
 

 

 

 

 

 تارم سواالت ردیف

 صحیح یا غلط تودى عثارات زیر را هشخص کنیذ. 1

 ⃝ ؽ             ⃝ ظ                                      کویاتی هٌاتغ ّز جاهؼِ را تا هثادلِ هَاجِ هی ساسد.الف.

 ⃝ ؽ             ⃝ظ                             قیذ تَدجِ پَلی است کِ اس دست رفتِ ٍ قاتل تزگطت ًیست.ب.

 ⃝ ؽ             ⃝ظ                                     ى راتكِ هستقین دارد.وت آهقذار تقاؾا اس یک کاال تا قیج.

 ⃝ ؽ            ⃝ظ                                 ضًَذ. ّن هػزف هی ّستٌذ کِ تاکاالّای هکول کاالّایی د.
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 .گسینه صحیح را انتخاب کنیذ 2

  تاضذ؟  فزیٌاى هیکذام یک اس ٍیژگی ّای هطتزک کار آسیز هزتَـ تِ  هَاردّز کذام اس 2-1

 تثذیل ایذُ ّا تِ هحػَالت جذیذ ( –ی هٌاتغ تَلیذ ییت کارایز)هذ

 ریسک پذیز –د. ساسهاى دٌّذُ        ًَآٍر   –ج. ساسهاى دٌّذُ       ًَ آٍر   -ب.پزاًگیشُ       ریسک پذیز   -الف. خَش تیي

                                                       

 کٌذ؟ اقتػادی اًْا کوک هیتِ تْثَد ٍؾؼیت  ٍ ضَد هٌذی ّای اػؿا تطکیل هیي ًیاسکسة ٍ کار تا ّذف تاهی کذام ًَع2-2

 د. ضزکت سْاهی                         ج. تؼاًٍی              ب. ضزکت                               الف. ضخػی   

 

 اغل کذام است؟درهسیز اًتخاب درست ٍ اقتػادی ًخستیي 2-3

 د. فزاهَضی ّشیٌِ ّای تزتادرفتِ          ج. هحاسثِ ّشیٌِ فزغت ّز گشیٌص          ب. ضٌاسایی هٌاتغ        الف. تزسین تَدجِ  

        

تَهاى خزیذاری کزد ٍلی اس هكالؼِ آى رهاى خَضص ًیاهذ. آى را رّا کزد ٍ    55000فزدی کِ کتاب رهاًی را تا قیوت    2 2-4

ذر رفتِ آى کذام است؟ ّشیٌِ ّتَهاى تْیِ کٌذ ٍ آى را هكالؼِ کٌذ.ّشیٌِ  ۰500تػوین گزفت یک کتاب تاریخی تِ قیوت   

 فزغت خزیذ کتاب تاریخی چیست؟

 تَهاى ۰500 -تَهاى  20000.  تَهاى                                      ب 550 - تَهاى ۰500. الف

 ىتَها 55000 - تَهاى 30000.  د                                   تَهاى ۰500 - تَهاى 55000.  ج

2 

 جوالت زیر را تا عثارتهای هناسة تکویل کنیذ. 3

 .کٌذ را هحاسثِ ......................... ٍ .........................غحیح ٍ درست تایذ. فزیي هَفق تزای اًتخابیک کارآ3-1

 کٌذ. ِ تایذ فزد یا اًساى رفتار هی.... هطات................قاًَى تایک ...3-2

 ذ.ی... هقایسِ کٌ....................تا توام ....را ..... ................در تػوین گیزی هٌكقی تایذ توام ...3-3

کٌذ  تَلیذ هی ص یک کاالیک ضزکت یا کطَر را اس سهاًی کِ تی .................................. دّذ تا هزس اهکاًات تَلیذ تِ ها اجاسُ هی3-4

 هجسن کٌیذ.

