جمهوری اسالمی ایران

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

1

نام دبیر :رضا قاسمی

تاریخ امتحان1397/12 / 12 :
ساعت امتحان 28 : 32 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر
بارم

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :اقتصاد

سؤاالت

2

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) اگر هزینههای استهالک را از تولیدات ناخالص کسر کنیم ،آن را  .................مینامیم.
ب) حجم کل پول موجود در کشور .................... ،آن جامعه به شمار میرود.
ج) بانک  ....................که صرفاً نقش آسانسازی مبادالت را دارد.
د) در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند ،میتواند سفته را .....................کند و با
دریافت مبلغ کمتری ،طلب خود را به دیگری انتقال دهد.

2

کمیابی در اقتصاد به چه معناست؟ باذکر مثال توضیح دهید.

2

3

هزینه فرصت در یک فعالیت اقتصادی را با نمونه شرح دهید.

1

4

مفاهیم اولیه کاال و خدمات را تعریف کنید.

2

5

منظور از حیازت و احیا در اقتصاد چیست؟

2

6

نهادههای تولید را تعریف کرده و انواع آن را فقط نام ببرید.

7

برای سازمان تولید چند حالت را میتوان در نظر گرفت؟ توضیح دهید.

2

8

چرا سرمایه مالی نمیتواند مانند سرمایه فیزیکی را اجاره بگیرد؟

2

9

سود ویژه یا اقتصادی چگونه محاسبه میشود؟

1

11

نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست؟

1

11

انواع بازار را نام برده و شرح دهید.

2

12

شرایط سنجش و محاسبه کاالها و فعالیتهای تولیدی در حسابداری ملی را بنویسید.

1/5

1/5

صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس:اقتصاد ـ دهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

نام دبير :رضاقاسمی
تاریخ امتحان1397/10 / 10 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

کليد

ساعت امتحان 08:30 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

راهنمای تصحیح

ردیف

مدت امتحان 75 :دقیقه

ب) نقدینگی

محل مهر یا امضاء مدیر
ج) تجاری

د) ظهرنویسی

1

الف) تولید خالص

2

انسان در بهره برداری از این منابع ،محدودیت دارد؛ به عبارت دیگر این منابع و امکانات برای انسان ،هم امکان مصارف
متعددی دارد و هم با روشهای مختلفی میتواند از آنها استفاده کند؛ به طور مثال زمینهای کشاورزی را هم میتوان برای
تولید پوشاک به زیر کشت پنبه برد و هم برای تهیه غذا در آن گندم کاشت .روشهای کشت و آبیاری هم گوناگون است.
انسان به دلیل محدودیت هایش ،نمیتواند همه آنچه را میخواهد همزمان و همیشه داشته باشد؛ در نتیجه باید انتخاب
کند.

3

پاسخ سوال آزاد و به صورت انتخابی است.

4

کاال :شیئی با ارزش اقتصادی و بازاری است که برای تأمین نیاز یا خواسته ای تولید میشود؛ مثالً انسان نیاز به غذا را از
طریق مصرف محصوالت غذایی برطرف می کند.
خدمات :آنچه انسان در مقابل پول خریداری می کند و به وسیله آن نیازها یا خواستههایش را برطرف میسازد و
غیرملموس و غیرفیزیکی است ،خدمات نام دارد.

5

انسان محصول آماده طبیعت را مستقیماً برداشت میکند بدون اینکه کاری روی آن انجام دهد؛ مثل بهرهبرداری از علف
مراتع ،چوب جنگل ها ،معادن و یا ماهی دریاها .این اقدام را ،که موجب مالکیت فرد میشود ،حیازت مینامند .بدون این،
اولین تولید انسان ممکن نبوده است؛ به طور مثال اولین انسانی که گندم کاشت ،بذر گندم را از گندمهای خودروی
وحشی به دست آورده بود .در نوع اول تولید ،انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی ،و همچنین با کار خود
و استفاده از ابزار ،منابع طبیعی را به تولید میرساند؛ مثل زراعت ،باغبانی و پرورش ماهی .به این نوع از تولید احیا
میگویند.

6

تولیدکنندگان برای انجام فعالیتهای تولیدی خویش به ورودیهای مختلفی نظیر نیروی کار ،مواد اولیه ،تجهیزات و
سایر ملزومات نیازمندند که به آنها نهادههای تولید یا عوامل تولید میگویند .عوامل تولید را میتوان به سه دسته اصلی
منابع طبیعی ،عوامل انسانی و سرمایه تقسیم کرد.

7

گاهی سازمان تولید ،مشارکتی است و همه عوامل تولید صاحب محصول هستند .در این صورت همه با هم در فرآیند
تولید مشارکت می کنند و محصول یا ارزش محصول به طور مساوی و یا با نسبتی تقسیم میشود که به توافق رسیدهاند؛
برای مثال صاحبان زمین ،بذر ،تراکتور و نیروی کار همه با هم ،یک واحد تعاونی کشت و صنعت راه اندازی میکنند و به
تولید گندم میپردازند و عواید را نیز بین خود تقسیم میکنند  .گاهی هم مالکیت کسب و کار تولیدی متعلق به یکی یا
به صورت مشترک به برخیاز عوامل تولید است؛ مثالً صاحب سرمایه یا زمین به تنهایی مسئولیت تولید را برعهده
میگیرد و یا مشترکاً باصاحب تراکتور صاحب تولید میشوند .در این صورت تمام منافع ،خطر و هزینههای تولید بر عهده
صاحب تولیداست و سایر عوامل تولید ،دستمزد یا اجاره میگیرند.

