بسمه تعالی

آزمــون نوبــت ا و ل(ســال تحصیــلی )1400-1401
نام و نام خانوادگی :

نام دبیر  :آقای بهروزفخر

کالس  :دهم انسانی

امتحان  :اقتصاد

ساعت شروع 8:30 :

1400/10/15

سؤاالت

ردیف

1

مدت  60 :دقیقه

تاریخ :

بارم
1/5

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است.
الف) یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است که برای ا نجام مأموریتی سودآور ،یعنی با هدفی غیرتجاری شکل گرفته است.

ب) هزینه فرصی یک انتخاب ،ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما هنگام انتخاب از دست داده اید.
ج) ناهاری که اگر برای دانش آموزان رایگان باشد ،برای جامعه رایگان نیست.
2

1/5

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .
الف) به صاحب زمین که ممکن است یک شخص ،یا سازمان یا دولت باشد  ....................پرداخت می شود .
ب)  .........................مرزی است بین آنچه یک کسب و کار) همانند یک شرکت تولیدی ( با استفاده از منابع موجود و در
دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.
ج) . ................درواقع برنامه یکساله دولت را برای خرج کردن با توجه به درآمدها ارائه می دهد .

3

1

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف) اغلب کسب و کارها در ایران به چه شکل اداره می شوند؟
 -3تعاونی
 -2کسب و کار شخصی
 -1غیر انتفاعی
ب) چرا همیشه باید بین گزینه های انتخاب بده – بستان کرد؟
 -1کمیابی منابع

4

 – 2هزینه فرصت

 -3هزینه در رفته

 -4سود مالی .

هریک از عبارات سمت راست با کدام عبارت در سمت چپ ارتباط دارد؟ (یک گزینه در ستون سمت چپ اضافی است).
الف -نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده
چیزی که مردم به عنوان یک کسب و کار میشناسند
ب-
ج – درآمد بودجه از هزینه بیشتر باشد،
نام قدیمی سازمان تجارت جهانی
د-

5

 -4شرکت

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
چهار ویژگی کار آفرین موفق را فقط نام ببرید.

1

 -1بنگاه
 -2کسری بودجه
 -3الگو
 -4گات
 -5مازاد بودجه

1

6

دو نمونه از کسب و کارهای شخصی را نام ببرید.

0/5

7

هزینه هدر رفته چیست؟

0/5

8

دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد را فقط نام ببرید.

0/5

9

چگونه سیاست گذاران مقدار مصرف سیگار را کم می کنند ؟ یک مورد را فقط نام ببرید .

0/5

10

یک مورد از اهداف دولت ها در گرفتن مالیات را نام ببرید.

0/5

11

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
در چه صورتی یک تولید کننده از فعالیت خود سود می برد و یا زیان می کند.

12

تعاونی را توضیح دهید و مثال بزنید.

13

برای اینکه یک تصمیم درست بگیریم باید چه قوانینی را رعایت بکنیم؟ چهار مورد را نام ببرید.

1

14

چهار اشتباه رایج در تصمیم گیری را نام ببرید .

1

1
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15

قید بودجه را تعریف کنید.

1

16

درچه صورتی اقتصاد یک کشور یا شرکت کارا است؟ توضیح دهید.

1

17

بازار چیست؟

1

18

انواع مالیات مستقیم را نام ببرید و توضیح دهید.

2

19

چه عاملی باعث می شود که کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند ؟

1

20

اگر اصل مزیت های مطلق و نسبی رعایت نشود چه پیامدهایی به همراه دارد؟

1

