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 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگي مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 ها کرد . )مثل چینی(مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که ابتدا شروع به برداشتن سنگریزه

 نمره سؤال شماره

 

 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 1
 یک کارآفرین موفق ضرورتا از ابتدا کارآفرین بوده است. الف(

 .تولید خانوارها فروشنده و بنگاه ها خریدارند دربازار عواملب( 

 موسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی برای انجام ماموریت سودآور است. ج(

 نقاط زیر منحنی امکانات تولید نشان دهنده این است که یک کشور از منابع خود حداکثر استفاده را نکرده است د(

 های گمرکی را کاهش می دهد. دولت گاهی برای حمایت از صنایع داخلی تعرفهه( 

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

 ورزش پیاده روی یک ورزش بدون هزینه فرصت است. ز(

 دولت با تعریف و اجرای حقوق مالکیت امنیت خرید و فروش مبادالت را بهبود می بخشد.ح( 

2 

 

2 
 عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 کمیابی منابع هر کشوری را با......................... مواجه می سازد.الف( 

 هدف از تشکیل تعاونی ها.......................... و.......................... می باشد.ب( 

 ناسند.در اقتصاد بنگاه همان چیزی است که مردم آن را به عنوان ................................ می شج ( 

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

 وقتی شما مقدار مشخص و محدودی برای خرج کردن دارید در این حالت می گوییم شما یک.................. دارید.ه(
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3 
 کنید.پاسخ صحیح را انتخاب 

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

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

 سازمان دهندهد(                     تیز بینج(        پرانگیزه            ب(                   نوآورالف( 

 کسب و کاری که متعلق به دو نفر یا بیشتر است که شریک نامیده می شوند چه نام دارد؟-

 شخصید (                   شراکتی( ج          تعاونی             ب(          شرکتی     الف( 

 اولین و مهم ترین هدف مالیات چیست؟-

 تامین نظم و امنیتد (   افزایش درآمد دولت  ج ( کاهش رفتار نامطلوب     ب(     برقراری رفاه   الف( 

واحد غذا  40واحد و برزیل  60ایران  اگر دو کشورایران و برزیل همه عوامل تولیدشان را برای تولید بکارگیرند-

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

 مزیت تولیدد(               مزیت نسبی ج(               مزیت توزیعب(        ( مزیت مطلق الف 
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 کدام است؟« چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد»گزینه صحیح را در رابطه با جمله-

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

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

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

 د ( ناهار رایگان فقط برای مصرف کننده هزینه دارد.

 به ترتیب جزو کدام دسته منابع هستند؟«اغچه خانه که درآن سبزی می کاریدب»و «ولی که در جیبتان است پ»-

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

هزار تومان و هر کیلو  10هزار تومان پول دارد و می خواهد میوه بخرد،قیمت هرکیلو سیب  60اگر فردی -

 کیلو پرتقال بخرد با توجه به قید بودجه چند کیلو سیب می تواند بخرد؟ 2هزار تومان باشد. اگر او  15پرتقال

 کیلو 8کیلو                      د( 4کیلو                ج( 5کیلو                  ب( 3الف( 
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 درآمد حرام را بنویسید. دو مورد از راه های کسبالف( 

 دو مورد از اصول انتخاب صحیح در کسب و کار را بیان کنید.ب(

  ( منظور از کارایی چیست؟ج 

 وقتی مقدار عرضه از تقاضا بیشتر باشد چه اتفاقی روی می دهد؟د ( 

« به دولت هستندملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارایی خود  افرادی که خانه ، ویال و .... دارند»جمله  ه( 

 مربوط به کدام نوع مالیات است؟

5/2 

 .خاب کرده و در مقابل آن بنویسید انت «ب»ستون  کسب و کار مناسب را از«الف »موارد ستون  برای هر یک از 5 

  ستون ب                                       ستون الف                                           

  شراکتی             .(     .................................)     دریافت پاداش مستقیم تالش ها( 1

 شخصی                  .........................(..)........    الزامات گزارش دهی بیشتر       ( 2

  شرکتی      ..(             ..................................)            عدم تقسیم یود با دیگری( 3

                                                                       تعاونی                                                                                             

5/1 

 کدام یک از موارد زیر کارآفریني است؟ 6
 کار در مغازه ساندویج فروشی شخصیالف( 

 راه اندازی یک کارگاه خیاطیب (

25/0 

 با توجه به نمودار پاسخ دهید. 7
 بیانگر چیست؟Bنقطه الف(

 نقطه تعادل کدام نقطه است؟ب( 
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 سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  8