2 

 ایجاد کسة ٍ کار ضخػی را تٌَیسیذ؟دٍهَرد اس هشایای  4

 

1 

 تَغیِ هی کٌیذ؟تزای ّز یک اس هَارد سیز داخل کواًک هطخع کٌیذ کِ چِ ًَع کسة ٍ کار ) ساسهاى تَلیذ ( را  5

 تؼاًٍی( - ضزکت -خزیي کتاب پز فزٍش خَد را تٌَیسذ.)ضخػیگیزد اداهِ آ الف.ًَسیٌذُ ای تػوین هی

 تؼاًٍی( -ضزکت -تَلیذ کٌٌذ. .)ضخػی گزٍّی اس هٌْذساى جَاى تػویوی گزفتِ اًذ لَاسم خاًگی تا کیفیت تاالب.

 (2)اداهه سواالت در صفحه 1صفحه 
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فزؼ کٌیذ هی خَاّیذخَدرٍیتاى را تفزٍضیذ. الستیک ّای آى فزسَدُ اًذ اها هیشاى فزسَدگی ضاى یکساى ًیستٌذ. تؼَیؽ ّز  6

ٍ تگَییذ کِ چٌذ الستیک را تایذ قثل اس کذام اثز هتفاٍتی تز درآهذ فزٍش خَدرٍ خَاّذ داضت. تز اساس جذٍل سیز فکز کٌیذ 

 فزٍش خَدرٍ تؼَیؽ کٌیذ؟

 
 هٌفؼت خالع) تِ ّشار تَهاى( ّشیٌِ ) تِ ّشار تَهاى( هٌفؼت) تِ ّشار تَهاى( الستیک تؼَیؽ ضذُ

 ؟ 100 200 الستیک در تذتزیي ضزایف.1

 ؟ 100 150 تذ الستیک در ضزایف .2

 ؟ 100 00 خَب الستیک در ضزایف .3

 ....................................................................................تَؾیح: ......................................................................................................................

 

2 

 در چِ غَرتی اقتػاد یک کطَر کاراست؟ 7
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 .درهٌحٌی هزس اهکاًات تَلیذ تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ  8

 (5/0تاضذ؟) ( غیز قاتل دستزسی هیالف. چزا ًقكِ )ح

 

 (5/0)س( ًاکاراست؟) ب.چزا تَلیذ در ًقكِ

 

1 

 ػاد هطارکت دارًذ؟تتِ چٌذ قزیق در اقّا خاًَار  9

 

1 

 تز اساس ًوَدار تحلیل کٌیذ. 10

 کٌیذ؟الف.قیوت تؼادلی را هطخع 

 چِ رٍی هی دّذ؟در تاسار اس قیوت تؼادلی تاضذ  تزػزؾِ یا تقاؾا تیطهقذار اگز ب. 

 
 

 (3)اداهه سواالت در صفحه 2فحه ص

1 



 هستقین تا هالیات غیز هستقین را تَؾیح دّیذ؟تفاٍت هالیات  11

 

 

1 

 ست تَؾیح دّیذ؟ِ اچزا دٍلت ًیاس تِ یک تزًاهِ هاًٌذ سٌذ تَدج 12
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 ًَع هالیات را در ّز یک اس هَارد سیزهطخع کٌیذ. 13

 )..........................................(هقادیز هطخػی پس اس خزیذ هالیات تپزداسًذ.ر گیزد کِ فقف کاال ّای خاغی د الف. دٍلت تػوین هی

 ...........................................()..... پزداسًذ.ی اس درآهذ خَد را تِ ػٌَاى هالیات تِ دٍلت تب. کارکٌاى تایذ تخط
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 چِ راتكِ ای تیي هشیت ًسثی ٍ ّشیٌِ فزغت است ؟ 14
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 تاتَجِ تِ اقالػات ّزیک اس هَارد سیز هطخع کٌیذ. 15

  تاضذ. یک اس هشیت ّای سیز هیکذام ر )الف( دارای کطَ

 (غذا. هشیت ًسثی در تَلیذ 4/ غذا . هشیت هكلق در تَلیذ 3/  پَضاک.هشیت ًسثی در تَلیذ 2/  پَضاک هش یت هكلق در تَلیذ.1) 
 

کٌذ ٍ کطَر )ب( تِ اسای ّز پَضاکی کِ  ٍاحذ غذا غزف ًظز هی 15کٌذ اس  کطَر )الف( تِ اسای ّز پَضاکی کِ تَلیذ هی 1-15

 کٌذ.  احذ غذا غزف ًظز هیٍ 10کٌذ اس  تَلیذ هی

 

