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 1واحد

 نام دبیر : آموزشگاهمهر

 کاظمیغیور 

 6/89تاریخ امتحان:     /  کالس:  درس اقتصاد

 بارم امام علی)ع(فرصتها مانند ابر میگذرند                                                                                        ردیف

 1 عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

  در طول سال نصیب اعضای جامعه می شود را..................... می نامند. اقالم مختلف درآمدی که 1-1

  مهمترین عامل تولید در اقتصاد کشور.............................. است. 1-2

1-3 GDP ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ .عالمت اختصاری .................................... است  

1-4 
  معامالت.................................... است.نقش اصلی پول در 

 1 جمالت صحیح را با )ص( و جمالت غلط را با )غ( مشخص کنید. 2

  منابع و امکانات قابلیت مصارف متعدد دارند.)         ( 2-1

  .)         (مواد اولیه کاالی نهایی می باشند 2-2

  اسالمی است.)         (تصویب بودجه به عهده مجلس شورای  2-3

2-4   ایجاد استقرار کارخانه ها سرمایه گذاری اجتماعی است.)         ( 

 1 در جمالت زیر گزینه ی صحیح را عالمت بزنید. 3

3-1 
 نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنی است که با ................ قیمت، مقدار تقاضا.............. می یابد.

 کاهش       د( ثابت کاهش -کاهش            ج( افزایش -افزایش              ب( کاهش -افزایشالف( 
 

3-2 

قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصل ............................ بر ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی 

 همه ی افراد جامعه تأکید کرده است.

 42د(                             43ج(                           44ب(                         44الف( 

 

3-3 
 در نتیجه ی کدام یک از شرایط زیر سطح رفاه عمومی کاهش می یابد؟

 اشتغال          ب( تورم            ج( ثبات قیمتها       د( فعالیت بانک های خصوصی -الف( افزایش

 

3-4 
 اساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور ..................... است.

 الف( دارایی              ب( صورتحساب            ج( ترازنامه       د( بودجه
 

  پاسخ کوتاه دهید. 4

 1 مورد(HDI4(شاخص توسعه انسان 4-1

         تورم و علت بوجود آمدن آن؟ 4-2
1       



 0/5 حقوق و عوارض گمرکی؟ 4-3

  پاسخ کامل دهید 4

 1 یی با سرمایه گذاری تولیدی چیست ؟تفاوت سرمایه گذاری زیر بنا 4-1

 0/75 سطح حداقل معیشت از یک کشور به کشور دیگر )یا از یک منطقه به منطقه دیگر(به چه عواملی بستگی دارد؟ 4-2

 0/5 سیاستی را باید اعمال کند؟ دولت برای مبارزه با فقر و نابرابری چه 4-3

 1 مورد کافیست( 2دالیل مخالفت طرفداران اقتصاد آزاد با دخالت دولت در اقتصاد را بنویسید؟) 4-4

 0.5 در دهه دوم عمر انقالب اسالمی. دولت با چه هدفی در عرصه اقتصاد  تالش کرد؟ 4-4

 1 پول ثبتی یا تحریری چیست؟ مثال بنویسید. 4-6

 0/75 سه وظیفه از وظایف پول را بنویسید 4-7

 1 سفته چیست؟ 4-8

 1 عملیات مالی چیست؟ 4-9

 1 بورس کاال چیست؟یک مثال بنویسید 4-11

 0/5 بورس بر اقتصاد جامعه را بنویسیددو تأثیر  4-11

 0/5 عواملی که ملتها به تجارت روی می آورند را بنویسید )دو مورد کافیست( 4-12

 1 مزیت نسبی چیست؟ اصل 4-13

 0.5 منظور از توسعه پایدار چیست ؟ 4-14

 1 تفاوت تحریم اقتصادی تجاری  با مالی را بنویسید .     4-14

  فعالیت 6

6-1 

 با توجه به جدول مقابل نمودار بازار را رسم نمایید.

