
 

 

 بسمه تعالی

آموزشگاه :                                     دهم    رشته : علوم انسانی              پایه :                  اقتصاد سواالت درس : 

 حجاب

  1400 - 1401  سال تحصیلی     در  دی ماه                            شهرستان : دزفول                      

 دقیقه      75مدت :               1400/  10/     6مورخ  :          شنبه                   دو صبح  روز  9ساعت   تاریخ برگزاری :

 مهر آموزشگاه                                          :خانوادگی نام :نام

 بارم التاؤس ردیف

 مشخص کنید .های زیر را  صحیح یا غلط بودن عبارت 1

 . کنند می استفاده اجتماعی های شبکه از یکی از نفر شش نفر، ده هر از ایران در امروزهالف( 

                                                                                                                                              

 □غلط          □ صحیح

           □صحیح                                    . اند تعاونی شکل به ایران در کارها و کسب اغلب امروزهب( 

 □غلط

 □غلط         □ صحیح           . باشند داشته تاثیر شما تصمیم و انتخاب در توانند می دررفته های هزینهج( 

 تولید از که آن بدون شود، تولید کاال یک از بیشتر حداقل که دارد وجود امکان این باشد ناکارا تولید د( وقتی

          □صحیح                                                                                      . شود کاسته دیگر  کاالهای

 □غلط

        □ صحیح                                                     . دارد نظارتی وظیفه فقط دولت کشور اقتصاد درو( 

 □غلط

 □غلط        □ صحیح   .دارد همخوانی مطلق مزیت مفهوم با محصول یک بودن صرفه به مقرون عبارته( 

 تجارت مقابل در گرایانه مخالفت های سیاست به مجددا نیز میالدی بیستم قرن 70   دهه در متحده ایاالت (ی

                                                                                                      . آورد روی آزاد

 □غلط        □ صحیح
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید . 2

 ......... هدفی با یعنی ،........ ماموریتی انجام برای که است ..........  نهادی انتفاعی غیر موسسه یکالف( 

 .است گرفته شکل

   □تجاری غیر .سودآور .قانونی (2                              □ تجاری غیر .سودآور غیر .قانونی( 1

 □تجاری .سودآور غیر .دولتی غیر(4                                      □تجاری .سودآور .دولتی غیر( 3

 های بستان  بده از بهتری درک تا دهد می اجازه که است اقتصادی های این الگو از ......... یکی الگویب( 

 .کنید پیدا کمیاب منابع ز استفادها در کشور یک

  □ ناکارایی  و کارایی (2                                                     □اجتماع  فرصت هزینه (1

 □ فرصت هزینه ( 4                                                        □ تولید  امکانات مرز (3

  . دارد ارتباط....... با مثبت صورت به نرمال، کاالی یک برای تقاضاج( 

 (  4                  □افراد سلیقه (  3                □بازار شرایط (  2                      □کاال قیمت (1

 □درآمد

 می اجاره.................... از را کا نیروی کند، می استخدام را افرادی که زمانی ای، زنجیره رستوران د( یک

 .کند

 4           □بنگاه اقتصادی( 3                             □بازار (  2                       □خانوارها( 1

 □کارن ایتقاضم(

   است؟ کدام دارایی بر مالیات نوع ترین مهمو( 

        □ارث بر مالیات (  2                                                          □ درآمد بر مالیات (  1

 □افزود ارزش بر مالیات ( 4                                           □ امالک درآمد بر مالیات(  3 

   شوند؟ می گرفته کار به داخلی صنایع از حمایت برای معموال ها مالیات از یک کدامه( 

       □افزوده ارزش بر مالیات (  2                                                          □مصرف بر مالیات (  1

 □دارایی بر مالیات(  4                                                        □ گمرکی عوارض ( 3 
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 امضا را.......  پیمان به مشهور آزاد تجارت پیمان..........  سال در.......  و کانادا آمریکا، های کشور ( ی

  . کردند

 □ نفتا پیمان 1993 – مکزیک ( 2                                          □ نفتا پیمان 1992 – برزیل(  1

 □گات پیمان 1992 – برزیل (4                                       □نفتا پیمان 1992 – مکزیک( 3

3 

 

 

   . کلمات مناسب کامل کنید با جاهای خالی را  

 .آمد خواهد بدست  ........یا  ....... درآمد، از ها هزینه کسر باالف ( 

 آنها اقتصادی وضعیت بهبود به و شود می تشکیل اعضا های نیازمندی تامین هدف با که کاری و کسبب( 