8

سرمایه مالی یا همان پول نمی تواند مانند سرمایه فیزیکی اجاره بگیرد؛ چرا که ربا در اسالم حرام است.

9

هزینههای مستقیم و غیرمستقیم  -درآمد = سود اقتصادی

11

نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال ،مقدار تقاضای آن کاهش مییابد و در مقابل با
کاهش قیمت ،مقدار تقاضا افزایش مییابد.

11

در بازار هر محصول ،گاه تعداد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان و
تقاضا کنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک خواهد بود و در عمل ،هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکلگیری قیمت
تأثیرگذار و به عبارت دیگر قیمت گذار نیستند .در این صورت بازار را به اصطالح بازار رقابتی می نامند .بازار محصوالتی
چون ماکارونی معموالرقابتی است .گاه به دالیل طبیعی ،اقتصادی ،قانونی و یا حتی غیرقانونی ،تعداد فروشنده یا خریدار
به یک یا چند نفر محدود میشود .این وضعیت را انحصار میگوییم و تولیدکننده یا فروشنده منحصر به فرد را انحصارگر
در فروش و خریدار یا تقاضاکننده منحصر به فرد را انحصارگر در خرید مینامیم.

12

از بازار عبور کند -فعالیتهایی که به تولید کاال یا خدمات نهایی منتهی شود -قانونی و مجاز باشد.

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :رضا قاسمی

امضاء:

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دوم رسالت

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ًوشُ تجذیذ ًظش تِ ػذد:
ًام دتیش:
سدیف

نام درس :اقتصاد

ًوشُ تِ حشٍف:
تاسیخ ٍ اهضاء:

ًوشُ تِ ػذد:

ًوشُ تِ حشٍف:

ًام دتیش:

تاسیخ ٍ اهضاء:

نام دبیر :تارا علوی آذر

تاریخ امتحان1397/10 / 10 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  90 :دقیقه

هحل هْش ٍ اهضاء هذیش
تاسم

سؤاالت
وذام گضیٌِ هثیي پاسخ غحیح پشسصّای صیش است؟
الف) تاصیگشاى ٍ فؼاالى ػشغِی التػاد وذاماًذ؟
ب) آى چِ اًساى دس هماتل پَل خشیذاسی هیوٌذ ٍ تِ ٍسیلِی آى ًیاصّا یا خَاستِّایص سا تشطشف هیساصد ٍ غیش

1

هلوَس ٍ غیش فیضیىی است چِ ًام داسد؟
 )1الف) تاصیگشاى والى -تاصیگشاى تیي الوللی -تاصیگشاى خاسجی ب) واالّای التػادی

1

 )2الف) تاصیگشاى خشد -تاصیگشاى والى -ساصهاىّای التػادی تیي الوللی ٍ جْاًی یا هٌطمِای ب) خذهات
 )3الف) تاصیگشاى والى -تاصیگشاى تیي الوللی -تاصیگشاى داخلی ب) خذهات
 )4الف) تاصیگشاى خشد -تاصیگشاى والى -ساصهاىّای التػادی تیي الوللی ٍ جْاًی یا هٌطمِای ب) واالّای التػادی
یه واسگاُ تَلیذی لٌذ دس سال  24 ،96هیلیَى دسآهذ وسة وشدُ است ،دس غَستی وِ ّضیٌِّای هستمین ایي
واسگاُ  7هیلیَى تَهاى تاضذ ٍ اسصضوٌذی صهیي دس غَست اجاسُ دادُ ضذى  2هیلیَى تَهاى تاضذ هیضاى سَد
حساتذاسی ٍ سَد التػادی سا تذست آٍسیذ؟
2

2

هفاّین صیش سا تؼشیف وٌیذ؟
الف) تاصاس سلاتتی

2

3
ب) احیاء

دس غَستی وِ تَلیذ ًاخالع داخلی وطَسی  12هیلیَى سیال ،استْالن ایي وطَس دس سال  93تشاتش تا  3هیلیَى سیال
ٍ جوؼیت آى  2هیلیَى ًفش تاضذ تَلیذ خالع داخلی سشاًِی آى چمذس تَدُ است؟
1/5

4

صفحه ی  1از2

فشؼ وٌیذ وطاٍسصاى ّش ویلَگشم پٌثِی تَلیذی خَد سا تِ اسصش  4500سیال تِ واسگاُّای سیسٌذگی تفشٍضٌذ
واسگاُ ّای سیسٌذگی ایي همذاس پٌثِ سا تِ ًخ تثذیل وشدُ ٍ تِ اسصش  6500سیال تِ واسگاُّای پاسچِ تافی تفشٍضٌذ
دس واسگاُ ّای پاسچِ تافی ًخ تِ پاسچِ تثذیل ضذُ ٍ تِ هثلغ  7900سیال تِ واسگاُّای تَلیذ پَضان فشٍختِ ضَد دس
ایي واسگاُ پاسچِ تِ پَضان تثذیل ضَدٍ تِ هثلغ  15000سیال تِ دست هػشف وٌٌذگاى تشسذ تا تَجِ تِ ایي اطالػات:
5

