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 به نام خدا

 آموزش و پرورش شهرستان خواف دوم  :دوره         فاطمه الزهرا  :دبيرستان

 آموزشگاه هرم

 زینب صادقيان   : سؤال طراح

 نمره به عدد : …………..………………    نام و نام خانوادگي: اول  :بتنو          اقتصاد   :درس امتحان

  انسانی علوم و ادبیات ..شته:ر 01/01/99 امتحان: تاریخ   99-0011 سال تحصيلي
 

 نمره به حروف :                دهم  :  پایه    

 مصحح:امضاء ...صفحه: شماره 2: صفحاتتعداد ......کالس: مارهش دقيقه  60 وقت : .../   ...   ساعت شروع :
 

 نمره سؤاالت                                       سردار سلیمانی خانواده ای به  بزرگی جبهه  مقاومت دارد ... ردیف

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کن : 1

                                       غ            ص                                            هست  ینیکسب کند کارآفر یکه انسان از آن در آمد یهر شغل الف (
 غ            ص                   همه اعضا با هم برابر است  یها نسبت برا یدوره در تعاون انیدر پا یسود احتمال عیتوز ب(

  ص            غ                                                         نوع کسب و کار ، کسب و کار شرکت است  نیتر دهیچیپج( 

 غ            ص                     هستند. یابیبا فرض ثابت ماندن منابع کشور قابل دست دینقاط خارج از مرز امکانات تول د(

1 

 جمالت زیرراباعبارت مناسب کامل کنید 2

 به شکل ........................................هستند رانیامروزه اغلب کسب و کارها در ا الف ( 

 شناسند. یاست که مردم معموال آن را به عنوان .................... م یزیدر اقتصاد، بنگاه همان چ ب(

 ........... است..................... ،ییبردارا اتیمال یاساس و مبنا ج(

 شود. یشناخته م زین................ است که با نام ... هر کشور بر صادرات و واردات کاالها اتیمال یحقوق و عوارض گمرک د(

 .کشورهاست......نقض آن بوده است، همان ........ ایو  یتجار یها مانیپ یآنچه پشت سر امضا و(

152. 

 انتخاب کنید. را گزینه صحیح  3

 بر ............... دارند.  یابداعات و اختراعات معموال با ........... اثر مثبت -الف

               ها مصرف و تقاضا نهیکاهش هز (2                  و عرضه دیها تول نهیکاهش هز( 1

 ها مصرف و تقاضا  نهیهز شیافزا (4             و عرضه  دیولها ت نهیهز شیافزا  (3  

    کدام است؟  ییبر دارا اتینوع مال نیمهم تر -ب

 بر ارزش افزوده اتیمال(4      بر درآمد امالک اتیمال (3    بر ارث  اتیمال(2     بر درآمد  اتیمال ( 1

 باشد؟ یموفق م نانیکارآفر یها یژگیاز و کیو هماهنگ کردن مرتبط با کدام  تیریمد ییمنابع را به شکل کارا -ج 

  آورنو(5                      نیزبیت (3              سازمان دهنده(2                   ریپذ سکیر (1

 از انواع کسب و کارهاست؟ کیکدام  یایبزرگتر از مزا یمال یها هیبه منابع و سرما یدسترس  -د

 ت (شراک4(تعاونی           3                فرما شیو خو یشخص( 2               شرکت (1

1 

 1 .دیکن انیکاالها را ب دیخر ایچهار مورد از عوامل موثر در مقدار تقاضا  4

 1 ؟ دیسیخود را بنو لیدارد دل یادیز نهیکدام نوع کسب و کار هز جادیا 5

 1 دیکن انینوع کسب و کار را ب نیا بیمورد از معا کی نیو همچن یکسب و کار شراکت یایسه مورد از مزا 6

 1 چرا؟ د؟یآ یبوجود م یطیباشد، در بازار چه شرا شتریاز مقدار عرضه آن ب ییکاال یاگر مقدار تقاضا 7