 قیمت کاال به ریال مقدار عرضه به ریال مقدار تقاضا به ریال

1211 211 141 
811 411 211 
611 611 241 
411 811 311 
311 1111 341 

 
 

1 

 0/5 مورد بنویسید( 2در مورد مزایای استفاده از چک به جای پول نقد ) 6-2

6-3 
 تفاوت هر یک از موارد زیر از جهت سوددهی بیشتر و خطر)ریسک(کمتر بنویسید:

 اوراق سهام-اسناد خزانه
1 

 
جمع   عزیزانم موفق باشید

21  
  

.دهندای متفاوت انجام میدهند، بلکه کارها را به گونهافراد موفق کارهای متفاوتی انجام نمی  

 



 بسمه تعالی

  پایه دهم انسانی پاسخنامه سواالت اقتصاد

طراح سواالت : اکرم غیور کاظمی1دبیرستان امام حسین )ع( واحد                     

(22/1)    مالیاتی( 1- 4بودجه             (1- 3حیازت       ( 1-2    به مصرف نمی رسند ، خدمات( 1-1  

(نمره1)        ص( 4-2           ( غ       3-2   ( ص        2-2                                    ص (2-1  

نمره(1222) د          (2-3                   ج( 4-3            ب( 3-3( ج           2-3                 ج (3-1  

)انمره(                   مربوط به ج 4           مربوط به د       3مربوط به الف          2مربوط به ب      1  

نمره(1شرایط اقلیمی متفاوت ) –یکسان نبودن دسترسی به فناوری –( یکسان نبودن منابع تولید 2-2     44( اصل 2-1  

( 2/0)می باشد یکی از ابزارهای رقابت ویا جنگ اقتصادی  (4-1  

  (2/0کاالها و خدماتی که تولید آنها بدون توجه به میزان سود وهزینه انجام می شود )( 4-2.

 (1( کسی که به نیازهای اساسی زندگی مثل آب سالم ، تغذیه ... دسترسی نداشته باشد )4-3

امید به زندگی و دسترسی به آب  –میزان واجدین شرایط ثبت نام شرایط تحصیل در مدارس–تولید ناخالص داخلی (  7-1

نمره(1مورد کافیست )4نرخ با سوادی بزرگساالن  –سالم   

کیفی -کمی رشد مقوله کمی است ولی توسعه مقوله رشد کوتاه مدت اندازه گیری می شود ولی توسعه در بلند مدت ( 7-2

نمره(1است )  

وکار ، برنامه ریزی جهت بکارگیری فناوری های نوین ( افزایش  بهره وری ، امنیت اقتصادی ، بهبود محیط کسب 7-3

(1) مورد کافیست ()  

نمره(1سیاست انبساطی را زمان رکود ) سیاست پولی انقباضی را زمان تورم در کشور و( 7-4  

زیرا بدون داشتن نیروهای متخصص و متعهد ، انجام دادن سایر سرمایه گذاری ها وکسب استقالل اقتصادی فراهم  (7-2

(1.)  اهد شدنخو  

با صادرات کاال ، ارز الزم برای پرداخت بهای کاالی ضروری وارداتی خریداری  –کاالی ارزان خریداری می کنند ( 7-4

نمره( 1)می کنند .  

(2/0( چون در مواقع بحرانی ، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها ، مشکالت و تحریم ها را ندارد. )7-7  



دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی فعالیتهای اقتصادی مثل مالکیت کارخانه های وابسته به دربار و یا کارخانه ( به ( 7-8

آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران با هدف تضعیف توان اقتصادی و دفاعی کشور. های ورشکسته  

نمره(2/1این عرصه پرداخت )دولت با هدف جلوگیری از کنترل بحران ها و نا بسامانی های اقتصادی به فعالیت در   

( تحریم تجاری : مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال و خدمات و عوامل تولید7-9  

نمره(1تحریم مالی : مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی ، بانکها و بیمه ها )  

  010/0*   0000034=  000034نمره(                 2/0) 

( فعالیتها 8  

نمره(  2/0( دکمه گوجه فرنگی برای رب )8-1    

نمره(  2/0( لندن ، نیویورک  ،ژاپن )8-2   

واز طرفی کشور تحریم شونده با اتکا به نیروهای ( تحریم ها هزینه هایی را بر کشور تحریم شونده تحمیل می کند 8-3 

  نمره(1داخلی به تولید دست بزند و مزیتهای اقتصادی و رقابتی کسب کند )

ارزانتر از کشورهای دیگر تولید  پسته با کیفیت و عبارتی با توجه به امکانات فرش وه دلیل مزیت نسبی در آن به ( ب8-4

نمره( 2/0می شود )  

( 2/0)افزایش همکاریهای دو جانبه بین المللی  و افزایش توانمندی های تولیدی خود )مزیت نسبی ( ( با شناسایی8-2  

 

نمره   20جمع   

 

 