الف) اسصش افضٍدُی هشحلِی سَم وذام است؟

1/5

ب) هحاسثِی آى همذاس پَلی وِ ًطاى دٌّذُ ی اسصش ول واالّا ٍ خذهاتی است وِ خاًَاسّا خشیذاسی ٍ هػشف
وشدُاًذ چِ ًام داسد؟
ًمذیٌگی سا لثل ٍ تؼذ اص ضىلگیشی خذهات ًَیي تاًىی تٌَیسیذ؟
1/5

6

تِ سؤاالت صیش پاسخ دّیذ:
7

الف) دس غَستی وِ سطح ػوَهی لیوتّا واّص تایذ ،لذست خشیذ پَل  ......................................هیضَد.

2

ب) اگش لیوت واالیی دس اتتذای سال  5000سیال ٍ دس اًتْای ّواى سال  25000سیال تاضذ طی ایي یه سال تَسم تِ
هیضاى  ...........................................هیتاضذ.
ٍسیلِی پس اًذاص ٍ حفظ اسصش سا تِ ػٌَاى یىی اص ٍظایف پَل تَضیح دّیذ؟
1

8
تاًهّای سشهایِگزاسی ٍ تَسؼِای سا تؼشیف وٌیذ؟

2

9

10

اًَاع اسٌاد اػتثاسی سا تا تَجِ تِ صهاى تاص پشداختطاى ًام تثشیذ؟

1

دس تاصاس تَسس واال چِ ًَع واالّایی هثادلِ هیضًَذ؟

1/5

11
چٌذ جولِ اص ػثاسات صیش غحیح است؟
12

الف) ّذف اص اًتطاس اٍساق هطاسوت تأهیي اػتثاس طشحّای تَسؼِای ٍ ػوشاًی دس وطَس است.

1/5

ب) ضشوتّای سْاهی تِ دٍ ًَع ػام ٍ خاظ تمسین هیضًَذ.
ج)تٌظین هؼاهالت تاصاسسشهایِ اصطشیك جزب ٍتِ واساًذاختي سشهایِّای ساوذاص تأثیشات تَسس تشالتػاد جاهؼِ است.
سپشدُّا تِ چٌذ ًَع تمسین هیضًَذ ًام تثشیذ ٍ سپشدُی پس اًذاص سا تؼشیف وٌیذ؟
1/5

13

صفحه ی  2از2
جوغ تاسم ً 20 :وشُ

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :اقتصاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :تارا علوی آذر

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دومرسالت

کليد

سدیف

تاریخ اهتحاى1397/10 / 10:

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 90 :دقیقه

هحل هْش یا اهضاء هذیش

ساٌّوای تػحیح
گضیٌِی 2

1

الف) تاصیگشاى خشد -تاصیگشاى والى -ساصهاًْای التػادی تیي الوللی ٍ جْاًی یا هٌطمِای.
ب) خذهات ; آى چِ غیش هلوَس ٍ غیش فیضیىی است ٍ اًساى دس هماتل پَل خشیذاسی هیوٌذ ٍ ًیاص یا خَاستِاش سا
تشطشف هیساصد.
تَجِ وٌیذ :اسصضوٌذی صهیي دس غَست اجاسُ دادُ ضذى ّواى ّضیٌِی فشغت است وِ تِ ػٌَاى ّضیٌِی غیش هستمین
هحاسثِ هیضَد.
ّضیٌِّای هستمین – دسآهذ ; سَد حساتذاسی

2

;  ; 24 – 7سَد حساتذاسی →

هیلیَى

ّضیٌِّای هستمین ٍ غیش هستمین – دسآهذ ; سَد التػاد (ٍیژُ)
هیلیَى ّ ; 7 + 2 ; 9ضیٌِّای هستمین ٍ غیش هستمین
;  ; 24 – 9سَد التػادی (ٍیژُ)

هیلیَى

الف) تاصاسی وِ تؼذاد خشیذاساى ٍ فشٍضٌذگاى دس آى تسیاس صیاد است ٍ ّیچ یه اص طشفیي تِ تٌْایی دس ضىلگیشی
3

لیوت تأثیشگزاس ٍ تِ ػثاست دیگش لیوت گزاس ًیستٌذ.
ب) احیاء ; اًساى تا دس اختیاس داضتي هٌاتغ ٍ هحػَالت طثیؼی ٍ ّن چٌیي تا واس خَد ٍ استفادُ اص اتضاس ،هٌاتغ طثیؼی
سا تِ تَلیذ هیسساًذ.
استْالن – تَلیذ ًاخالع داخلی ; تَلیذ خالع داخلی
هیلیَى

4

 4/5هیلیَى ; ;

 ; 12 – 3 ; 9تَلیذ خالع داخلی

تولید خالص داخلی
جمعیت

; تَلیذ خالع داخلی سشاًِ

الف) اسصش هحػَل دس هشحلِ لثل – اسصش هحػَل دس ّواى هشحلِ ; اسصش افضٍدُ دس ّش هشحلِ
سیال  ; 7900 – 6500 ; 1400اسصش افضٍدُ دس هشحلِی سَم →