 .گویند می... ..............   را کند می کمک

 .کرد بستان بده انتخاب، های گزینه بین باید همیشه ها، داشته و امکانات در .............وجود دلیل بهج( 

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

 .شود می گفته........ ....... جایی هر در چیزی هر کنندگان وعرضه کنندگان تقاضا مجموعه به( و

 .کند تایید را محصوالت کیفیت عدم یا داردکیفیت وظیفه............. ......... سازمان( ه

 .است... ............. تجاری های پیمان از گسستن عاملی( 

2 

 نمره ( 5/0پاسخ کوتاه دهید . ) هر مورد به سؤاالت زیر  4

  . دارد نام چه کنید می صرف تولید برای شما که را پولیالف( 

 دارد؟ نام چه گردانید باز را آن توانید نمی شما و شده پرداخت که هایی هزینه ب(

 تولید؟ امکانات مرز از خارج یا کند تولید تولید، امکانات مرز درون است بهتر تولیدی شرکت یکج( 

 وابستگی عدم و داخلی تولیدات برخی در خودکفایی اهمیت به دانان اقتصاد تا است شده موجب عواملی چه ( د

 کنند؟ تاکید خارج از آنها تامین  برای

2 

   چیست؟ بودجه قید 5

 

 

1 

 دارند؟ مفهومی چه تولید امکانات مرز از خارج ناحیه در موجود نقاط تولید امکانات منحنی و نمودار در 6

 .دهید توصیح

1 

 گیرد؟ می انجام هایی صورت چه به بازار در مبادالت 7

 

 

1 

 .بزنید مثال مورد 2  شود؟ می گفته عمومی کاالهای کاالهایی، چه به 8
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 چیست؟ ملیتی چند محصوالت از منظور 9

 

 

1 

  . کنید دفاع آن از و بیاورید دلیل خود پاسخ برای است؟ کارآفرینی مورد کدام زیر، موارد از کنید مشخص 10

 فروشی ساندویچ مغازه در کار(الف

 منزل در باغبانی خدمات اندازی راه (ب
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 . کنید کامل را زیر جدول 11

 شخصی کار و کسب معایب شخصی کار و کسب مزایای

  

   

2 

 .دهید پاسخ شده داده سواالت زیربه بودجه خط نمودار به توجه با 12

    است؟ چگونه ب و الف نقاط بین بستان بده (الف

2 



 

 

 از یک هر شده انتخاب مقدار در تغییری چه بالعکس، یا و کنیم حرکت الف نقطه سمت به ب نقطه از اگر( ب

 دهد؟ می روی )شکالت و بیسکویت)  کاال دو این

 
13 

 
 . دهید پاسخ شده مطرح سواالت به (اسلحه یا کره  نمودار )فوق نمودار به توجه

   است؟ ممکن غیر ح نقطه به دستیابی چرا( الف

 

 باشیم؟ کارآیی حالت در تا بگیریم قرار فوق نمودار در تولید امکانات مرز کجای در (ب

 

1 

 .دهید پاسخ مطروحه سواالت به زیر، جدول مندرجات به توجه با 14

 
 است؟ کدام تعادلی قیمت (الف

 است؟ کدام تعادلی مقدار (ب
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 20 محقق   –موفق باشید   



 

 

 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا:

 نمره تجدیدنظر به عدد:

 نمره تجدیدنظر به حروف:



 

 

  بسمه تعالی                                                                                    

 حجابآموزشگاه :                                    دهم    رشته : علوم انسانی              پایه :                  اقتصاد درس : کلید

 1400-   1401  سال تحصیلی     در  دی ماه                            شهرستان : دزفول                      

 دقیقه                                               75مدت :               1400/  10/     6مورخ  :          شنبه                   دو صبح  روز  9ساعت   تاریخ برگزاری :

 بارم التاؤس ردیف

 های زیر را مشخص کنید . صحیح یا غلط بودن عبارت 1

           □صحیح (د           □غلط(  ج          □غلط (  ب                      □ صحیحالف( 

 □غلط (ی            □ صحیح (ه                        □غلط (و
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید . 2

    □  تولید امکانات مرز( 3ب(                              □ تجاری غیر .سودآور غیر .قانونی( 1الف( 

        □ارث بر مالیات(  2و(                      □خانوارها( 1د(                      □درآمد(  4ج(  

 1992 – مکزیک( 3 ( ی                                                             □ گمرکی عوارض ( 3 ه( 

