
 
 
 

 

 

 ردیف سواالت بارم

5/2  جمله های صحیح و یا غلط را مشخص کنید. 

 درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید بیش تر باشد، کسب و کار دچار ضرر می شود.اگر ( 1-1

 موسسه غیرانتفاعی با هدفی تجاری شکل گرفته است. (1-2

 هزینه فرصت یک انتخاب، ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما هنگام انتخاب از دست داده اید. (1-3

 ارها خریدار و بنگاه ها فروشنده اند.در بازار کاالها و خدمات، خانو (1-4

 هرگاه مالک میزان تولید بر اساس منابع یکسان باشد، باید به دنبال بررسی مزیت مطلق باشیم. (1-5

1 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. 3

 عرضه می کند...................... کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و ( 2-1

..................... یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارنده آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار ( 2-2

 دارد.

ر ............ مرز امکانات تولید، نشان دهنده این است که اقتصاد از بیش ترین منابعش استفاده نکرده نقطه د( 2-3

 است.  ) باال/ زیر(

 با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می یابد و بالعکس؛ به این رابطه قانون ............... می گویند.( 2-4

 اولین و مهم ترین هدف مالیات، ................ درآمد دولت است.( 2-5

 ر اقتصاد داشته باشند.( طرفداران اقتصاد بازار آزاد  بر این باورند که ................... باید کم ترین دخالت را د2-6

2 

5/0  گزینه مناسب را انتخاب کنید. 

 درآمدمیلیون تومان  20میلیون تومان هزینه و  22در مورد تولیدکننده ای که طی یک دوره زمانی معین دارای 

چقدر است؟ سود یا زیانبوده است،میزان   

               زیانمیلیون تومان  42ب(                                             میلیون تومان سود   42الف(

 

 زیان میلیون تومان 2د(                                                  میلیون تومان سود  2ج(
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  ادامه سواالت صفحه بعد 

اقتصاد درس : عنوان  

0011/ 01/ 22 تاریخ آزمون:  

دقیقه  01 :زمان پاسخگویی  

نام و نام خانوادگی دبیر مربوطه: سیده طاهره 

 حسینی

 نمره به عدد:

ه تعالیمبس  
 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس

)متوسطه دوم( شاهد دخترانهدبیرستان   

0011-0010آزمون نوبت اول سال تحصیلی  

 

 

 نام :

نام خانوادگی :   

 نام پدر:

دهمپایه :   

انسانیرشته:   

  3 ه :تعداد صفح
 



 
 
 

 

5/2  ه سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.ب 

 که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را بازگردانید ( چه نوع هزینه ای نام دارد؟هزینه هایی  )(4-1

 در چه صورتی اقتصاد یک کشور یا شرکت کاراست؟( 4-2

 اساس و مبنای مالیات بر دارایی چیست؟ ) ثروت / درآمد(( 4-3

ه کدام نوع از مالیات کنند.( مربوط ب)کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت ( 4-4

 مستقیم است؟

 چه می گویند؟( به مقدار مشخص و محدود پول برای خرج کردن، 4-5
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  سواالت تشریحی  

 5 این نوع کسب و کار را بنویسید. معایبو  مزایااز  یک موردکسب و کار شخصی را توضیح دهید و  2

 6 هزینه فرصت را با یک مثال توضیح دهید. 1

 2 نقاطی هستند؟در منحنی مرز امکانات تولید، ناحیه خارج از مرز چه  1

 8 رخ می دهد؟ مازادو  کمبودچه زمانی در بازار  1

 9 کاالها و خدمات عمومی را با مثال تعریف کنید. 1

5/1  

 

 

 

 مورد( 3عوامل موثر بر روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل را نام ببرید. ) 
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  ادامه سواالت صفحه بعد 



 
 
 

 

  مسئله 

5/0  واحد باشد، مقدار تقاضا را بنویسید. 30هزار تومان و مقدار عرضه آن 20قیمت تعادلی پنیراگر در بازار  

 

11 

5/0  نرفتن به آ هزار تومان هزینه کرده باشید و به علت کیفیت پایین آموزش، از 150اگر شما برای یاد گرفتن نقاشی  

تومان  ، هزینه دررفته چند هزارهزار تومان هزینه کنید  250و  و نزد استاد دیگری برویدکالس صرف نظر کرده 

 خواهد بود؟

21  

 آن را با توجه به داده زیر حساب کنید. درآمد سالیانهآقای پرویزی در بنگاه خود، یک نوع کاال تولید می کند.  1
 نوع کاال تعداددرماه)کل محصول( قیمت)تومان(
  الف 1200 50000
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 )میلیون تومان( با توجه به اطالعات زیر، کدام زمین ارزش خرید بیش تری دارد؟ چرا؟ 1
 زمین هزینه منافع
 الف 800 900

  ب 200 950
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 ب                                                                                                          1

 الف مرز امکانات تولید: دار فرضی الگویباتوجه به نمو

 ج د بنویسید.را  غیر قابل دستیابیناکارا و نقاط کارا ، 
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  موفق باشید 21

 

 

 