5
ب) سٍش ّضیٌِای
ًمذیٌگی لثل اص ضىلگیشی خذهات ًَیي تاًىی
6

اسىٌاس ّا ٍ هسىَوات خاسج اص گشدش  +اسىٌاس ٍ هسىَوات دس گشدش ; ًمذیٌگی
ًمذیٌگی پس اص پیذایص پَلّای تحشیشی
ضثِ پَل  +پَل ; ًمذیٌگی

7
8

الف) لذست خشیذ پَل افضایص هییاتذ
ب)

دسغذ 100 ; 400

100 ; 4

; 100

; تَسم

ػالٍُ تش هخاسج سٍصهشُ ،تشخی هخاسج غیش لاتل پیص تیٌی ٍجَد داسد .افشاد پَلّایی سا وِ ًضد خَد پس اًذاص وشدُاًذ تِ
ػٌَاى ٍسیلِی حفظ اسصش دس صهاى الصم هَسد استفادُ لشاس هیدٌّذ.
تاًه سشهایِگزاسی ; ٍاسطِ ٍ ٍویل سپشدُ گزاساى تشای سشهایِگزاسی ٍ هطاسوت دس صهیٌِی تَلیذ است ٍ ّن چٌیي

9

ضشوتّا ٍ ٍاحذّای تَلیذی سا هیتَاًذ تأسیس وٌذ.
تاًه تَسؼِای ; غٌذٍلی ػوذتاً دٍلتی است ٍ تشای تَسؼِ هٌاطك هحشٍم ٍ تأهیي هالی طشحّای ػوشاًی تَسؼِای
است.

10

 -1اسٌاد اػتثاسی دیذاسی (چه)  -2اسٌاد اػتثاسی وَتاُ هذت  -3اسٌاد اػتثاسی تلٌذ هذت.

11
12

دس ایي تاصاس -1 :واالّای ٍاسطِای  -2هَاد خام ٍ اٍلیِ هثل گٌذم ،جَ ،آّي ،هس ٍ صغال سٌگً ،فت ٍ تشخی هَاد
ضیویایی هَسد هؼاهلِ لشاس هیگیشًذ.
الف) غحیح

ب) غحیح

ج) غلط

دٍ ًَع سپشدُی دیذاسی ٍ سپشدُی غیشدیذاسی ٍجَد داسد .
سپشدُ پس اًذاص ; حساتی وِ پَل هطتشی تشای هذتی ًاهؼیي دس آى ًگِداسی هیضَد اها هطتشی هیتَاًذ تا هشاجؼِ تِ
تاًه هَجَدی ایي حساب سا ّش صهاى وِ تخَاّذ دسیافت وٌذ.

13

جوغ تاسم ً20:وشُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی هػحح  :سیذُ تاسا ػلَی آرس

اهضاء:

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام درس:اقتصاد-دهم انسانی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر:خانم محبوبی نژاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان1931/11 / 11 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

ساعت امتحان 8 : 11:صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7981 -89

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان 31 :دقیقه

ردیف

الف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

2

 -1بانک تجاری صرفا نقش آسان سازی مبادالت را دارد.
 -2قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد.
 -3نقش اصلی پول از طریق پرداخت های آتی می باشد.
 -4پول ،معیار سنجش اشکال مختلف تولید در حسابداری ملی می باشد.
 -5در بازار هنگامی کمبود اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد.
 -6میزان سود ویژه برابر است با تفاوت درآمد و هزینه مستقیم.
 -7نورافشان که فرد با کوچکترین تغییر در قیمت ،مصرف آن را تغییر می دهد جز کاالهای ضروری می باشد.
 -8بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد ،حجم سرمایه گذاری را در جامعه افزایش میدهد.
ب

4

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1در بورس کاال بیشتر کاالهای  ......................و ......................مورد معامله قرار می گیرد.
 -2رسید براساس اصل ......................و پشتوانه آن ......................بود.
 -3نقدینگی در گذشته به صورت  ......................و  ......................اما امروزه در قالب  ......................و
 ......................می باشد.
 -4کاالیی که ارزش آن ها در درون کاالی نهایی است را  ......................می گویند.
 -5نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنی است که با افزایش  .......................مقدار تقاضا  ........................یافته و
در مقابل با کاهش  ....................مقدار تقاضا  ...........................می یابد.
 -6اگر کاالی بادوام در فرایند تولید و به وسیله بنگاه های تولیدی باشد  ......................می نامند.
 -7شرکت توانیر به دلیل ......................و شرکت خودرویی به دالیل ......................انحصار گر در فروش کاالی
خود می باشد.