 100اگز ّز دٍ کطَر )الف ٍ ب( ّوِ ػَاهل تَلیذضاى را تا اضتغال کاهل تزای تَلیذ پَضاک تِ کار تگیزًذ کطَر )الف(   2-15

 کٌذ. ٍاحذ پَضاک تَلیذ هی 40ٍاحذ پَضاک ٍ کطَر)ب( 

 

1 

جِ تِ اقالػات َتّشارتَهاى تاضذ تا 20یوت ّز دفتز ضَد اگزق دفتز تَلیذ هی 5000ساالًِ  ،دریک کارگاُ تَلیذی تا دًٍفز کارگز 16

 سیز سَد ٍسیاى ایي کارگاُ تَلیذی را هحاسثِ کٌیذ.

 هیلیَى تَهاى 2الف. اجارُ هاّاًِ کارگاُ 

 هیلیَى تَهاى 40وشد ساالًِ ّز کارگز تب. دس

 هیلیَى تَهاى  20ج. خزیذ هَاد اٍلیِ سالیاًِ 
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 20 هوفق وسرتلنذ تاشیذ. عسیسانن                                               3صفحه                                                                         

 تجذیذ نظر نهایی  درصورت درخواست رسیذگی                    - 2                                                                                                                  اول:ـ  تصحیح  1             

 تاعذد          تا حروف                                                                                     تا عذد                 تا حروف                                            

                                                                                                                                                              

نام و نام خانوادگی:                                                                                                                                                                                                                       نام و نام خانوادگی :                       

 اهضاء                اهضاء                                                                                                                                                                        



 

 

 

 1     (25/0)صحیح    1-4            (25/0)غلط 1-3        (25/0) غلط 1-2        (25/0) صحیح  1-1 1

      (5/0)  ًَآٍر -ج. سبزهبى دٌّذُ  1-2 2

                                                                         (5/0)  تؼبًٍیج.   2-2 

  (5/0)  . شٌبسبیی هٌبثغة  3-2

 (5/0) تَهبى 7500 –تَهبى  55000ج.   4-2

2 

           (5/0) ّسیٌِ فرصت3-4          (5/0) ّسیٌِ ّب –هٌبفغ  3-3          (5/0) شرکت 3-2        (5/0) ّسیٌِ ّب ٍ درآهذّبیش 1-3 3

 

2 

 1 هَرد( 2. اهکبى رقبثت ثبالتر ٍ ...  ) 3.اهکبى افسایش سرهبیِ ٍ تبهیي هبلی ثبًکی / 2.هسئَلیت هحذٍد ثرای سْبم دارى / 1 4

 1 (5/0(  ة. شرکت )5/0الف. شخصی ) 5

 هٌبفغ –هٌفؼت خبلص= ّسیٌِ  6

 * 100ثذتریي شرایط، هٌفؼت خبلص  .الستیک در 1

     50هٌفؼت خبلص  . الستیک در شرایط ثذ، 2

 -10 هٌفؼت خبلص  .  الستیک در شرایط خَة، 3

 الستیک در ثذریي شرایط کِ ثب تؼَیض توبم الستیک ّب سَد ثیشتری ًسجت ثِ گسیٌِ ّبی دیگر دارد

  

2 

ْتر از هٌبثغ ثِ کبر گیرد ٍ ایي تغییر ثبػث شَد ٍضغ دیگراى ثذتر شَد)یب هقذار را ثرای استفبدُ ث رصتییک شرکت یب کشَر، ّر فاگر 7

، ثیشتریي استفبدُ را هی هٌبثغ هَجَد خَداز  کشَر تَلیذ کبالی دیگر کبّش یبثذ( اقتصبد آى شرکت یب کشَر کبراست.یؼٌی شرکت یب 

خذهت هی تَاى در دسترس هردم قرار داد ثذٍى ایٌکِ کبال یب خذهبت دیگر کبّش  ثرد. در غیر ایي صَرت حذاقل ثیش از یک کبال یب

 پیذا کٌٌذ.
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 (5/0قابل دستیابی نیست.)« ح». زیرا نقاط باالی منحنی به دلیل نبودن امکانات کافی قابل دسترس نیست به همین دلیل نقطه الف.  8
 /(05ناکار آمد است.)« ز»از منابع استفاده کامل نشده است به همین دلیل نقطه زیرا هر نقطه در زیر منحنی امکانات تولید یعنی ب. 

