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 هوالرحیم

                                                                            تهران ۲آموزش و پرورش منطقه                                                                            نام و نام خانوادگی: 

 نام درس : اقتصاد

                                                          دبیرستان دخترانه فرهنگ رضوان                                                                                  : شماره صندلی

 دقیقه ۰۸مدت امتحان: 

                                                          ۷۰-۷۹تحصیلی سال                                                                                                    : شماره کالس

 ۵۱/۵۸/۵۹۷۹تاریخ امتحان: 

                                                                                                                                                                                                                                                                        نام دبیر:

 عدد  ۰: سوال تعداد

                                                                                                                                                                                                                                                                  پایه:

 صفحه ۴ تعداد صفحات:

______________________________________________________________ 

 نادرست است. کدامیک کدامیک از جمالت زیر درست و  -۵

 (۸.۲۱)بستان میکند. -انسان با هر انتخابی بده  الف(

 (۸.۲۱)اسالم در دسترس نبودن معاش را خطری برای مورد تهدید قرار گرفتن اعتقادات انسان نمی داند ب (

 (۸.۲۱)میاید ج(علم اقتصاد زودتر از اندیشه اقتصادی بوجود

 (۸.۲۱) عدم هماهنگی افزایش پول در جامعه با افزایش تولید سبب تورم می شود. د(

 (۸.۲۱)کاالی قاچاق یک کاالی مجاز نیست ه(

 (۸.۲۱)از نظر حسابداری ملی ارزش کاالهای واسطه ای در تولید ملی دوبار حساب نمی شود و(

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید -۲

 (۸.۲۱) بر گزار می کنند.                  فروشندگان اثار هنری در نمایشگاهها و حراجی ها        لف(ا

 (۸.۲۱) انجام  می شد.                   مبادالت کاال ابتدا به شکل            ب(

 (0.25می گوییم.)            باال رفتن ارزش پولی یک کاال در حین مراحل تولید را                  ج(

 (۸.۲۱) است.                     یکی از نیازهای غیر مادی        د(

 (۸.۲۱) کاالها را با هم سنجید.                 به کمک پول می توان            ه(

 (۸.۲۱) نمونه ای از پول دیجیتالی و الکترونیکی است.                         و(       

 سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید. به -۹

 (۸.۱) می شود.                و کمبود                     بازار دچار مازاد     در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی  (１
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 تقاضا-تقاضا عرضه           د(-عرضه           ج(عرضه-تقاضا تقاضا     ب(-عرضه الف(

 (۸.۱) گذار در تصمیم مصرف کننده در مورد خرید کاال کدامیک مهمتر است. تاثیرعوامل   (２

 تبلیغات قیمت کاال           د( و ترجیحات    ج( سلیقه ب(      درآمد الف(

 (۸.۱) کدامیک از موارد زیر شاخص های اقتصادی را بررسی و اندازه گیری می کند. (３

 حسابداری ملی          (اقتصاد خردتورم         ب(اقتصاد کالن         ج( الف(

 به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید. -۴

 نمره(۵) مورد۲ های برتر جهان می باشد.خبه و مستعد برای ورود به دانشگاه (چرا رشته اقتصاد جزء انتخاب ای اول دانش اموزان ن۵

 

 

 نمره(۵)مورد۲. (در اقتصاد اسالمی صاحب سرمایه به چند طریق در تولید مشارکت می نماید۲

 

 

 نمره(۵)مورد۲(چرا ارزش پولی کاالی قاچاق  در حسابداری ملی محاسبه نمی شود.۹

 

 

 نمره(۵)مورد۴(چند شاخص اقتصادی فقط نام ببرید ۹

 

 

 نمره(۲)موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید -۱

 الف(

 حیازت-                                                                                         باغبانی -

 سرمایه فیزیکی -                                                                 بهره برداری از علف مراتع -

 خدمات-                                                                محصوالتی که ملموس نیستند -

 سرمایه مالی-                                                                                        تجهیزات -

    احیاء-                                                                                                              

 ب(
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 کاالی ضروری -مسلمان منزل                                                                                     -

 کاالی لوکس-                                ماشین االت                                                        -

 کاالی مصرفی-ورق فوالدی                                                                                       -

 کاالی سرمایه ای-                                دارو                                                                -

 کاالی واسطه ای-                                                                                                       

 

 

 سواالت تشریحی -6

 (۵.۱)مورد را توضیح دهید۲تولید کننده چگونه می تواند از ضرر واحد تولیدی خود جلوگیری نماید. (۵

 

 

 

 نمره(۵)مورد۴ویژگی یک کاال چیست. (۲

 

 

مشکالتی برای پول فلزی مانند طال و نقره بر سر راه پیشرفت اقتصادی و تجاری وجود داشت که موجب پیدایش پول کاغذی چه  (۹

 نمره(۵)مورد۲شد 

 

 نمره(۵) تعریف دقیقی از علم اقتصاد بنویسید. (۴

 

 

 نمره(۵) سوال زیر فقط به یکی از ان پاسخ دهید. ۲از  -۹

 .اهمیت دارد الف(به نظر شما چرا محیط زیست بسیار
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 ب(به نظر شما چرا سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل برای قدرت اقتصادی یک کشور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسایل و فعالیت ها -۰

تومان و درامد حاصل از فروش ان در انتهای سال مالی 6۱۸۸۸۸۸۸در یک تولیدی پوشاک هزینه های مستقیم تولید  (１

 تومان می باشد.۵۵۱۸۸۸۸۸۸

 

 (0.5با فرمول) الف(سود حسابداری ان را حساب نمایید.

 

 

 

 (0.75ارزش داشته باشد سود ویژه ان را حساب کنید.با فرمول)۵۸۸۸۸۸۸۸چنانچه ملک این تولیدی متعلق به صاحب ان ساالنه  ب(

 

 

 

 ا حساب کنید.تومان باشد در صد تورم ان ر۵۲۸۸تومان و در انتهای سال ۵۸۸۸چنانچه قیمت کاالیی در اواسط سال (２

 (0.75با فرمول)
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 میایون نفر کاالهای زیر با ارزش مشخص تولید می شوند.۵۸در یک کشور فرضی با جمعیت  (３

 

 مطلوبست محاسبه:

 

 نمره(1.5الف(تولید خالص داخلی.با فرمول )

 

 

 

 نمره( 0.5) ب(در امد سرانه .با فرمول

 

 

 هزار تومان۲۱۸دستگاه از قرار هر دستگاه   ۵۸۸ماشین االت 

 هزار تومان۲۸۸عدد از قرار هر عدد       ۵۱۸پوشاک    

 هزار تومان۲۸۸تن از قرار هر تن      ۱مواد غذایی  

 میلیون تومان ۱هزینه استهالک      