5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1انواع سپرده را نام ببرید( .با زیر مجموعه) ( 1نمره)
ج

 -2انواع اسناد اعتباری را با ذکر مثال نام ببرید 1/5( .نمره)
 -3خرید های اقساطی و رد و بدل کردن حواله های بانکی جز کدام وظیفه پول می باشد؟ ( 0/5نمره)
 -4عوامل تولید را نام ببرید و مهم ترین عامل را تعیین کنید 1( .نمره)
 -5تولید کل را تعریف کنید 1( .نمره)
صفحه ی  1از2

3/5

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1صرافان با توجه به چه نکاتی فهمیدند که موجودی صندوق هیچ گاه صفر نمی شود؟( 1نمره)
د

 -2رابطه تورم با ارزش پول را تجزیه و تحلیل کنید 1(.نمره)
 -3منظور از احیا و حیازت و صنعت چیست؟( 1/5نمره)

4

جدول زیر را کامل کنید .آنگاه منحنی عرضه و تقاضا را در یک دستگاه مختصات رسم کرده و نقطه تعادل را مشخص
کنید.
قیمت(ریال)

مقدار تقاضا(کیلو)

مقدار عرضه(کیلو)

300
-

50
-

50
-

1/5

5

بازار رقابتی و انحصاری را با یکدیگر مقایسه کنید.

1

ه

فعالیت:

3

 -1مزیت استفاده از چک و کارت های اعتباری به جای پول نقد چیست؟( 0/5نمره)
 -2فرض کنید در کشور ما ،کاالهای زیر در مدت یکسال تولید شده است .با توجه به رقم این تولیدات ،تولید
ناخالص و خالص داخلی کشور را محاسبه کنید 2(:نمره)
مواد غذایی  20تن از قرار هر کیلو 300000 :ریال
پوشاک 2000000 :ریال
لوازم التحریر 500000 :ریال
خدمات ارائه شده  4000000 :ریال
استهالک در هر سال 2800000 :ریال
 -3دو مورد از کاالهای واسطه ای را نام ببرید 0/5(.نمره)

صفحه ی  2از2

نیاز به پاسخبرگ دارد

جمع بارم  21 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :اقتصاد –دهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :خانم محبوبی نژاد

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7981/71 /71 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 81:دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

الف

 .1ص .2 /ص .3 /غ .4 /ص .5 /ص .6 /غ .7 /غ.8 /ص

ب

محل مهر یا امضاء مدیر

 .1کاالی خام – واسطه ای
 .2اصل اعتماد -طال و نقره
 .3اسکناس و مسکوکات -پول و شبه پول
 .4واسطه ای
 .5افزایش قیمت – کاهش تقاضا  /کاهش قیمت – افزایش تقاضا
 .6کاالی سرمایه ای
 .7طبیعی – قانونی

ج

 .1سپرده دیداری  /غیر دیداری ( بلند مدت و پس انداز (
 .2اسناد اعتباری دیداری(چک)  /کوتاه مدت (سفته)  /بلند مدت(اوراق بهادار)
 .3پرداخت خریدهای آتی
 .4زمین -سرمایه -عوامل انسانی
 .5میزان کل تولید کاال و خدمات در جامعه

د

( .1ا -صاحبان پول های فلزی تمام پول خود را از صندوق موسسه خارج نمی کنند -2( ).هم زمان با مراجعه
تعدادی از افراد به موسسه برای دریافت پول خود ،عده ای نیز برای وارد کردن پول به حسابشان مراجعه می
کنند).
.2

باال رفتن ارزش پول ،کاهش تورم و بالعکس

 .3حیازت :برداشت مستقیم از طبیعت
احیا:تبدیل منابع طبیعی به تولید
صنعت :ترکیب و تبدیل منابع حیازت شده
.4

قیمت(ریال)

مقدار تقاضا(کیلو)

مقدار عرضه(کیلو)

100

70

30

200

60

40

300

50

50

400

40

60

500

30

70

 .5بازار رقابتی کیفیت باالتر قیمت پایین تر /بازار انحصاری کیفیت پایین تر قیمت باالتر

 .1کاهش پول نقد در گردش
=
=

تولیدناخالص داخلی

و

تولیدخالص داخلی

-

=

 .3موتور ماشین /چوب میز
جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

*

.

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نام درس :اقتصاد
نام دبیر. :خانم محبوبی نژاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان1331/3 / 11 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

ساعت امتحان 1 : 00:صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 7381 -89

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  30 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 .1در بازار هنگامی کمبود اتفاق میافتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایینتر باشد.
الف

 .2در تمام کشورها قوه مجریه مسئول تهیه و پیشنهاد الیحه بودجه است.
 .3به مکانی که کار قیمتگذاری و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آن صورت میگیرد "بانک مرکزی"

1

میگویند.
" .4بودجه" دولت در واقع مهم ترین و اساسیترین سند در دستگاه مالی و اداری و کشور است.
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 .1مالیات یکی از ابزارهای مؤثر در رفع  ..................است.
 .2در گذشته پشتوانه پول کاغذی  .................و  .................که نزد صراف یا بانک بود.
 .3اوراق بهادار به دو دسته  .................و  ..................تقسیم میشوند.
ب

 .4رشد به معنای افزایش تولید است بنابراین مفهومی  ....................است ،در حالی که توسعه را میتوان یک مفهوم

3

 .....................دانست.
 .5دولتها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود بستهی سیاست  ..................اجرا میکنند که از دو ابزار
 ...................و  ......................تشکیل میشود.
 .6مبادالت بینالمللی تنها به مبادله کاالها و خدمات محدود نمیشود بلکه به حرکت  ..................و  ...................از نقطهای
به نقطه دیگر که شرایط بهتری دارد ،گسترش مییابد.
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 .1موارد زیر را تعریف کنید2( .نمره)
 هزینه فرصت: تولید ناخالص داخلی:4.5