 1 ست؟یدر چ میمستق ریغ اتیو مال میمستق اتیتفاوت مال 8

 /5. هستند؟ میکسب و کار سه انیاز شرکا چگونه در سود و ز کیدر شراکت هر  9

 1 .دیده حیشرکت کارا است؟ توض کی ایکشور  کیدر چه صورت اقتصاد  11

 1 د؟یکن تیرعا دیرا با یدر انتخاب کسب و کار، چه اصول یمیقبل از هر تصم 11

آن صرف نظر کرده و  دنینامناسب، از پوش زیو به علت سا دیباش دهیهزار تومان خر 211 متیرا به ق یاگر شما کفش 12

 در رفته کدام چقدر است؟ نهیهز د،یکن یداریهزار تومان خر 151 متیرا به ق یگرید کفش
1 
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 1 کند؟ نیممکن است تام یگرید ینفت و گاز، درآمد خود را از چه راه ها یها یو فروش دارا اتیدولت عالوه بر مال 13

 /5. ست؟یمؤثر است، چ تانیریگ میکه بر تصم یا نهیتنها هز 14

 .15 دلیل  3کشورها با همدیگر تجارت می کنند ؟ را چ .1

واحد  27دهد  صیواحد غذا و اگر به پوشاک تخص  45تواند  یغذا متمرکز کند، م دیامکانات خود را بر تول ۀهم ایاگر کن 11

 است؟ یاقتصاد تیکدام نوع از مز یغذا دارا دیکشور در تول نیصورت ا نیکند. در ا دیپوشاک تول

1 

 1 .دیده حیبا مثال توض دارد. گرید یبر کاال یریچه تاث نیگزیجا یاز کاالها یکی متیق شیافزا 11

باشد و  الیر ونیلیم کیهر کدام از مانتو  متیکند اگر ق یروز کار م 25دوزد او در ماه  یمانتو م 11مانتو روزانه  دیمغازه تول کی 11

 ؟  دیمغازه را حساب کن نیباشد سود ماهانه و ساالنه ا الیتمام شده آن چهارصد هزار ر نهیهز

 هم نوشته شود . فرمول

1 

 یگرید آن را به شخص ایاز آن استفاده کند و  یو کشاورز یاستفاده شخص یبرا تواند یاست که م نیصاحب زم یفرد 11

تومان  ونیلیم127 گریبا فروش آن به شخص د ایو  دیتومان از بابت آن کسب درآمد نما ونیلیم 7 انهیاجاره دهد و ماه

 ست؟یاو چ انتخاب فرصت نهیهز دینما نیزم نیاز ا یبه استفاده شخص میکه فرد تصم یبه دست آورد در صورت درآمد

 

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید .  رسم کرده وجدول زیر منحنی عرضه و تقاضا را  با توجه به -12 22

       

 قیمت
  P 

 

 قاضات
D 

 عرضه
S 

111 131 21 

151 111 45 

211 71 71 

251 61 111 

311 15 125 

351 1 151 

 

 لف( قیمت تعادلی کدام است ؟ ا

 ب ( دو قیمت که در آن ها با کمبود عرضه مواجه هستیم را بنویسید ؟

 ج ( دو قیمت که در آن ها با مازاد عرضه مواجه هستیم را بنویسید ؟ 

152. 

 22 جمع نمرات 

 کتورهوگویامتحان دهنده بنده خدا   / و نیامتحان کننده خداست و کوچکتر نیبزرگتر

 موفق و سربلند باشی ...
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 پاسخنامه و کلید سواالت: 
 نمره جواب سواالت ردیف

 1 غلط  د(               صحیح ج (                  صحیح ب (                       غلط الف (  1

 .152 منافع ملی و (  یگمرک یتعرفه هاد (                  ثروت مودی ج(                 کسب و کار ب( خصوصی     الف (   2

 1 4د (                              2ج(                           2ب(                    1الف ( 3

 1 کاالها گرید متیانتظارات ق قهیسل متیدرآمد ق 4

راه  یبرا گرانیاز پول د یشرکت سهام راینوع کسب و کار است. ز نیتر نهیپرهز ،یشرکت سهام ژهیشرکت به و جادیا  .

