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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      اقتصاد سواالت امتحانی درس:

  12/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  22تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8عت شروع:سا

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  اقتصاد سواالت  سوال
  1  عبارات درست و نادرست را مشخص کنید .-الف  

    غ       ص                          اشیایی که در بازار خرید و فروش نمی شود، کاال به شمار می رود.                    1

  غ       ص                      مواجهه تقاضا کننده و عرضه کننده بازار را شکل می دهد.                                     2

  غ       ص                            بورس کاال محل مبادالت کاغذي آن کاالست و کاالیی در آن مبادله نمی شود.   3

  غ       ص                        از پرداخت اسناد اعتباري بلند مدت کمتر از یک سال طول می کشد.         زمان ب  4

  2  به پرسش هاي چهار گزینه اي زیر پاسخ مناسب بدهید . -ب  

5  
  در تعریف علم اقتصاد ، بیان کدام نکته با روش مطالعه در سایر علوم داراي شباهت است ؟

  ب) رابطه بین منابع و نیاز ها                                بودن منابع                الف) محدود
  ت) نامحدود بودن نیاز ها                                     پ) قابلیت مصارف متعدد منابع    

  

6  
رد اقتصاد یا تامین برخی نیاز هاي .................... به ....................... که براي ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملک

  می گویند .» بازیگر..........«( مثل دفاع نظامی )فعالیت می کند، 
  کالن                   -عمومی- ب) دولت                                خرد                -عمومی- الف) دولت

  خرد      - ضروري-ت) تجارت جهانی                                کالن        - ضروري- تجارت جهانی

7  
کدامیک از اسناد  اعتباري است که هم بانک ها در مقابل اعطاي وام از وام گیرنده در خواست می کنند و هم در 

  معامالت بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
  

  ت) اوراق قرضه                            پ) سفته                            برات ب)                                الف)چک 

8  
  ؟ نیستکدامیک از موارد زیر از ویژگی هاي بازار بورس 

  
  ب)انجام قیمت گذاري بعضی کاال ها                                الف)خرید فروش بعضی خدمات               

  ت) انجام قیمت گذاري برخی از اوراق بهادار                     فروش برخی از اوراق بهادار   پ) خرید و 
    ي مناسب پر کنید .هاجاهاي خالی را با واژه  -پ  

تفاده از منابع راهنمایی انسان براي بهترین........................... و بکارگیري بهترین روش به منظور اسهدف علم اقتصاد   9
  و امکانات  خویش است .

5/0  

10 
  نقش اصلی پول در مبادالت ................. مبادله است .

  
  

5./  
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11  

  ه هاي ستون سمت چپ مرتبط است ؟تون سمت راست را با کدامیک از واژمفاهیم س
  چرخ خیاطی صنعتی  الف  کاالهاي واسطه اي- 1
  نورافشان  ب  کاالي بادوام- 2
  الستیک اتومبیل  پ  يه ارمایکاالي س- 3
  ییماشین لباسشو  ت  کاالي تجملی- 4

  
  
  
  
  
  

2  

    به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه بدهید . -ت  

  تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی به اختصار چه نامیده می شود ؟  12
 

5./  

  /.5  با قیمت جاري را بنویسید .ي نام دیگر متغیر ها   13

  /.5  دم به ارزش پول در مبادالت دارند چه نامیده می شود ؟که مر اطمینانی  14

  /.5  شود ؟ شتاب یا نرخ  رشد افزایش سطح قیمت ها چه نامیده می  15

16  

  .دهید مودار مقابل به پرسش هاي زیر پاسخبا توجه به ن
  

  مقدار تقاضا چند است ؟ 250الف)در قیمت 
  ر است ؟ب) قیمت و مقدار تعادلی چقد

  با چه حرفی نمایش داده شده است ؟منحی عرضه  پ)
  مقدار عرضه چند است ؟ 300ت) در قیمت 

  
  

2  

     .به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید  

17  

 یندارد، ا یممستق یرغ ینهتومان هز یلیونم 60و معادل  یممستق يها ینهتومان هز یلیونم 30معادل  یغاتیموسسه تبل
  . یدموسسه را حساب کن يو سود اقتصاد يکند سود حسابدار یتومان کسب م یلیونم 300معادل  يآمدموسسه در

  
  
  
  

2  

18  

  دو مورد از مزایاي و دو مورد از معایب پول فلزي را بنویسید .