ج
 فقر مطلق: پایه مالیاتی: .2برای اندازهگیری میزان توسعه انسانی از چه معیارهایی استفاده میکنند؟(4مورد) ( 1نمره)

صفحه ی  1از3

 .3اصل  51تا  55قانون اساسی بر کدام مباحث مالی تأکید دارد؟(4مورد)(1نمره)

 .4بانک تجاری چه نقشی دارد؟(0/5نمره)
به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
 .1مصرفکنندگان از تجارت بینالملل چه سودی میبرند؟(2مورد)(1نمره)

 .2در مورد علل به وجود آمدن تورم چه نظریه هایی وجود دارد؟ (2نظریه) (1نمره)

 .3از چه معیاری میتوان برای سنجش توزیع درآمد کشور استفاده کرد؟ (توضیح دهید) ( 0..5نمره)

 .4آیا اشتغال کامل به معنای صفر بودن نرخ بیکاری است؟چرا؟ ( 1نمره)

5.5

د
 .5منظور از هزینههای جاری یا عادی دولت چیست؟ یکی از انواع آن را نام ببرید 1.25( .نمره)

 .6چرا ملتها به تجارت روی میآورند؟(فقط نام ببرید) ( 1.5نمره)

 ..به چه دالیلی در سالهای اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزایش یافت؟(2مورد)
(به اختصار توضیح دهید) (2نمره)

صفحه ی  2از3

فعالیت:
 .1چه نوع فعالیت هایی در حسابداری ملی محاسبه نمی شود؟ (با ذکر دو دلیل توضیح دهید 1().نمره)

 .2محاسبه مالیات با کدام نرخ ،عدالت مالیاتی بیشتری را محقق می سازد؟چرا؟ ( 0.5نمره)

 .3در کشوری با  10میلیون نفر جمعیت ،درآمد ملی معادل  50.000ریال است .مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول
زیر سهم دهک اول ،هشتم و دهم را تعیین کنید 1.5( .نمره)

ه

سهم دهک اول

 4درصد

سهم دهک دوم

 5درصد

سهم دهک سوم

 6درصد

سهم دهک چهارم

 7درصد

سهم دهک پنجم

 9درصد

سهم دهک ششم

 9درصد

سهم دهک هفتم

 01درصد

سهم دهک هشتم

 01درصد

سهم دهک نهم

 05درصد

سهم دهک دهم

 12درصد

 011درصد جمعیت

 011درصد

کشور

درآمد ملی

3

صفحه ی  3از3

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :اقتصاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :دهم انسانی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7389/3 / 79:

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 89 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

الف

محل مهر یا امضاء مدیر

.1ص  .2 /ص  .3 /غ  .4 /ص
 .1نابرابری
 .2پول های فلزی و شمش های طال و جواهرات

ب

.3اوراق سهام و اوراق مشارکت
.4کمی -کیفی
.5مالی -درآمد و مخارج
.6سرمایه و نیروی کار
 - .1هزینه فرصت :انسان ها و جوامع همیشه بهترین و برترین گزینه خود را از نظر منافع انتخاب می کنند و گزینه بعدی
خود را از دست می دهند .مقدار منافع از دست رفته گزینه دوم،هزینه فرصت انتخاب گزینه اول است.
 تولید ناخالص داخلی :ارزش پولی تمامی کاالها و خدمات نهایی است که در طول یک سال ،داخل محدوده مرزهایجغرافیایی کشور تولید می شود.
 -فقر مطلق :نداشتن حداقل معیشت

ج

 پایه مالیاتی :آنچه را مالیات بر آن وضع می شود. .2درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی  ( HDIتولید ناخالص ملی سرانه -نرخ باسوادی بزرگساالن -امید به زندگی-
نرخ مرگ و میر نوزادان)
 .3دریافت ها /درآمد های دولت /بحث بودجه /نهادهای تصویب کننده و ناظر بر حسن اجرای آن
 .4آسان سازی مبادالت
 .1واردات کاالهای خارجی به مصرف کنندگان امکان می دهد از کاالهای گوناگون و ارزان استفاده کنند /.صادرات کاال به
خارج سبب می شود که مصرف کنندگان ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی را به دست آورند.
 .2نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه(فزونی تقاضا بر عرضه به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند /).اگر افزایش
پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد ،می تواند سبب تورم شود.
.3دهک – مردم کشور را به  10گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند.سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار
می گیرد .با محاسبه نسبت دهک دهم به دهک اول شاخصی به دست می آید که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد بین
کشورها استفاده می شود.