 هزینه فرصت را با ذکر مثال توضیح دهید.-1

 مورد( 3دالیل روی آوردن کشور ها به تجارت را بنویسید.)-2

 اصل مزیت نسبی را توضیح دهید.-3

 :نمایید محاسبه شده داده اطالعات به توجه با و بگیرید نظر در را تولیدی بنگاه یک سالیانه فعالیت-4

 ده؟ زیان یا بوده ده سود بنگاه این فعالیت )ب          است؟ چقدر بنگاه این سالیانه درآمد میزان )الف

 .است تومان میلیون 15 هریک سالیانه حقوق که کارگر 10 = حقوق پرداخت

 تومان میلیون 300=  آال ماشین خرید

 تومان میلیون 50   = اولیه مواد خرید

 میلیون  50=  جانبی های هزینه و کارگاه اجاره

 واحد 3000=  سال طول در  کاال تولید

 تومان200000 = کاال واحد هر قیمت

 مالیات بپردازد؟ انتهای سال چه مقدار بایدمیلیون تومان اجاره دهد. در  7اگر شخصی ملک خود را ماهانه  -5

 درصد( 6) نرخ مالیات بر امالک 

 مودار زیر ) نمودار کره و اسلحه( به سواالت داده شده پاسخ دهید.با توجه به ن-6

 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

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

 افتد؟
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 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 غلط الف(

 ب(صحیح

 غلط ج(

 صحیح د(

 غلطه( 

 صحیح و(

 غلط ز(

 صحیحح( 

2 
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 عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 مبادلهالف( 

 کمک به بهبود وضعیت اقتصادی افراد –تامین نیازمندی اعضا ب( 

 کسب و کارج ( 

 کاالی عمومید ( 

 قید بودجه ه(

3 

 

3 
 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 گزینه الف ) افزایش می یابد( -

 گزینه د ) سازمان دهنده( -

 )شراکتی(گزینه ج -

 گزینه ج ) افزایش درآمد دولت (   -

 گزینه الف ) مزیت مطلق (         -

 گزینه ب )معموال برای تولید ناهار زمان صرف شده و هزینه فرصتی برای جامعه دارد(-

 طبیعی( -گزینه ب )مالی -

 کیلو ( 3گزینه الف )-

4 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 کم فروشی، گران فروشی ، ربا خواری ، احتکار و...رانت ، رشوه ، الف( 
5/2 
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 ترسیم را خود بودجه قید -کنید شناسایی را خود کمیاب منابع-کنید محاسبه را انتخاب هر فرصت هزینۀ ب(

 دکنی مقایسه خود، منافع و ها هزینه بین-کنید  فراموش را رفته در های زینهه- کنید

هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد بدون آن که وضع دیگران بدتر شود اقنصاد   ج (اگرکشوری

آن کشور کاراست.) یا هر کش.ر از منابع خود بیشترین استفاده را ببرد در این صورت حداقل بیشتر از یک کاال 

 تولید می کند بدون آن که کاال های دیگر کاهش یابد.

 بازار و مازاد عرضه) کمبود تقاضا(عدم تعادل در ( د 

 مالیات بر امالک ه( 

             (     شخصی)( 1 5 

                   ()شرکتی( 2

                                                                                                                                                                          (             شخصی)( 3
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 25/0 راه اندازی یک کارگاه خیاطی( بگزینه   6

 مقدار تعادلی الف( 7

 Aب( 
1 

 .اید داده دست از انتخاب هنگام را آن شما که است بعدی گزینۀ بهترینارزش هزینه فرصت یک انتخاب ، -1 8

 ) مثال بر عهده دانش آموز(

 یا فناوری به دسترسی نظر از کشورها نبودن یکسان نیز و کشورها در تولید عوامل و منابع نبودن یکسان-2 

 .شوند واردمبادله یکدیگر با کشورها شود می باعث که است دالیلی از هوایی، و آب و اقلیمی های تفاوت

 توانایی تولید یک کشور برای تولید یک کاال باهزینه فرصت کمتر نسبت به سایر کاال ها در همان کشور-3 

 ) با مثال نیز توضیح دهند نمره تعلق می گیرد(

4- 

 = میزان درآمد3000×200،000= 600،000،000

 = مجموع هزینه ها15(10+)300+50+50=550میلیون

 هزینه<=میزان سود    درآمد600-550=50میلیون 

 

5- 

 (4/1درصد) 25محاسبه    7،000،000×4/1=1،750،000

5،250،000=1،750،000- 7،000،000 

 5،250،000×100/6=315،000ماهانه

 315،000×12=3،780،000ساالنه 

 
 

 ح و ز نقاط ) الف
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 نقاط روی منحنی امکانات تولید  ) ب

 تن 100) ج

 واحد( افزایش می یابد. 250و میزان تولید اسلحه ) تولید کره به صفر د( 
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