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1

کذام یک اس هْارت ّا ٍ تَاًایی ّا تزای ضغل هؼلوی هْوتز است؟

2

4

6

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

الف) قذرت تذًی – تَاًایی جسوی
ج) هْارت ٍ داًص کافی

د) ػالقِ ٍ استؼذاد

بارم

یکی اس جٌثِ ّای هْن سؼادت فزدی  ..................ضغل است ٍ ضغل یکی اس راُ ّای اصلی تزٍس  ............است.
ب) خالقیت  ،داضتي

ج) داضتي ًَ ،گزائی

د) ّوِ هَارد

یکی اس ٍجَُ تشرگسالی ضٌاختِ ضذُ جَاى :
الف) رسیذى تِ سي تلَؽ است

ب) داضتي سزهایِ ٍ دارائی است

ج) داضتي ضغل است

د) داضتي هذرک تحصیلی است

پیاهذّای ًاهٌاسة ًظام اقتصادی :
الف) ارسش ضذى پَل است ب) تحَل جاهؼِ است

5

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

ب) َّش ٍ استؼذاد

الف)داضتي  ،خالقیت
3
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ج) حفظ حیات هادی است

د) ّیچکذام

اگز صٌؼت تِ سزػت تز رٍاتط اقتصادی یک کطَر تاثیز گذارد چِ هطکالتی تزای جاهؼِ پیص هی اٍرد؟
الف)جاهؼِ تِ سزػت پیطزفت هی کٌذ

ب) جاهؼِ ػقة هاًذُ هی ضَد

ج) جاهؼِ دچار ػذم تؼادل ٍ ًاّواٌّگی هی ضَد

د) ّیچکذام

ًظام اقتصادی در ّواى حال کِ تِ ػٌَاى یک تخص ضزٍری ًظام اجتواػی ٍظیفِ حفظ حیات هادی جاهؼِ
هی ضَد:
الف) هَجة تشلشل در ًظام اجتواػی کل ًیش هی ضَد
ب) هَجة تغییز ٍ اًْذام ًظام اجتواػی کل هی ضَد
ج) هَجة تحَل ٍ تغییز در ًظام اجتواػی کل هی ضَد
د) هَجة پیطزفت اقتصادی کطَر هی ضَد
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تَدجِ چِ تاثیزی تز اقتصاد دارد؟
الف) هَجة افت اقتصادی هی ضَد

ب) هَجة پیطزفت اقتصادی کطَر هی ضَد

ج) هَجة افشایص قیوت ّا هی ضَد

د) هَجة کسزی تَدجِ ٍ تَرم هی ضَد
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تاثیز خاًَادُ تز ًظام اقتصادی :
الف) تَلیذ ًسل
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11

در صَرتی کِ ًظام آهَسضی کطَر ًتَاًذ ًیزٍ ّای هَرد ًیاس صٌؼت ٍ خذهات ٍ کطاٍرسی را تزتیت کٌذ :
الف) هَجة ّزج ٍ هزج هی ضَد

ب) هَجة تیکاری هی ضَد

ج) هَجة کاّص اقتصادی هی ضَد

د) ّیچکذام

ریطِ ّای ًاساسگاری خاًَادُ هزتَط تِ چیست ؟
الف) ًظام خاًَادُ

11

12

14

ب) ًظام اجتواػی کل

ج) ًظام اقتصادی

د) ّیچکذام

راُ ّای دخالت دٍلت ّا در اهَر اقتصادی :
الف) سیاست ّای پَلی ٍ هالی

ب) سیاست ّای اقتصادی

ج) تزًاهِ ٍ تَدجِ

د) هَارد الف ٍ ج

فزٍضٌذُ ی دٍرُ گزد کاال اس ًَع کذام فؼالیت (تَلیذ  ،خذهات ٍ تَسیغ) هی تاضذ؟
الف) تَلیذ

13

ب) تَلیذ هصزف کٌٌذُ

ج) تَلیذ ًیزٍی کار

د) ّوِ هَارد

ب) تَسیغ

ج) خذهات

د) ّیچکذام

تفاٍت اًتظارات ٍالذیي ٍ فزسًذاى اس کجا ًاضی هی ضَد؟
الف) تغییز ًقص کَدکی تِ ًَجَاًی

ب) ػذم تَجِ ٍالذیي تِ فزسًذاى

ج) گًَِ ّای هختلف اجتواػی ضذى

د) هَارد الف ٍ ج

آیا ریطِ ّای ًاساسگاری خاًَادُ ّا فقط در درٍى خاًَادُ ّاست؟
الف) تلی

ب) خیز

