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 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 

 اولیانی دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات: پا                       نام و نام خانوادگی:

 2/11/1400 تاریخ امتحان:                 انسانیرشته:                دهمپایه:         اقتصادامتحان:                   کالس:

 دقیقه 75مدت زمان:                                                         شماره صندلی:                                                   

 تعداد صفحات:                 نام دبیر:                                                                                                   
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هابر پیامبر مهربانیفرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات  ردیف

 نمره(2الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:) 

 شود.نامیده می................................... توانید آن را برگردانید هایی که پرداخت شده است و شما نمی.هزینه1

 ......................... از  بهتری درک تا دهد می اجازه که است اقتصادی های از الگو یکی تولید امکانات مرز الگوی .2

 .کنید پیدا کمیاب منابع از استفاده  در کشور یک

 است.................. ......... ثروت دارایی، بر مالیات مبنای و . اساس3

 دهد.را کاهش می...................................... مالیات بر ارزش افزوده با ایجاد شفافیت،  .4

 

 

 نمره( 2های زیر را مشخص کنید:)ب( صحیح یا غلط بودن عبارت 

 عدم اما ممکن است با باشد کارش داشته و کسب اندازی راه برای را الزم مالی توانایی باید کارآفرین .1

 شود. رو روبه موفقیت

 و دارد اختیار در را شرکت مالکیت از بخشی آن، دارندۀ که دهد می نشان و است مالکیت سند یک . سهام2

 است. سود، شریک تنها در

 است. استفاده در محدودیت دارای چیزی . مطابق اولین اصل کمیابی، هر3

 .است پیشرفت هایی برایموقعیت یافتن معنای به کارایی آوردن دست به برای . تالش4

 

 

 نمره( 2.5)پ( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 

بیانگر کدام ویژگی مشترک کارآفرینان « .کنند می هماهنگ و مدیریت کارایی شکل به را منابع».جملة 1

 نمره( 0.5است؟)

 نمره( 0.5ترین نوع شرکت چه نوعی است؟)مهم.2

3 .production possibilities frontier نمره( 0.5) بیانگر کدام منحنی در اقتصاد است؟ 

 نمره( 0.5گیرد؟).مالیات بر دخانیات زیر مجموعة کدامیک از انواع مالیات قرار می4

 نمره( 0.5ترین نوع مالیات بر دارایی چیست؟).مهم5

 

 

 

 

 

 

 

 جای مهر



 نمره( 8.5ت( مسائل زیر را حل کنید:) 

د و هر یک را به دست لباس تولید کن 250ماهانه  باشد،کارگر می 3.چنانچه یک بنگاه تولیدی که دارای 1

های زیر عملکرد ساالنة این بنگاه اقتصادی را به تومان هزار تومان بفروشد، با توجه به هزینه 150قیمت 

 نمره( 1.5محاسبه کنید:)

 هزار تومان 500میزان اجارۀ ماهیانه: 

 المیلیون ری 2میزان حقوق ماهیانة هر کارگر: 

 هزینة بیمة سالیانة مجموع کارگران: یک ششم اجارۀ سالیانه 

 

 

 

 

 

تومان،  میلیون 250گیرند، محسن . محسن، نادر، حسین و میثم تصمیم به تأسیس یک شرکت تعاونی می2

-میلیون تومان سرمایه برای شرکت می 400تومان و میثم  میلیون 600تومان، حسین  میلیون 750نادر 

 آورند:

میلیون تومان سود کند، میزان سهم میثم از سود  100چنانچه این شرکت به طور میانگین در ماه الف( 

 نمره( 0.5سالیانه چقدر است؟)

 

 

 

 

ب( چنانچه به علت کسری سرمایه، مؤسسان تصمیم بگیرند نوع شرکت را به سهامی تغییر دهند و به میزان 

ردی که دارای پنج سهام به ارزش هر یک پنج میلیون میلیون تومان سرمایة جدید وارد شرکت شود، ف 500

 نمره( 0.5از سود شرکت است؟) چند درصدتومان است، مالک 

 

 

 

 

های به میلیارد تومان را داریم؛ مطابق بررسی 5.در یک کارخانة تولید مواد شوینده قصد سرمایه گذاری 3

میلیون تومان سود حاصل  100ماهانه شویی بشود عمل آمده چنانچه این سرمایه صرف تولید پودر لباس

آید شویی اختصاص داده شود ساالنه یک میلیارد تومان سود بدست میشود و چنانچه به تولید قرص لباسمی

 شود:و چنانچه صرف تولید مایع دستشویی بشود ساالنه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال سود حاصل می

 



 مره(ن 0.5الف( انتخاب به صرفه کدام است؟)

 

 نمره( 1ب(هزینة فرصت سالیانه را محاسبه کنید:)

 

 

 

نامه، دومین گزینة به صرفه را انتخاب کنیم، هزینة فرصت سالیانه چه ج(چنانچه به دلیل وجود یک وصیت

 نمره( 0.5میزان است؟)

 

 

 . مطابق با نمودار زیر به سواالت خواسته شده پاسخ دهید:4

 
 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 0.5چیست؟)الف( نام نمودار مقابل 

 

 

عدد کنسرو لوبیا تولید کنیم  300ب( چنانچه بخواهیم 

توانیم تولید حداکثر چه تعداد تن ماهی را می

 نمره( 0.5کنیم؟)

 

 

پ( چنانچه تمام سرمایه صرف تولید تن ماهی بشود 

 نمره( 0.5توانیم تولید کنیم؟)چه تعداد تن ماهی می

 



 نمره( 2.5به سواالت خواسته شده پاسخ دهید:).باتوجه به نمودار زیر 5

 
 

 :400الف( مقدار عرضه در قیمت 

 :250ب(مقدار تقاضا در قیمت 

 پ(نقطة تعادلی با کدام حرف مشخص شده؟

 : Cت(وضعیت بازار در نقطة 

 ث( تفاوت مازاد عرضه با کمبود تقاضا را توضیح دهید:

 

 
 

 نمره(5دهید:)های زیر پاسخ کامل ث( به پرسش

 نمره(1شود بنویسید:)ها ذکر می.دو نمونه از مواردی را که در اساسنامة شرکت1

 

 

 نمره(1.منظور از سرمایة فیزیکی چیست؟)2

 

 نمره(1.منظور از کسری بودجه و مازاد بودجه چیست؟)3

 

 نمره(1شود؟). میزان عوارض گمرکی بر چه اساسی تعیین می4

 

 

توان این مدارس را غیرانتفاعی کنند آیا میباتوجه به اینکه مدارس غیر دولتی شهریه دریافت می .5

 نمره(1) نامید؟توضیح دهید:

 

  تاریخامضا و .............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 
 


