
 

 تعالی بسمه
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 نمره به عدد : 
 شماره : امضاء : 

  نمره به حروف : نمره به حروف : 
 

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( :

 *با تعصب دنبال کاالی ایرانی بگردید *

 نمره2الف : به سواالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید : 
 انتخاب کند .دانش ........................ کمک می کند انسان برای رفع نیازها از منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه استفاده و بهترین ها را  -1

 د: جغرافیا                ج : اقتصاد                                                    ب: تاریخ                  الف : جامعه شناسی                   

 به طور طبیعی اولین مرتبه از نیازهای اولیه زندگی می باشد . -2

 د: ثانویه                                     ب: غیرمادی                                 ج : معنوی           الف : مادی                                 

 خواسته ها و نیازهای انسان ......................و............................ است. -3

 ب: گوناگون و نامحدود                  ج : کم و نامحدود                           د : گوناگون و محدود      کم و محدود                          الف : 

 شیئی باارزش اقتصادی و بازاری است که برای تامین نیاز یا خواسته ای تولید می شود . -4

 د: منابع           ج : ارزش افزوده                                               ب: کاال                             الف : خدمات                      

 نمره2ب: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : 
 منابع و امکانات دردسترس انسان .......................... است . -5

 ................................. است .هرانتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب یا انتخاب های دیگری است این نکته بیانگر  -6

 نامحدود بودن نیازها و................................ ،........................... د سه نکته مهم است که عبارتند ازدرتعریف علم اقتصا -7

 اگر فرد با کوچکترین تغییر درقیمت ،مصرف کاالیی را تغییر دهد  اصطالحا آن کاال......................................نام دارد . -8

 نمره2ج : صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید :
یت فرد می شود کدهید این اقدام که موجب مال انسان محصول آماده طبیعت را مستقیما برداشت می کند بدون اینکه کاری روی آن انجام -9

 حیازت می نامند .را

 اگر درهرمرحله از مراحل تولید برارزش محصول افزوده شود به آن ارزش افزوده می گویند . -10

 دربین عوامل تولید منابع طبیعی از سایر عوامل مهم تر است . -11

 میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه . -12

 نمره4د : به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید : 
 به کاالهای بادوام سرمایه ای که درجریان تولید به کار گرفته می شود چه می گویند ؟ -13

 اگر درآمدهای بدست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد تولید کننده به چه امری دچار می شود ؟ -14

 د ؟احیا به جه نوع تولیدی گفته می شو -15

 انگیزه بسیاری از تولید کنندگان کاالها و خدمات چیست ؟ -16

 منحنی تقاضا نشان دهنده چیست ؟ -17

 تصمیم تولید کنندگان درمورد میزان تولید کاال از چه عواملی تاثیر می پذیرد ذکر دو مورد ضروری است ؟ -18

 شود ؟ مواجهه تقاضا کننده و عرضه کننده  باعث شکل گیری چه امری می -19

 درچه بازاری هیچ یک از طرفین به تنهایی درشکل گیری قیمت تاثیر گذار  و به عبارت دیگر قیمت گذار نیستند ؟ -20
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید ؟
 نمره1؟با توجه به جدول زیر نوع آن را از نظر عرضه و تقاضا بودن مشخص نموده و سپس نمودار آن را رسم کنید  -21

 مقدار قیمت به هزار ریال

100 0 

150 200 

200 400 

250 600 

300 800 

350 1000 

400 1200 

 

 نمره1صعودی بودن منحنی عرضه و نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست ؟  -22

گیرند ؟ سه شرط مورد نظر را بنویسید  هریک از فعالیت های تولیدی درچه صورت درمحاسبه و سنجش مورد توجه قرار میملی درحسابداری  -23

 نمره5/1؟

 نمره1نظیر قاچاق و مانند آنها جزء تولید کشور محاسبه نمی شود ؟  قانونیچرا فعالیت های غیر  -24

 نمره1منظور از تولید ناخالص ملی و ناخالص داخلی چیست ؟  -25

داخلی کشور را محاسبه توجه به رقم تولیدات ،تولید ناخالص و خالص  فرض کنید در کشوی کاالهای زیر درمدت یک سال تولید شده است به 26

 نمره2کنید ؟

 ریال200000 تن از قرار هرتنازقرار هرکیلو40مواد غذایی 

 ریال20000000 دستگاه از قرار هردستگاه350ماشین آالت 

 ریال200000 عدد از قرار هرعدد5000پوشاک 

 ریال40000000 خدمات ارائه شده

 ریال50000000 استهالک درهرسال

 

 نمره5/1چند روش برای محاسبه تولید کل وجود دارد ؟ روش ارزش افزوده را درمحاسبه ارزش کل تولیدات جامعه شرح دهید ؟  -27

 نمره1انتخاب فلزات به عنوان پول چه مزایا و چه مشکالتی داشت ؟  -28

 نمره1چه عواملی باعث پیدایش پول کاغذی شد ؟  -29

 نمره1به چه نوع از مبادله تهاتر می گویند ؟  -30
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 موفق و پیروز و سربلند باشید 


