
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سواالت ردیف

 پاسخ کوتاه دهید. 1

کددددنی زیا هدددا دن نزتددداه هتدددرفد کددد  نددددبه نمدددن یز دددا نزتددداه نددد  ک دددا  ز ددد     -

 0000000000000000000000نسد؟

 00000000000000000000000000000000000000بهترین استفاده از منابع و امکانات چیست؟_ 

2 

 نن مشخص کفید. حیح ب غلطصدن مقانل عباننت  یر کل    2

 . )..............(اشیا که در بازار خرید و فروش نمی شوند ، کاال به شمار نمی رود-

 در اقتصاد اسالمی سرمایه مالی )پول( هم می تواند مانند سرمایه فیزیکی ) مثال تراکتور( اجاره بگیرد.)................( -
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 بنسط  نی ( –تج ل   –سرمای  نی  –ن  دبنی  –.) نا دبنی ا کامل کنید با کلمات داخل پرانتز عبارات ر 3

 (0000000000(                                           ب( یخچال در منزل)) ....................... نور افشان ها الف( 

 (00000000000000000د( مواد غذایی )                                             )................( ابزارهای تولیدیج( 

1 

هزارتومان می باشد. در کدام قیمت های زیر اضافه تقاضای بیشتری   000قیمت تعادلی در یک کشور پوشاک با  4

 داریم .

 هزارتومان400د(               هزار تومان  050  ج(  هزار تومان        000ب(                     هزار تومان500الف( 
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 .جدب   یر نن کامل کفید  5

 نلف ( ز ودنن عرض  ب تقاضا نن نسم ز ایید.) زقط  تعاد  نن زشاه دهید(

 ب( مقدنن تعاد  چ  قدن م  ناشد؟

 

 مقدنن عرض  مقدنن تقاضا قی ت

000 ................ ............... 

000 000 000 

000 .............. ................... 

 

2 

امضای دبیر:                  ...................................................نمره به حروف:                   ................................................... نمره به عدد:  

 

 نام و نام خانوادگی:

 شماره آمار :

 دهم انسانی پایه و رشته: 

 امتحانات نوبت : اول

 به نام نام بخش نامداران

  قم  3  اداره آموزش و پرورش ناحیه

   2دبیرستان فرزانگان
 

اقتصاد درس : آزمون  

 01/69تاریخ آزمون :       /

 دقیقه    57      زمان پاسخگویی:

  فردی   طراح سؤال:

 



 زوع تولید نن دن مونند  یر مشخص کفید. 6

 (000000000تولید نتومبیل )             (00000000(       ننعت )00000000ن ره نردننی ن  معاده )
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میزان تولید کل یک کشور فرضی طی سه سال متوالی طبق جدول مقابل است . با انتخاب سال پایه رقم تولید کشور  5

 محاسبه کنید ؟  سا  دبیرا در  نمزنیش مقدنن تولید ب قی تالف(     تغییر کرده است. یر به شرح ز

 چرن نقرصاد دنزاه ن  سا  پای   نسرفاده م  کففد؟ب(

 

 )پایه(سال اول  سال دوم  سال سوم 

2500 2210 2000 

2200  2140 2000 
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 ت  یر پاسخ دهید.ن  سونال نا ننهای نزحصانی ب نقانر دن ننتباط نا  0

در یک بازار هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت تاثیر گذار نباشند،چه بازاری شکل می الف( وقتی 

 00000000000000000000000گیرد؟

 0000000000000000000000000000شرکت های خودرویی در کشور ما چه نوع بازاری دارند؟ چرا؟ب( 

1 

یابد.میزان تورم  افزایشریال  6000ریال باشد و در انتهای سال قیمت آن به  3500ابتدای سال ر قیمت کاالیی در اگ 0

 را حساب کنید.

 

1 

 1 ت اتر چیتت؟ کانیرد نمرب ه یزرن نفویتید. 10

نسرفاده ن  ملزنت ن  عفونه پو  چ  مزنیا ب مشکالت  نن ن  دزبا  دنشت؟ هر کدنی یک موند ذکر  11
 شود.
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 5/0 نمرب ه پشرونز  پو  دن کشونها چیتت؟ 12

گاهی افراد با شنیدن کاهش نرخ تورم آنرا با کاهش سطح عمومی قیمت ها یکسان می دانند؟ این امر را توضیح  13

 دهید.

1 



 می باشد؟ پو  بظیف  پس نزدن  ب حفظ نن ش  چگونه یکی از وظایف  14

 

1 

 زوع نازک نن دن مونند  یر مشخص کفید.  15

 (000000000000000است )عمدتا برای توسعه مناطق محروم الف( این بانک 

 (00000000000000000ب( این بانک وظیفه حکمرانی و نظارت بر بانک ها را بر عهده دارد )
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 مفاهیم زیر را توضیح دهید. 16

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000سفر 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000دت دننسپرده م

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ظ رزویت 
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 دبلت ها ب شرکت های خصوص  ن  چ  مفظونی نبننق مشانکت مفرشر م  کففد؟ 15
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 5/0 ی  نیشرر معامل  م  شوزد؟.............................دن نونس های کاال چ  زوع کاالها 10

 .معالیت های  یر نن پاسخ دهید 10

 0000000000000000000000صاد چگونه برنامه ریزی می کنند؟ به نظر شما کشورهای موفق در امر اقت الف(

............................................................................................................................................................................... 

 نن دن زظر نگیرید.  ماکانبز  یک بنحد تولیدی ب( 

 .این واحد تولیدی برای شروع کار خود چه هزینه هایی دارد؟ سه مورد به دلخواه ذکر شود 

 ی خود پیشی بگیرد چه راهکاری را موثر می دانید.برای آنکه بتواند بر رقبا 

...................................................................................................................................... 

 ب سود ده  نا نن نونس توضیح دهید.دننانه میزنه نیتک ج( 
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                                                                 مومق ناشید 


