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 :دزير را با کلمات مناسب کامل کنی تعبارا - ١

کاالهای بادوام ، کاالهایی هستند که خودشان ............ بلکه در طول زمان .........آنها مورد مصرف قرار  )۱- ۱

  می گیرد 

  بدون ..............اولین تولید انسان ممکن نبود . )۲- ۱

  ....... است ......اداری کشور ..... مهمترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی و) ۳- ۱

برقراری یک سیستم مناسب و کارآمد ........... ، یکی از مهمترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع  )۴- ۱

  .درآمد است 

  باشد.لط مييک از عبارات زير صحيح و کداميک غکدام- ٢

  کاالی واسطه ای می گویند . به کاالهایی که در تکمیل کاالهای دیگر به کار می روند) ۱- ۲

  . کاالیی در آن مبادله نمی شود  است والمبادالت کاغذی آن کا محل بورس کاال) ۲- ۲

  .با افزایش قیمت ها ، رفاه عمومی جامعه افزایش می یابد  )۳- ۲

  .همیشه سهم دهک دوم از درآمد ملی از سهم دهک اول بیشتر است  )۴- ۲

  انتخاب کنید .در سواالت زير گزينه صحيح را - ٣

؟؟  نوع سوم تولید و رسیدن به محصول چه نام دارد نوع سوم تولید و رسیدن به محصول چه نام دارد   )۳-۱   

  صنعتصنعتد) د)                                           خدمات خدمات ج) ج)                                               احیااحیاب) ب)                             حیازت حیازت الف) الف)   

مشتری تا زمان سررسید  حسابی که پول مشتری برای مدتی تقریبا طوالنی در آن نگهداری می شود و )۳-۲

  می باشد . برداشت از آن را ندارد ........، حق 

  دیداریغیر سپرده د)           مدت دار سپردهج)       سپرده پس اندازب)      سپرده دیداری الف)

  مالیات مستقیم می باشد ؟ کدامیک مربوط به) ۳-۳

ل و مالیات بر نقد)   حقوق و عوارض گمرکی ج)       درآمد مالیات بر   ب)        عوارض  الف)

  انتقال دارایی

  ) کدام مورد جزء محصوالت راهبردی نیست ؟۳-۴

  د) نفت و انرژی های نو         شرایط اقلیمی    ج)                           ب) گندم              الف) دارو       

  ) منظور از جهاد اقتصادی چیست ؟۳-۵

جایگزینی کاالهای خارجی به جای کاالهای ب)        الف) افزایش اشتغال و کاهش تورم                   

  داخلی  

  تالش خالصانه بیشتر و بهتر د)       ج) واردات کاالی با کیفیت خارجی                    

  

  :سواالت جور کردنی  - ۴

  انحصارگر                                                    الف) قیمت پذیر- ۱

  ب) قیمت گذار                                                ان    خریدار- ۲

  تصویب بودجه                                              ج) توسعه-۳

  برخورداری از امکانات آموزشی                          د) مجلس شورای اسالمی-۴

۱.۲۵ 
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۱.۲۵ 
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  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . -  ۵

 ؟قانون اساسی " هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است "  پرداخته است کدام اصل ) ۱- ۵

)۲۵/۰(  

  )۷۵/۰( الملل می شوند را نام ببرید .ب روی آوردن کشورها به تجارت بین ) عواملی که موج۲- ۵

  

  . هریک از موارد زیر را تعریف کنید - ۶

  )۵/۰( تحریم اقتصادی) ۱- ۶

  )۵/۰( صنایع راهبردی) ۲- ۶

  

  )۱( مطلق ری) فق۳- ۶

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . - ٧

  )۱(مورد کافی است ) . ۴) چیست ؟ ( HDIشاخص توسعه انسانی  () ۱- ۷

  

  )۱(مورد کافی است )  ۲رشد با توسعه را بنویسید ( برای هر کدام  هایتفاوت) ۲- ۷

  

  

  )۱(شد ؟ دولت با چه سیاستهایی فعالیت بخش تولید وعرضه را بهبود می بخ) ۳- ۷

  

  

  )۱(  ؟دولت در چه زمانهایی از سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی استفاده می کند ) ۴- ۷

  

  )۱(؟  چرا مهمترین سرمایه گذاری دولت ، سرمایه گذاری اجتماعی است ) ۵- ۷

  

  

  )۱( مصرف کنندگان از تجارت بین الملل چه سودی می برند ؟ )۶- ۷

  

  

  )۵/۰(  ه وآسیب پذیر است ؟چرا اقتصاد تک محصولی شکنند)۷- ۷

  

  )۵/۱(  ) به چه دالیلی بعد از پیروزی  انقالب اسالمی نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزایش یافت ؟۸- ۷
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۵/۹  
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  )۱(    ) تفاوت تحریم اقتصادی تجاری  با مالی را بنویسید .۹- ۷

  

  

ریال درآمد دارد را  ۴۳۰۰۰۰۰) جدول مالیاتی زیر مفروض است .مالیات پرداختی فردی که ماهیانه ۱۰- ۷

  )/.۵ (  محاسبه کنید . (اعداد به هزار ریال است )

