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 باسمه تعالی  نام خانوادگی:  نام و

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس 

 1400/     /         :  تاریخ امتحان 

 دهم انسانی  پایه و رشته: دقیقه   90مدت پاسخگویی:     

 2 صفحات:تعداد  4فرزانگان  :  دبیرستان

 13 تعداد سؤاالت: مژگان معتمدالشریعتی طراح سؤال:

 ...... .... ................:به حروف  .......................:نمره به عدد اقتصاد  :درس تاریخ تصحیح:   /        / 

 نوبت دی ماه اتامتحان

 بارم سؤاالت 

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.-1 2  

⃝غلط                ⃝.          صحیح وبنگاهها فروشنده اند  داریدربازار کاالها وخدمات ، خانوارهاخرالف(   

⃝ غلط             ⃝.            صحیح دارد یودر همه حال ، حالت نزول شهیعرضه هم یمنحنب(   

. کنند ی برگزار م دهیعمده کاالها و خدمات، مزا دارانیها، مناقصه و خر یها و حراج  شگاهی در نما  یفروشندگان آثار هنرج(   

⃝ غلط            ⃝صحیح   

را   تیوضع نیشود. ا یچند نفر محدود م ای  کیبه  داریخر ای تعداد فروشنده  ، یقانون ریغ   یحت ای  یقانون ، یاقتصاد ،ی عیطب لیگاه به دالد( 

⃝ غلط                ⃝یم.            صحیح یگو یانحصار م  

گزینه صحیح را انتخاب کنید.   -2 2  
چه؟  عن  ی  م،یکه هنگام انتخاب آن را از دست داده ا   یبعد  نهیگز   نیارزش بهت  الف(   

⃝  آشکار  یها  نهیهز ( 4          ⃝ در رفته یها نهیهز (  3           ⃝  د یتول یها نهی هز ( 2        ⃝  انتخاب ک یفرصت  نهیهز  (1  
ست؟ ی چ اتی هدف مال نیو مهم تر  ی   اولب(   
⃝ تی نظم و امن ی   تام(  4        ⃝ درآمد دولت ش یافزا( 3         ⃝  دار یکسب در آمد پا(  2             ⃝ کاهش رفتار نامطلوب (  1  

دهد؟  را کاهش یم ات  یفرار مال ت،یشفاف جاد یها با ا اتیکدام نوع از مالج(    
⃝ بر ارزش افزوده  اتیمال( 4                 ⃝ف بر مرص  اتیمال( 3            ⃝ بر مرصف اتیمال( 2              ⃝ ت  بر دارا اتیمال( 1  
. و فروشندگان است دکنندگانیبر عهده تول  اتینوع مال  نیپرداخت ا قانوت   فهیوظد(   
⃝ وعوارض گمریک ت  بر دارا اتیمال( 4    ⃝ بر درآمد امالک  اتیمال( 3     ⃝ بر درآمد مشاغل اتیمال(  2    ⃝ بر مرصف اتیمال( 1  

جمالت زیر را با عبارات مناسب کامل کنید.  -3 2  

. میکن  دایپ  ابیکشور در استفاده ازمنابع کم ک ی...... .....................از .....  یکند تا درک بهتر  یکمک م دیمرز امکانات تول یالگوالف(   

. بخشد یوفروش ومبادالت را بهبود م   دیخر امنیت،  ...................................  یواجرا فیدولت با تعرب(   

...................................... هم هست.ج( دولت عالوه بر وظایف نظارتی، مسئول ارائه کاالها و   

 د( به مجموعه خریداران و فروشندگان هر چیزی در هر جایی ...................................... گفته می شود. 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  

کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟  -4 1.5  

تولیدی را در نظر بگیرید و با توجه به اطالعات داده شده محاسبه نمایید؛ فعالیت سالیانه یک بنگاه  -5 1  

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

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

میلیون تومان 300 –خرید ماشین آالت   

میلیون تومان 50خرید مواد اولیه =   

میلیون تومان 50اجاره کارگاه و هزینه های جانبی =   

واحد 3000تولید کاال = در طول سال   

تومان 200000قیمت هر واحد کاال =   

دو مورد از مزایا و معایب کسب و کار شخصی را بنویسید؟ -6 2  

توزیع سود احتمالی در پایان دوره چگونه است؟ نحوه اداره تعاونی ها و   -7 1  

آنچه از قید بودجه می دانید با ذکر یک مثال به دلخواه و ترسیم قید بودجه آن بنویسید؟  -8 2  
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سه مورد از اشتباهات رایج در تصمیم گیری های مردم را بنویسید.   -9 1.5  

آنچه در مورد مرز امکانات تولید می دانید بنویسید و با توجه به مقادیر داده شده منحنی مرز امکانات تولید را ترسیم کنید.  -10 2  

  مقدار تولید بستنی )عدد(  مقدار تولید آبمیوه )بطری(

 الف  1000 0

 ب 900 100

 ج 750 200

 د 550 300

 ه 300 400

  و 0 500
آنچه از کارایی و ناکارایی می دانید بنویسید.  -11 1  

دالیلی که موجب می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند کدامند؟  -12 1  

اگر اصل مزیت های مطلق و نسبی رعایت نشود چه پیامدهایی دارد؟ -13 1  
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 موفق باشید  


