
 

 

 

 

 

 )ع(امام علی دانش، نابود کننده نادانی است.      
 بارم سوالات ردیف
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 کار آفرین کسی است که با  . . . . . . . . و . . . . . . . . محصولات جدید تولید و عرضه می کند

 . . . . . هستند.دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد . . . . . . . . .  و . . . . . . . 

 پولی که شما برای تولید صرف می کنید . . . . . . . . .  می نامند

 را می توانید پولی تصور کنید که به یک چاه عمیق افتاده است و دیگر قابل دسترس نیست . . . . . . .هزینه های
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 هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

 ( قانون تقاضاد          ب( قید بودجه             ج( هزینه فرصت  الف ( سهام               
2 

 2 مورد( 4)حداقل  .دهید توضیح مختصرا و برده نام را موفق کارآفرینان مشترک های ویژگی 3

 1 برده و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید؟ نام را کار و کسب انواع 4

 1 را توصیف کنید.مراحل راه اندازی و ایجاد یک شرکت  5

 1 .کنید بیان را شراکتی کارهای و کسب معایب و مزایا از مورد دو حداقل 6

 5/1 .بنویسید نمونه ذکر با را آن از نوع دو و کرده تعریف را تولید کمیاب منابع 7

 1 .نمایید اشاره مثال باذکر را گیری تصمیم در رایج اشتباه پنج 8
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 ذیل تولید می کند. جدول شرکتی راه اندازی کردیم که در هفته دو محصول پنیر و ماست طبق 

 اولا:منحنی مرز امکانات تولید این شرکت را رسم کنید . 

 488پنیر و  888ثانیا : آیا این شرکت می تواند تعداد 

 ماست تولید کند؟

 ثالثا : در چه صورت تولیدات این شرکت ناکارآمد است؟
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 2 چیست و دو بخش مهم بازار را نام برده و توضیح دهید. )اقتصاد در(بازار 18

 1 شود؟ می چه نباشد تعادل بازار در اگر و معناست چه به بازار در تعادل 11

 نام و نام خانوادگی:

 :پایه

 :رشته

 حسن نام دبیر: آقای

 )عج(دبیرستان دوره دوم المهدی

 

 1911-1011ترم اول سال تحصیلی  آمادگیامتحانات 

 اقتصاد درس:

 11/1/11 تاریخ امتحان:

 دقیقه 11 مدت امتحان:

 صفحه 1  تعداد صفحات:
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 کارمند 4اقتصادی با  یک بنگاه سالیانه عملکرد نتیجه، زیر، جدول در شده ارائه اطلاعات به توجه با

)یادداشت روش حل  است؟ کدام ریال، 388888 :یک هر ارزش به دستگاه 758ی  سالیانه تولید و

 الزامیست(

 
 

2 
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 هر که صورتی در است؛ کرده تولید مردانه پیراهن عدد  588گذشته  ماه در پوشاک تولیدکنندة یک

 معادل گذشته سال کنند در تولید درآمد باشد؛ فروخته ریال  788888قیمت  به را ها آن از کدام

 است؟)یادداشت روش حل الزامیست( بوده تومان چند
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 دریافت خواهید کرد نمره امتیاز 2صحیح اختیاری بوده و در صورت پاسخ  14پاسخ به سوال 
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 788ماهه  سه دورة یک در فرنگی توت کشت با تواند می خود امکانات از استفاده با گلخانه یک صاحب

 برداشت قارچ کیلو 1588یا  و خیار کیلو 1758مدت  همین در یا و کند ت فرنگی برداشت تو کیلوگرم

 تومان است. 88و  تومان 58تومان ،  128به ترتیب   بازار در کدام هر روز قیمت که کند

 است؟  چقدر او درآمد میزان و گلخانه دار انتخاب الف (  

 چرا؟  باشد، تومان 171588تواند  می گلخانه دار این فرصت هزینۀ ب( آیا
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