  درصد ۵    با نرخ                  ۲۰۰۰۰۰۰درآمدهای تا 

  درصد ۸   با نرخ                   ۴۰۰۰۰۰۰ درآمدهای تا

     درصد۱۰با نرخ           ۶۰۰۰۰۰۰و بیشتر  درآمدهای تا

                                                                                    )   ٣(    فعالیت - ۸  

  )۵/۰(   دو کاالی واسطه را نام ببرید .) ۱- ۸

  )۵/۰( ) دو بورس معروف دنیا را نام ببرید . ۲- ۸

  )۱(   تاثیرات مثبت و منفی تحریم اقتصادی در اقتصاد کشورها را بنویسید . )۳- ۸

  

  

  )۵/۰(  ا فرش و پسته ایران به خارج صادر می شود ؟چر )۴- ۸

  

  )۵/۰(  ؟از منافع آن استفاده کرد ) چگونه می توان در فضای بین المللی حضور داشت و۵- ۸

  

  ۲۰جمع 

                  موفقیت به دنبال تالش می آید                                                  

 شیدعزیزانم موفق با        
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 بسمه تعالی

  پایه دهم انسانی پاسخنامه سواالت اقتصاد

طراح سواالت : اکرم غیور کاظمی۱دبیرستان امام حسین (ع) واحد                     

) ۱- ۴بودجه             )۱- ۳حیازت       ) ۱-۲    به مصرف نمی رسند ، خدمات) ۱-۱

)۲۵/۱(    مالیاتی  

    ص) ۴-۲           ) غ       ۳-۲   ) ص        ۲-۲                                    ص )۲-۱

)نمره۱(      

د    )۵- ۳                   ج) ۴-۳            ب) ۳-۳) ج           ۲-۳                 ج )۳-۱

نمره)۱.۲۵(         

             مربوط به ج ۴           مربوط به د       ۳مربوط به الف          ۲مربوط به ب      ۱

(انمره)        

 –یکسان نبودن دسترسی به فناوری –) یکسان نبودن منابع تولید ۲-۵     ۴۶) اصل ۵-۱

نمره)۱شرایط اقلیمی متفاوت (  

) ۵/۰(می باشد یکی از ابزارهای رقابت ویا جنگ اقتصادی  )۱- ۶  

   )۵/۰کاالها و خدماتی که تولید آنها بدون توجه به میزان سود وهزینه انجام می شود () ۶-۲.

) کسی که به نیازهای اساسی زندگی مثل آب سالم ، تغذیه ... دسترسی نداشته باشد ۳- ۶

)۱(  

امید  –میزان واجدین شرایط ثبت نام شرایط تحصیل در مدارس–تولید ناخالص داخلی )  ۷-۱

نمره)۱مورد کافیست (۴نرخ با سوادی بزرگساالن  –به زندگی و دسترسی به آب سالم   

رشد مقوله کمی است رشد کوتاه مدت اندازه گیری می شود ولی توسعه در بلند مدت ) ۷-۲

نمره)۱کیفی است (-کمی ولی توسعه مقوله   

وکار ، برنامه ریزی جهت ) افزایش  بهره وری ، امنیت اقتصادی ، بهبود محیط کسب ۷-۳

)۱( مورد کافیست )(بکارگیری فناوری های نوین   

نمره)۱سیاست انبساطی را زمان رکود ( سیاست پولی انقباضی را زمان تورم در کشور و) ۷-۴  

زیرا بدون داشتن نیروهای متخصص و متعهد ، انجام دادن سایر سرمایه گذاری ها  )۷-۵

)۱.(  اهد شدوکسب استقالل اقتصادی فراهم نخو  

با صادرات کاال ، ارز الزم برای پرداخت بهای کاالی  –کاالی ارزان خریداری می کنند ) ۷-۶

نمره) ۱(ضروری وارداتی خریداری می کنند .  
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) چون در مواقع بحرانی ، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها ، مشکالت و ۷-۷

)۵/۰تحریم ها را ندارد. (  

دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی فعالیتهای اقتصادی مثل مالکیت کارخانه های ) به ) ۷-۸

آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران با هدف تضعیف . وابسته به دربار و یا کارخانه های ورشکسته

 توان اقتصادی و دفاعی کشور

این دولت با هدف جلوگیری از کنترل بحران ها و نا بسامانی های اقتصادی به فعالیت در 

نمره)۵/۱عرصه پرداخت (  

) تحریم تجاری : مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال و خدمات و عوامل تولید۷-۹  

نمره)۱تحریم مالی : مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی ، بانکها و بیمه ها (  

  ۰۱۰/۰*   ۴۳۰۰۰۰۰=  ۴۳۰۰۰۰نمره)                 ۵/۰( 

) فعالیتها ۸  

نمره)  ۵/۰) دکمه گوجه فرنگی برای رب (۱- ۸    

نمره)  ۵/۰) لندن ، نیویورک  ،ژاپن (۸-۲   

واز طرفی کشور تحریم ) تحریم ها هزینه هایی را بر کشور تحریم شونده تحمیل می کند ۸-۳ 

شونده با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و مزیتهای اقتصادی و رقابتی کسب کند 

  نمره)۱(

 پسته با کیفیت و عبارتی با توجه به امکانات فرش وه دلیل مزیت نسبی در آن به ) ب۸-۴

نمره) ۵/۰ارزانتر از کشورهای دیگر تولید می شود (  

افزایش همکاریهای  و افزایش توانمندی های تولیدی خود (مزیت نسبی ) ) با شناسایی۸-۵

) ۵/۰(دو جانبه بین المللی   

 

نمره   ۲۰جمع   

 

 

 

 


