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 پر کنید..جاهای خالی را با کلمات منا سب 

 .کسی است با نو آوری و خطر پذیری محصوالت جدید تولید وعرضه میکند---------الف ( 

  .---------و--------ب ( میزان سود برابر است با تفاوت 

 است .-----------ج ( کسب وکار شخصی متعلق به یک 

 ؟است----------د (پیچیده ترین نوع کسب و کار 

 استفاده میکنند؟-----------------است؟ زیرا---------و ( پر هزینه ترین نوع کسب و کار 

 یعنی چیزی را رها کنید  تا چیز دیگری بدست آورید؟------------ ه (

 است؟------------و-----------ت ( دو وظیفه دولت در اقتصاد 

 دریافت می شود؟----------------ازاست که ---------مالیات بر مترین نوع مالیات بر دارای ث ( مه

3.5 

 1.5  موفق رابیان کنید ویک مورد رابه دلخواه توضیح دهید. یژگیهای مشترک کار آفرینانمورد از و4 2

 1.5  از منظرسازمان تولید بیان کنید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید.انواع کسب وکار را  3

 1.5  با ذکر مثال توضیح دهید. منظور از هزینه فرصت چیست ؟ 4

 1  ان کنید.منابع کمیاب رابی 5

 1  منظور از هزینه های در رفته چیست؟ 6

 1  مورد از اشتباهات رایج در تصمیم گیری را بیان کنید. 4 7

 1.5  مرز امکانات تولید چیست؟ با ذکر مثال و رسم الگو توضیح دهید.منظور از الگوی  8

 1.5  رابطه قانون تقاضا وقانون عرضه را اوال تعریف کنید ثانیا نمودار هر رابطه را رسم کنید. 9

 1  تعادل دربازار چه زمانی بوجود می آید؟ 10

 1  دو هدف اصلی مالیات را ذکر کنید. 11

 1  مستقیم و غیر مسقیم را توضیح دهید.تفاوت مالیات  12

 1  چه اختالفاتی پایه بده بستان دو کشور یا صادرات و واردات را تشکیل میدهد؟ 13

 1  ن چه فرصتی را میدهد؟صادرات کاالها به تولید کنندگا 14

 1 و استحکام اقتصادی نزدیک شود ؟  در چه صورت یک کشور میتواند به وضعیت استقالل 15

  موفق و موید باشید                                                                                                                                  
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