  

  

2  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

19  

  اسناد اعتباري دیداري (چک) را توضیح دهید . 

  

2  

20  

  ي بازار سرمایه را بنویسید .دو مورد از آثار و نتایج فعالیت ها

  

1  

    فعالیت هاي زیر را پاسخ مناسب دهید .  -ج  

21  

  یک واحد تولیدي را در نظر بگیرید :

  ی دارد ؟یالف) این واحد تولیدي چه هزینه ها

  

  ب) به نظر شما چگونه می توان سود این واحد تولیدي را افزایش داد ؟

  

  

2  

  1  یسید .نام دو بورس معروف دنیا را بنو  22

  
  20  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      اقتصادپاسخنامه  سواالت امتحانی درس:

  12/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  22تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  اقتصاد پاسخنامه  سوال
  1  عبارات درست و نادرست را مشخص کنید .-الف  

    غ  1

  ص  2

  ص  3

  غ  4

  2  به پرسش هاي چهار گزینه اي زیر پاسخ مناسب بدهید . -ب  

    ع و نیاز ها  ب) رابطه بین مناب  5

  کالن                   -عمومی- ب) دولت  6
  

  پ) سفته   7

  الف)خرید فروش بعضی خدمات                             8

    ي مناسب پر کنید .هاجاهاي خالی را با واژه  -پ  

  5/0  انتخاب  9

  /.5  آسان سازي 10

11  

  ستون سمت چپ مرتبط است ؟ ه هايتون سمت راست را با کدامیک از واژمفاهیم س
  پ کاالهاي واسطه اي- 1
  ت کاالي بادوام- 2
  الف يه اکاالي سرمای- 3
  ب  کاالي تجملی- 4

  
  
  
  
  
  

2  

    به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه بدهید . -ت  

12  P.Ν.G       وP.D.G 5./  
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  /.5  متغیرهاي اسمی  13

  /.5  پشتوانه پول  14

  /.5  تورم  15

16  

  .دهید ودار مقابل به پرسش هاي زیر پاسخمبا توجه به ن
  

  200مقدار تقاضا چند است ؟ 250الف)در قیمت 
  20ب) قیمت و مقدار تعادلی چقدر است ؟

  Sبا چه حرفی نمایش داده شده است ؟منحی عرضه  پ)
  1000مقدار عرضه چند است ؟ 300ت) در قیمت 

  
  

2  

     .به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید  

  300-30=270میلیون تومان←سود حسابداري  17
  300- )30+60=(210میلیون تومان←سود اقتصادي

2  

18  
موجب گشترش تجارت در داخل کشورها و  حجم کمی دارند و حما و نقل آنها بسیار آسان است-مزایا:فسادناپذیرند

  بین ملت ها می شود.
  در مبادالت با حجم زیاد پول فلزي وسیله مناسبی نبود.-یزان طال و نقره در سترس بشرمعایب:محدود بودن م

2  

19  
این اسناد به محض رویت بانک و بدون و بدون اطالع قبلی قابل پرداخت است به همین دلیل به آن هااسناد دیداري 

باشند روي سند یادداشت می  مایل می گویند.صاحبان این نوع اسناد،مبلغ مورد نظر را در وجه خود یا هرکسی که
همانند "چک یا پول تحریري"کنند.بانک نیز مبلغ قید شده را به فردي که سند در وجه او صادر شده،پرداخت می کند

  پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

2  

  1  ه باید جواب دهید.کتاب آورده شده که دو مورد را به دلخوا45و44مورد درصفحه 5آثار بورس   20

    فعالیت هاي زیر را پاسخ مناسب دهید .  -ج  

21  

  یک واحد تولیدي را در نظر بگیرید :
  هزینه هایی مثل مکان،هزینه هاي آب،برق،گازو...،نیروي انسانی،خریدمواد اولیه و...الف) 

  
ساعات کار نیز افزایش -بدکیفیت محصول افزایش یا- از اسراف دوري شود-جلوي ریخت و پاش ها گرفته شودب) 
  یابد.

2  

  1  بورس پاریس- بورس شانگهاي-بورس توکیو- بورس لندن- بورس نیویورك  22

  
  20  ))موّفق باشید.((
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