سوال امتحان درس  :اقتصاد انسانی
در نوبت اول سال تحصیلی 89-89
پایه دهم
تاریخ امتحان 89 / 01/ :
نام و نام خانوادگی دانش آموز :

(( باسمه تعالی ))

آموزش و پرورش ناحیه 6مشهد
دبیرستان امام حسین (ع) واحد 1دوره دوم

نمره به حروف

ردیف

نمره به عدد

امضاء

تعداد سواالت 9:
تعداد صفحات 2 :
نام خانوادگی دبیر  :غیور کاظمی
مدت امتحان  61 :دقیقه

ساعت شروع :
بارم

سواالت

1

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
 .(0-0دانش اقتصاد کمک می کند  .......انتخاب کنیم .
 )2-0جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را  ........تعیین می کند.
 )3-0در حالت کمبود عرضه  ،قیمت کاال  ........و فاصله بین عرضه و تقاضا  .........می یابد تا به تعادل برسند .
 )4-0سهم متوسط هر فرد جامعه از تولید کل یا درآمد آن جامعه را  .........می گویند .

.

جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.
 )0-2اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند  ،پشتوانه پول به حساب می آید .
 )2-2حجم کل پول موجود در کشور  ،نقدینگی آن جامعه به شمار می رود .
 )3-2بورس کاال محل مبادالت کاغذی  ،آن کاالست و کاالیی در آن مبادله نمی شود .

3

در سواالت زیر گزینه صحیح را عالمت بزنید

52.1

 )0-3شرط استفاده از منابع و امکانات دارای قابلیت متعدد  ،چشم پوشی از چه نوع هزینه ای است ؟
د) تولید
ج) فرصت
ب) استهالک
الف) تجارت
 )2-3نقش کدام یک از عوامل تولید در جریان تولید بسیار مهم است ؟
ج) سرمایه
ب) زمین
الف) منابع طبیعی

د) نیروی انسانی

 )3-3بازار محصوالتی چون ماکارونی چه نوع بازاری است ؟
ب) رقابتی
الف) انحصاری

د) مناقصه

 ))GDP(( )4-3نام اختصاری کدام شاخص اقتصادی است ؟
ب) تولید خالص داخلی
الف) تولید خالص ملی
داخلی
4

ج) مزایده

ج) تولید ناخالص ملی

پاسخ کوتاه دهید.
 )0-4وظایف پول را نام ببرید ) 0( .
 )2 -4علت بوجود آمدن تورم را بنویسید () 1.0
 )3-4وظیفه نظارت بر فعالیت بانکها بر عهده کدام نهاد است ؟ () 1.0

12.1

1

د) تولید ناخالص

.

1

سواالت زیر را تعریف کنید.
 )0-0علم اقتصاد ()0
 )2-0حیازت () 1.0
 )3-0ظهرنویسی () 1.0
6

.

.

15

پاسخ کامل دهید.
 )0-6تفاوت کاالهای بادوام و سرمایه ای را بنویسید)2( .
 )2-6دو مورد از موارد اهمیت اقتصاد از نظر اسالم را بنویسید)0( .
 )3-6تفاوت سرمایه فیزیکی با مالی را بنویسید )2( .
 )4-6تفاوت سپرده مدت دار با پس انداز را بنویسید )2( .
 )0-6اوراق مشارکت چیست ؟ ()0
 )6-6دو مورد از موارد نقش بورس در اقتصاد جامعه را بنویسید )2(.
فعالیت
 )0-9با توجه به جدول مقابل نمودار بازار را رسم کنید ()0
مقدار عرضه به
کیلو
401
001
611
001
401

3

مقدار تقاضا به
کیلو
911
911
611
011
411

قیمت کاال به
ریال
011
211
311
411
011

 )2-9دو کاالی واسطه نام ببرید () 1.0
 )3-9اگر تولید کننده ای در یک سال برای فعالیتهای خود  01میلیون ریال هزینه کرده باشد و کاالهای تولید
شده را  03میلیون ریال بفروشد  ،سود یا زیان او را محاسبه کنید () 1.90
 )4-9اگر قیمت کاالیی در ابتدای سال  2111ریال باشد و در انتهای سال  ،قیمت آن به  3211ریال افزایش
یابد  .نرخ تورم دراین سال را محاسبه کنید ) 1.90( .

جمع
.5

موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار می آید

عزیزانم موفق باشید.