زمان بر و  ینیقوان نیو عمل به چن رشیدارد که پذ ینیشرکت ها قوان یکند. دولت هم برا یکارش استفاده م یانداز

 است. نهیپرهز

1 

 ییو هم افزا تیبار مسئول میتقس 3 –بزرگتر  یمال یها هیبه منابع و سرما یدسترس 2 –نسبتا آسان  یراه انداز 1: ایمزا 1

 یها و دعاو ینامحدود در مقابل بده تی: مسئولبیاز معا یکی -ها  ییتوانا–

1 

  ترند مشتاق کاال آن به که یا دهع که چرا شود؛ یم متیق رفتن باال باعث و دهد یم رخ کمبود بازار در حالت، نیا 1

 آورند. دست به را آن باالتر متیق شنهادیپ با کنند یم تالش
1 

  ریغ اتیدر مال یشود ول یم افتیدر اتیبه عنوان مال یمبلغ میمستق اتیاست که در مال نیدر ا اتیدونوع مال نیتفاوت ا 1

 شود. یگرفته م یکاال از مشتر متیاز ق یصورت بخش به اتیمال م،یمستق

1 

 /5.  اندازه سهمامشان به  1

 بدتر شود،  گرانیبدون آنکه وضع د رد،یاستفاده بهتر از منابع به کار گ یرا برا یکشور، هر فرصت کی ایشرکت  کیاگر  12

از  شیبچصورت حداقل  نیبرد.در ا یاستفاده را م نیشتریکشور از منابع موجودخود، ب ایشرکت  یعنیکاراست؛  کشوراقتصاد آن 

 کنند. دایکاهش پ گریخدمات د ایآنکه کاالها توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون  یم خدمت ایکاال  کی

1 

 دی. اصل سوم: قدیکن ییخود را شناسا ابی. اصل دوم: منابع کمدیفرصت هر انتخاب را محاسبه کن ۀنیاصل اول: هز  11

ها و منافع خود،  نهیهز نی. اصل پنجم: بدیدر رفته را فراموش کن یها نهی. اصل چهارم: هزدیکن میبودجه خود را ترس

 ()ذکر چهار مورد  .دیکن سهیمقا

1 

 1 .ستیقابل برگشت ن گریو د میکفش اول پرداخت کرد یاست که برا یهزار تومان 211دررفته  نهیهز 12

 ای ردیگ یاز مردم قرض م یعنیکند؛  یم نیتام یبده جادیا قیاز طر زیخود را ن ازیاز درآمد مورد ن یبخش انهیسال دولت 13

 کند. یم کیدولت شر یها یگذار هیو سرما یعمران یها طرح آنها را در
1 

 /5. ندیآ یما به وجود م یریگ میاست که در زمان تصم ییها نهیهز 14

 در کشورها دینبودن منابع و عوامل تول کسانی -1 .1

 یفناور به ینبودن کشورها از نظر دسترس کسانی -2

 ییو آبوهوا یمیاقل یتفاوتها -3

15. 

 1  نسبی مزیت  11

 ابدی شیافزا نیبنز متیشود مثال اگر ق یم گرید یمصرف کاال شیباعث افزا نیگزیجا یاز کاالها یکی متیق شیافزا 11

 اگر قیمت برنج افزایش یابد مصرف نان در جامعه زیاد می شود .ابدی یم شیافزا گاز مصرف

1 

  دیتول یها نهیهز –*محصول           سود = درآمد  متیق –درآمد   11

82111111- (65111111+42111111 =)713111111 

1 
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 1  میلیون تومان  121 11

 .152 )نمودار عرضه و تقاضا هم باید رسم شود (   351و  311و251ج(                    151و 111ب(         211الف ( 22

 22 جمع نمرات 
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