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صبح ٩: ساعت شروع       ٣/٩٩/ ۲۱تاریخ امتحان:     
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 بسمه تعالی 

مشهد مقدس ٦اداره آموزش و پرورش ناحیه   

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم
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  امتحان نوبت دو م 
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    سؤاالت                                                                                                               بارم
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١٠  

. پاسخ کامل دهید  

تفاوت مزایده با مناقصه را بنویسید . یک مثال بیاورید .) ١-٦  

  

با یکدیگر چه باید کرد ؟رای مقایسه وضعیت کشورهای مختلف ب) ٢-٦   

 

 از دو سوال زیر: گروه الف یا  گروه ب را  به دلخواه انتخاب و به آن پاسخ دهید .

 گروه الف :

تفاوتهای رشد با توسعه را بنویسید ( برای هرکدام دو مورد کافی است)   )٣-٦  

 

درآمد چیست ؟ آن را توضیح دهید .معیار سنجش وضعیت توزیع  )٤-٦  

 

 گروه ب :

مهمترین سرمایه گذاری دولت کدام است ؟ دلیل خود را ذکر کنید. ) ٣-٦  
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 به نام خداوند مهربان

 دبیرستان امام حسین )ع( واحد یک دوره دوم

99پاسخنامه درس اقتصاد پایه دهم انسانی خرداد  

 طراح : اکرم غیور کاظمی  

(57/0)( تولید ناخالص ملی 3-1       ( مالی   2-1             ( کاال ضروری  1-1               1پاسخ سوال   

(57/0)                         ( غ3-2           ( غ    2-2                          ( ص  1-2              2پاسخ سوال   

(57/0)                        د( 3-3             ب( 2-3                          ( ج   1-3              3 پاسخ سوال  

(57/0)و مناسب مالیاتی( سیاست کارآمد 3- 4       ( احیا  2-4     ( کاالی سرمایه ای   1-4             4پاسخ سوال   

  7پاسخ سوال 

د ( و نرد استفاده گوناگون دارا( علم اقتصاد علم انتخاب است که رابطه بین منابع و عوامل تولید کمیاب ) که مو7-1 

(1) ر فردی و جمعی را مدیریت می کند.العه و بررسی قرار می دهد و رفتاود انسان را مورد مطنیاز های نا محد  

بزرگ ساالن،   ( شاخص توسعه انسانی شامل پنج شاخص، تولید ناخالص ملی، امید به زندگی، نرخ با سوادی7-2  

(1)(کافی استمورد 4)  دسترسی به آب سالم و ثبت نام واجدین شرایط به تحصیل  

ر مطلق به کسی می گویند که دسترسی به نیاز های اساسی مثل تغذیه، آب آشامیدنی سالم، خدمات ( فقی7-3    

(1) بهداشتی و آموزشی و پوشاک را ندارد.  

  6پاسخ سوال 

.(7/0)( مزایده و مناقصه هر دو از نمونه بازار حراجی به شمار می روند6-1      

(27/0)  ترین قیمت به فرو  می رسد.مزایده بازاری است از جمله آثار هنری که در حراجی با باال  

(27/0) مناقصه مربوط به خرید کاال ها و خدمات دولتی می شود که پروژه به پایین ترین قیمت واگذار می شود.  

مد سرانه کشورها را بر حسب پول یکسان )دالر آمریکا( محاسبه کرد .یا ابتدا درآمد سرانه هرکشور آ(   باید در6-2

(1.)قدرت رفاهی دالر محاسبه می نمایند  سپس بر اساس و محاسبه  کشور بر حسب پول داخل  

 پاسخ به سواالت گروه الف 

( رشد مقوله کمی است و در کوتاه مدت اندازه گیری می شود. رشد افزایش تولید در یک سال است و با شاخص 6-3

(7/0)اندازه گیری می شود. ) دو مورد از این موارد کافی است ( درآمد سرانه  



کیفی است و در بلند مدت اندازه گیری می شود. توسعه با شاخص درآمد سرانه و توسعه  –توسعه مقوله کمی            

(7/0)انسانی اندازه گیری می شود. ) دو مورد از این موارد کافی است (  

یت یک کشور را به ده گروه که هر گروه در یک دهک قرار می گیرند به ( دهک، برای محاسبه این شاخص جمع6-4  

افراد ثروتمند در دهک دهم قرار می گیرند . از تقسیم دهک دهم  %10افراد کم درآمد در دهک اول و  %10طوری که 

(1)بر دهک اول عددی به دست می آید که نشان دهنده شکاف درآمدی جامعه می باشد.  

ب پاسخ به سواالت گروه  

سرمایه گذاری اجتماعی است زیرا بدون داشتن نیرو های متخصص  و متعهد، امکان انجام دادن سایر سرمایه ( 6-3

(1) گذاری و کسب استقالل اقتصادی فراهم نخواهد شد  

(7/0)ارزان و با کیفیت استفاده می کنند. ( مصرف کنندگان کاالی6-4  

زم برای خرید کاال های ضروری وارداتی را بدست صادرات کاال به خارج سبب می شود مصرف کنندگان ارز ال

                                                                (7/0)آورند.

نمره 10ع : جم                                                                                                                                                               
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