د

.4خیر  .برخی افراد حاضر به کار نیستند(بیکاری داوطلبانه) و برخی دیگر در حال جابه جایی از کاری به کار
دیگر(بیکاری اصطحکاکی) هستند.
.5هزینه هایی که همیشه وجود دارد و متناسب با سیاست های دولت تغییر می کند .با توجه به رشد جمعیت و افزایش
درآمد جامعه در طی زمان سیر نزولی ندارد(.هزینه های کارکنان -هزینه های اداری -پرداخت های انتقالی)
 .6یکسان نبودن منابع و عوامل تولید /یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری /وضعیت اقلیمی متفاوت
 ..به دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت های اقتصادی،اداره تعداد قابل توجهی از کارخانه ها و موسسات
تولیدی-تجاری به دولت سپرده شد /.سهم دولت در اقتصاد در وضعیت جنگی افزایش یافت.

 .1فعالیت هایی که ابزار عبور نکند(مثل تعمیر رادیو توسط خود فرد) -فعالیت هایی که به تولید کاال و خدمات نهایی
منتهی نشود(مثل کاالهای واسطه ای) و فعالیت هایی که قانونی و مجاز نباشد(مثل قاچاق)
 .2نرخ تصاعدی مالیات ،زیرا افراد پردرآمد با نرخ بیشتر وافراد کم درآمد با نرخ کمتری مالیات پرداخت می کنند.
ه

.3
50.000*%4
50.000*%12
50.000*%23

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

تاریخ امتحان1011/30 / 12 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

ساعت امتحان 13 : 33 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :اقتصاد

نمره به حروف:

مدت امتحان  57 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر
ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1

بارم

سؤاالت

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) چرا ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن در کره زمین محدود هستند.
 -1ناشناخته بودن

 -2محدود بودن دانش بشری

 -3نبود تجهیزات الزم

 -4موارد  1و 2

ب) از دید اقتصاد فردی که برای ارتقای سطح زندگی خانواده یا همنوعانش میکوشد همانند کیست؟
 -1در راه خدا جهاد میکند.

 -2در راه خدا انفاق می کند.

 -3از موهبتهای الهی استفاده میکند.

 -3از عقل خدادادی خود استفاده میکند.

ج) کدامیک از کاالهای زیر با دوام است؟
 -1یخچال

 -2نان

 -3گوجه فرنگی

 -4دارو

د) انسان محصول آماده طبیعت را مستقیماً برداشت میکند ،بدون اینکه کاری روی آن انجام دهد ،این اقدام که موجب
مالکیت فرد میشود را  .............مینامند.
 -1احیاء
2

 -2حیازت

 -3کمیابی

 -4هزینه فرصت
2

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

الف) سود اقتصادی یعنی درآمد منهای هزینه های مستقیم.

ص( )

غ( )

ب) در بین عوامل تولید عمل منابع طبیعی از سایر موارد مهم تر است.

ص( )

غ( )

ج) منحنی تقاضا نشاندهنده چگونگی رفتار تولیدکنندگان است.

ص( )

غ( )

د) برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه متغیرهای اقتصادی باید حداقل از دو روش استفاده
کرد.
3

ص( )

غ( )
2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف) برای مقایسه بهتر دو کشور و یا یک کشور در طول زمان از شاخصی به نام  ....................استفاده میشود.
ب) در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید به پول آن نیاز پیدا کند ،میتواند سفته را  ......................کند.
ج) به بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار میگیرد  ....................می گویند.
د) با بررسی و شفافسازی اطالعات مالی شرکتها و قیمتگذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از  .................جلوگیری
میشود.
4

پاسخ کوتاه بدهید.

الف) تورم از نظر علم اقتصاد چیست؟

0/5

ب) بانک تخصصی که فقط به فعاالن عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند را نام ببرید.

0/5

ج)عوامل تولید را نام ببرید.

0/55

چ)اولین کاری که برای سرمایه گذاری در بورس انجام می گیرد چیست؟

0/5

ح) یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد چیست؟

0/5

صفحۀ  1از 2

بارم

ردیف

5

سؤاالت
خ) از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت چیست؟

0/25

د) پایه مالیاتی چیست ؟

0 /5

ذ) یکی از ابزارهای رقابت یا جنگ اقتصادی چیست؟

0 /5

ر) مفاهیمی که خانواده و کشور را به سمت تک محصولی بودن سوق می دهد چیست؟

0 /5

و) الیحه بودجه شامل چیست؟

0 /5

پاسخ کامل بدهید.

1/5

الف) بهترین معیار برای سنجش رشد چیست؟

2

ب) اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید.
پ) عواملی که موجب روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل می شود را نام ببرید.

1/5

ت) اقتصاد مردمی را توضیح دهید.

1

ث) هزینه فرصت را تعریف کنید.

1

ج) نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست؟

1

چ) به چه دلیل بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در کشور نیست؟

1

خ) دو مورد از مهمترین سازمانهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را نام ببرید.

