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                                                                                                                                                                                                                      اقتصاد :سواالت امتحانی درس

 16/10/99 تاریخ امتحان:

 صبح 11ساعت شروع: 

 

 بارم شرح سوال ردیف

 ۲                                                                                        صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.     ۱  

 خانوارها فروشنده و بنگاه ها خریدارند. ،بازار عوامل تولید درالف(          

 مهم ترین نوع مالیات بر دارایی ، مالیات بر ارث است.ب(         

 افزایش در درآمد سبب کاهش در مقدار تقاضا در هر قیمت می شود.ج(         

 و هزینه توجه داشت.در تصمیم گیری منطقی باید به مقایسه منافع د(         
 

 ۳                                                                                                 جای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.     ۲ 

 موسسات غیرانتفاعی با هدف ......................... شکل گرفته اند. الف(        

 مهم ترین هدف مالیات ............................ می باشد. ب(        

 در اقتصاد بنگاه همان چیزی است که مردم آن را به عنوان ................................ می شناسند.ج(         

 ..................... گفته می شود.به کاالها و خدماتی که همزمان توسط تعداد زیادی از افراد استفاده می شود.........د(         

 عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در ......................... باشند. و(        

 دولت با تعریف و اجرای ............................. امنیت مبادالت را بهبود می بخشد.ه(         

  

 ۵/۱                        (در ستون دوم یک مورد اضافه است)دوم اشاره دارد؟ ستون اول به کدام یک از مفاهیم ستونتعاریف      ۳ 

 دوم اول

     دریافت پاداش مستقیم تالش ها  -1

 الزامات گزارش دهی بیشتر            -2

  عدم تقسیم سود با دیگری         -3

 شراکتیالف( 

 شخصیب( 

 شرکتیج( 

 تعاونید( 

 

 نمره ورقه

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ:             نام دبیر و امضاء:                           نام دبیر و امضاء:                                  تاریخ:

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 منطقه دودانگهاداره آموزش و پرورش 

 الزهرادبیرستان 

 

 

 مهر آموزشگاه

 دقیقه 70 مدت:

 اول :نوبت

 دهم پایه:

 3 تعداد صفحه:

 

 



 

 

 بارم                                                      ردیف                                                                                  شرح سوال                               

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.     ۴  

                                                           ۱                                                     ؟ نام ببرید.ایی می تواند بر مقدار تقاضا تاثیر بگذاردبه طور کلی چه چیزهالف(         

  ۱                                                                                 ؟   اصول انتخاب درست در کسب و کار را نام ببریدب(         

 ۱                                                                ؟    وضعیت کمبود در بازار چگونه پدید می آید و چه تاثیری داردج(         

 ۱                                                                                                               قانون تقاضا را تعریف کنید   د(        

 ۵/۱         و( نوع مالیات را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید.                                                                                   

 *افرادی که امالک لوکس دارند ملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارایی خود به دولت هستند.        

 *دولت تصمیم می گیرد که فقط کاالهای خاصی در مقادیر مشخصی پس از خرید مالیات بپردازند.        

 اخت کنند.*کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرد        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ۲فعالیت ساالنه یک بنگاه تولیدی را در نظر بگیرید و با توجه به اطالعات داده شده محاسبه نمایید.                                   ۵  

 الت ریاضی نوشته شود()معاد        

       میزان درآمد سالیانه این بنگاه چقدر است؟                                                                                      الف(         

 فعالیت این بنگاه سود ده بوده یا زیان ده؟ب(         

 .است تومان میلیون 15 هریک الیانهس حقوق که کارگر10حقوق=  پرداخت        

 تومان میلیون 300=  آالت ماشین خرید        

 تومان میلیون 50   = اولیه مواد خرید        

 میلیون  50=  جانبی های هزینه و کارگاه اجاره        

 واحد 3000=  سال طول در  کاال تولید        

 تومان 200000 = کاال واحد هر قیمت        

 

 ۲   با توجه به نمودار زیر ) نمودار کره و اسلحه( به سواالت داده شده پاسخ دهید.                                                        ۶  

 را مشخص کنید.« ناکارا » نقاط ) الف        

                                               قرار فوق نمودار در تولید امکانات مرز کجای در ) ب        

 ؟ باشیم کارایی حالت در تا بگیریم        

 است؟ شده تولید "و" نقطۀ به نسبت "ه" نقطۀ در کمتری کرۀ چقدر) ج        

 در تولید کره و اسلحه چه اتفاقی  "الف"به  "ج"د( با جا به جایی از نقطه         

 می افتد؟        

 

 

 

 



 

 

 

 بارم                                                                                                                    ردیف                                                                                  شرح سوال                               
                                                                                           

         ۴                                                                                                                                                بخش دوم: تستی        

 با افزایش قیمت مسواک عرضه خمیردندان چه تغییری می کند؟ ( 1        
 الف( افرایش می یابد      ب( تغییر نمی کند    ج( کاهش می یابد      د( گاهی کاهش و گاهی افزایش می یابد        

 دام ویژگی کارآفرینان می باشد؟مربوط به ک« منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگی می کنند»( 2        

 الف( نوآور                  ب( پرانگیزه                   ج( تیز بین                    د( سازمان دهنده        

 ( کدام نوع از مالیات با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد؟3        

 الف( مالیات غیر مستقیم        ب( مالیات بر مصرف          ج( مالیات بر درآمد           د( مالیات بر ارزش افزوده        

 پیچیده ترین نوع کسب و کار کدام است؟ (4        

   شخصی ب( شراکتی                    ج( شرکتی               د(       تعاونی          الف(         

 واحد غذا تولید 40واحد و برزیل  60ایران  کارگیرنده اگر دو کشورایران و برزیل همه عوامل تولیدشان را برای تولید ب( 5        

 می کند . در این صورت ایران دارای کدام نوع مزیت اقتصادی است؟        

 الف( مزیت مطلق        ب( مزیت توزیع               ج( مزیت نسبی              د( مزیت تولید        

 کدام است؟« چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد»گزینه صحیح را در رابطه با جمله( 6        

 الف( ناهار رایگان بیان کننده هزینه برای مصرف کننده است .        

 معموال برای تولید ناهار زمان صرف شده و هزینه فرصتی برای جامعه دارد. ب(        

 برای جامعه هم رایگان است. ،ج ( ناهار اگر برای دانش آموزان رایگان است        

 د ( ناهار رایگان فقط برای مصرف کننده هزینه دارد.        

 به ترتیب جزو کدام دسته منابع هستند؟ «آن سبزی می کاریدباغچه خانه که در»و «پولی که در جیبتان است ( »7        

 فیزیکی -مالی انسانی         د( –فیزیکی  طبیعی        ج( -مالی طبیعی         ب( -انسانی الف(        

 15قالهزار تومان و هر کیلو پرت 10قیمت هرکیلو سیب  هزار تومان پول دارد و می خواهد میوه بخرد، 60( اگر فردی 8        

 کیلو پرتقال بخرد با توجه به قید بودجه چند کیلو سیب می تواند بخرد؟ 2هزار تومان باشد. اگر او         

 کیلو 8کیلو                          د( 4کیلو                       ج( 5کیلو                         ب( 3الف(         

  

 

 

                                                                                              

 

 

  

 ""با آرزوی موفقیت

ی  امین 
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