1 

 (5/0.خبًَارّب کبالّب ٍ خذهبت هَرد ًیبز را از کست ٍ کبرّب خریذاری هی کٌٌذ.)1 9

 (5/0.خبًَارّب زهیي، ًیرٍی کبر، سرهبیِ ٍ کبرآفریٌی را ثرای تَلیذ کبال ٍ خذهبت ارائِ هی کٌٌذ.)2

1 

> عرضه( مواجه خواهیم شد و اگر عرضه کمتر از  اگر ػرضِ ثیشتر از قیوت تؼبدلی ثبشذ ثب هبزاد ػرضِ ٍ کوجَد تقبضب ) تقبضب 10

 تعادلی باشد مازاد تقاضا و کمبود عرضه ) تقاضا < عرضه( مواجه خواهیم شد.قیمت 

1 

(ٍلی در هبلیبت غیر هستقین، هبلیبت ثِ صَرت 5/0افراد دریبفت هی شَد )در هبلیبت هستقین هجلغی ثِ ػٌَاى هبلیبت از درآهذ ٍ دارایی  11

 (5/0ثخشی از قیوت کبال  از هشتری گرفتِ هی شَد.)

1 

دٍلت ثرای هذیریت کالى کشَر، در هقبثل درآهذّبیی کِ ثِ دست هی آٍرد، هخبرج ٍ ّسیٌِ ّبیی دارد ثِ ػجبرت دیگر دٍلت ثرای اًجبم  12

ثْجَد ػولکرد ثبزار ٍ ارائِ کبالّبی ػوَهی ثبیذ ّسیٌِ کٌذ. دٍلت ّب ثرای ادارُ اهَر کشَر ثب تَجِ ثِ درآهذّب ٍ ٍظبیف خَد، ّوچَى 

 ّسیٌِ ّبیشبى، ًیبز ثِ یک ثرًبهِ دارًذ کِ در قبلت ثَدجِ ًشبى دادُ هی شَد.

1 

 (25/0الف. هبلیبت ثر هصرف ) 13

 (25/0ة. هبلیبت ثر درآهذ )

5/0 

ثبشذ هب ثیي اًجبم دٍ کبر یکی از آًْب را اًتخبة کٌین ثْتریي گسیٌِ آى است کِ کوتریي ّسیٌِ فرصت را ثرای هب داشتِ ثبشذ اگر الزم  14

 در ایي صَرت هب در آى کبر دارای هسیت ًسجی ّستین. هثبل ....
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 (5/0الف. هسیت ًسجی در تَلیذ پَشبک ) 15

 (5/0)در تَلیذ پَشبک  ة. هسیت هطلق 

1 

 .را گراهی هی دارین«  پشتیببنی هب، هبنع زدایی هب تولید»ل سب
 

 نبم طراح سئوال:زاهدی                       1400-1401سبل تحصیلی  ه هیبنجی                      نوونه دولتی آیت الدبیرستبى 
 رشته: انسبنی                            پبیه:  دهن                                                    اقتصبدراهنوبی تصحیح هبده درسی : 

 



 درآهذ     20000*  5000=100000 16

 اجبرُ سبالًِ کبرگبُ    2000000*  2= 24000000

 دستوسد سبالًِ    40000000*  2=  80000000

 هَاد اٍلیِ    20000000

 هجوَع ّسیٌِ ّب  24000000+  80000000+  20000000=  124000000

 سَد یب زیبى     100000000 – 124000000=   -24000000

 زیبى کردُ تَهبى   24000000کبرگبُ تَلیذی 
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 داًش آهَز تحلیل درستی اًجبم دّذ ًورُ در ًظر گرفتِ شَد. ٍ فؼبلیت ّب  **تَضیح ایٌکِ در سَاالت تشریحی

                **ًظر ّوکبراى در ثبرم ثٌذی سَاالت صبئت تر است.                                                               

 

  

 

 

 20 جمع نمره                                                                                2صفحه                                                                              

  