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  23 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :اقتصاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

تاریخ امتحان9399/33/ 92 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ

کليد

مدت امتحان 57 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 93:33 :صبح /عصر

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف)4

ب) 1

ج) 1

د) 2

2

الف) ص

ب) غ

ج) غ

د) ص

3

الف) درآمد سرانه

ب) ظهرنویسی

ج) بورس کاال

د) نوسان شدید قیمتها

4

الف) شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست
ب) بانک توسعه صادرات
ج) منابع طبیعی  -عوامل انسانی  -سرمایه
چ) گرفتن شناسه معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها
ح)شاخص دهک ها
خ) میزان در آمد آن
د) آن چه را مالیات بر آن وضع می شود پایه مالیاتی می نامند
ذ)تحریم اقتصادی
ر) دو مفهوم مزیت مطلق  -مزیت نسبی
و) یک ماده واحده و چندین تبصره

5

الف) صفحه 57
ب) صفحه  71و صفحه 72
پ)  3مورد صفحه 113
ت) صفحه 142
ث) صفحه 27
ج) صفحه 33
چ) صفحه 73
ح) صفحه 123
جمع بارم23 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

تاریخ امتحان1011/30 / 12 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

ساعت امتحان 13 : 33 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :اقتصاد

نمره به حروف:

مدت امتحان  57 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر
ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1

بارم

سؤاالت

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) چرا ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن در کره زمین محدود هستند.
 -1ناشناخته بودن

 -2محدود بودن دانش بشری

 -3نبود تجهیزات الزم

 -4موارد  1و 2

ب) از دید اقتصاد فردی که برای ارتقای سطح زندگی خانواده یا همنوعانش میکوشد همانند کیست؟
 -1در راه خدا جهاد میکند.

 -2در راه خدا انفاق می کند.

 -3از موهبتهای الهی استفاده میکند.

 -3از عقل خدادادی خود استفاده میکند.

ج) کدامیک از کاالهای زیر با دوام است؟
 -1یخچال

 -2نان

 -3گوجه فرنگی

 -4دارو

د) انسان محصول آماده طبیعت را مستقیماً برداشت میکند ،بدون اینکه کاری روی آن انجام دهد ،این اقدام که موجب
مالکیت فرد میشود را  .............مینامند.
 -1احیاء
2

 -2حیازت

 -3کمیابی

 -4هزینه فرصت
2

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

الف) سود اقتصادی یعنی درآمد منهای هزینه های مستقیم.

ص( )

غ( )

ب) در بین عوامل تولید عمل منابع طبیعی از سایر موارد مهم تر است.

ص( )

غ( )

ج) منحنی تقاضا نشاندهنده چگونگی رفتار تولیدکنندگان است.

ص( )

غ( )

د) برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه متغیرهای اقتصادی باید حداقل از دو روش استفاده
کرد.
3

ص( )

غ( )
2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف) برای مقایسه بهتر دو کشور و یا یک کشور در طول زمان از شاخصی به نام  ....................استفاده میشود.
ب) در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید به پول آن نیاز پیدا کند ،میتواند سفته را  ......................کند.
ج) به بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار میگیرد  ....................می گویند.
د) با بررسی و شفافسازی اطالعات مالی شرکتها و قیمتگذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از  .................جلوگیری
میشود.
4

پاسخ کوتاه بدهید.

الف) تورم از نظر علم اقتصاد چیست؟

0/5

ب) بانک تخصصی که فقط به فعاالن عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند را نام ببرید.

0/5

ج)عوامل تولید را نام ببرید.

0/55

چ)اولین کاری که برای سرمایه گذاری در بورس انجام می گیرد چیست؟

0/5

ح) یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد چیست؟

0/5

صفحۀ  1از 2

بارم

ردیف

5

سؤاالت
خ) از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت چیست؟

0/25

د) پایه مالیاتی چیست ؟

0 /5

ذ) یکی از ابزارهای رقابت یا جنگ اقتصادی چیست؟

0 /5

ر) مفاهیمی که خانواده و کشور را به سمت تک محصولی بودن سوق می دهد چیست؟

0 /5

و) الیحه بودجه شامل چیست؟

0 /5

پاسخ کامل بدهید.

1/5

الف) بهترین معیار برای سنجش رشد چیست؟

2

ب) اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید.
پ) عواملی که موجب روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل می شود را نام ببرید.

1/5

ت) اقتصاد مردمی را توضیح دهید.

1

ث) هزینه فرصت را تعریف کنید.

1

ج) نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست؟

1

چ) به چه دلیل بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در کشور نیست؟

1

خ) دو مورد از مهمترین سازمانهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را نام ببرید.

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  23 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :اقتصاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

تاریخ امتحان9399/33/ 92 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ

کليد

مدت امتحان 57 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 93:33 :صبح /عصر

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف)4

ب) 1

ج) 1

د) 2

2

الف) ص

ب) غ

ج) غ

د) ص

3

الف) درآمد سرانه

ب) ظهرنویسی

ج) بورس کاال

د) نوسان شدید قیمتها

4

الف) شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست
ب) بانک توسعه صادرات
ج) منابع طبیعی  -عوامل انسانی  -سرمایه
چ) گرفتن شناسه معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها
ح)شاخص دهک ها
خ) میزان در آمد آن
د) آن چه را مالیات بر آن وضع می شود پایه مالیاتی می نامند
ذ)تحریم اقتصادی
ر) دو مفهوم مزیت مطلق  -مزیت نسبی
و) یک ماده واحده و چندین تبصره

5

الف) صفحه 57
ب) صفحه  71و صفحه 72
پ)  3مورد صفحه 113
ت) صفحه 142
ث) صفحه 27
ج) صفحه 33
چ) صفحه 73
ح) صفحه 123
جمع بارم23 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