                                       □نفتا پیمان

75/1 

3 

 

 

   . کلمات مناسب کامل کنید با جاهای خالی را  

 کمیابی( ج                                 تعاونی( ب                                 زیان یا سود(  الف

 ملی منافع از حفاظتی (                            استاندارد( ه                           بازار( و وکار کسب( د

2 

 نمره ( 5/0به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) هر مورد  4

 تولید های هزینه(  الف

 دارند نام رفته در های هزینه( ب

 .شود متمرکز تولید، امکانات مرز در باید ، هیچکدام(  ج

 کشورها برخی خودخواهانه رفتار و اخیر های قرن اقتصادی های تحریم و ها جنگ(  د

2 

 یک شما گوییم می حالت این در دارید، کردن خرج برای پول محدودی و مشخص مقدار شما وقتی: بودجه قید 5

 .کنید بستان بده خود های گزینه بین مجبورید شما محدوداست، تان بودجه اینکه دلیل به و. دارید بودجه قید

1 

 ناحیه. ندارد وجود آن تولید برای کافی منابع و است دستیابی قابل غیر نقاط تولید امکانات مرز از خارج نقاط 6

 .باشد داشته را ها آن به رسیدن آرزوی تواند می کشور که هستند نقاطی - فقط مرز از خارج

1 

 ممکن اینترنت در و مجازی صورت به یا و میگیرد انجام حقیقی و حضوری صورت به یا بازار در مبادالت 7

  اینترنتی خرید یا تلفن با کاال سفارش مانند -. گیرد صورت است

1 

 استفاده از را مردم توانید نمی شما و شود استفاده تواندهمزمان می زیادی افراد توسط که خدماتی و کاالها به 8

 . و نشانی آتش ها پل بوستان خیابان: مانند. شود می گفته عمومی کاالی سازید، محروم آن
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 چندملیتی است ،ممکن برند می بهره تری پیشرفته های فناوری از که محصوالتی ویژه به محصوالت، برخی 9

 شرکت یک آن گذار سرمایه مثلا .دارند نقش محصوالت درتولیداین مختلفی های - کشورهاوملت یعنی.باشند

 چین کارگران دست شدۀ ساخته ولی باشد آلمانی

1 

 که چرا شود، قلمداد کارآفرینی مورد یک عنوان به تواند می منزل در باغبانی خدمات اندازی راه یعنی ب مورد 10

 باغی و کشاورزی محصوالت انواع پرورش در را نوینی و جدید های روش نوآوری با توان می طریق این از

 را خوبی نسبتا کار و کسب و گرفت کار به رو سیفیجات مانند دیگری محصوالت و سبزیجات و گیاه و گل نظیر

 .نمود اندازی راه
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 . کنید کامل را زیر جدول 11

 شخصی کار و کسب معایب شخصی کار و کسب مزایای

 مسئولیت سنگین بار اندک نسبتا های هزینه و آسان اندازی راه

  مالی تامین مشکل گیری تصمیم در سهولت و عمل آزادی

2 

 .دهید پاسخ شده داده سواالت زیربه بودجه خط نمودار به توجه با 12

 10 قیمت به شکلت عدد 4 و تومان هزار 15 ارزش به بیسکویت عدد 3 توانیم می ما ب نقطه در  (الف

 بخریم تومان هزار

2 



 

 

 

 بیشتر بیسکویت توانیم می) تومان هزار 25( بودجه کل از کنیم، حرکت ب نقطه به الف نقطه از چنانچه ( ب

 شکلت عدادت بر صورت این در بریم الف نقطه سمت به ب نقطه از اگر و. کنیم خریداری کمتری شکلت و

  .کنیم خریداری توانیم می کمتری بیسکویت عوض در و شود می اضافه ما شده خریداری های

 . دهید پاسخ شده مطرح سواالت به (اسلحه یا کره  نمودار )فوق نمودار به توجه 13

 .هستند دسترس قابل غیر منحنی باالی نقاط کافی منابع و امکانات نبود دلیل به زیرا ( الف

 استفاده تولید های نهاده و منابع از مشخصا نقاط این در که... و د ج ب الف نقاط مانند منحنی روی نقاط (ب

 .است شده  کارایی و بهینه

1 

 .دهید پاسخ مطروحه سواالت به زیر، جدول مندرجات به توجه با 14

 8=  تعادلی مقدار (ب                     1500 =  تعادلی قیمت (الف
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 20 محقق   –موفق باشید   
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