
 به نام خدا

……اداره آموزش و پرورش 

    59نوبت دی ماه  آزمون اقتصاد پایه دهم –نام :                                          

 دقیقه 06نام خانوادگی :                                 دبیرستان                                          وقت امتحان : 

 غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.صحیح یا  1

 ص         غ           الف( از زمین به عنوان مهمترین عامل تولیدی یاد می شود .                       

 ص         غ          ب( بین مقدار عرضه و قیمت یک کاال رابطه مستقیم وجود دارد .                 

 ص        غ           ج( به سپرده پس انداز سود تعلق نمی گیرد.                                          

 غ      ص    د( به محل ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ، بورس کفته می شود . 

1 

 گزینه صحیح را از بین گزینه های داده شده مشخص کنید. 2

 است .  .....................و منابع و امکانات ..........................الف ( نیازهای انسان 

 نامحدود ( نامحدود –4         محدود ( نامحدود –3    محدود      ( محدود –2نامحدود         -( محدود1

GNP )نام اختصاری . . . می باشد .  ب 

 ( تولید ناخالص ملی4         ( تولید خالص داخلی3( تولید خالص ملی      2    لی   ( تولید ناخالص داخ1

 ج( در کشور هند، کدام یک از کاالهای زیر به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفت؟

 ( پوست سمور4                  ( چای3                 ( صدف 2               ( غالت1

 مورد زیر مثالی از اسناد اعتباری دیداری می باشد ؟د( کدام 

 ( اسناد خزانه4                 ( اوراق مشارکت 3                  ( سفته2              ( چک 1
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . 3

مورد نیاز تبدیل می کند الف( به سلسله اقداماتی که منابع و امکانات تولیدی را به کاالهای 

 می گویند.......................را

 . به جمعیت کشور ، درآمد سرانه بدست می آید............................ب( با تقسیم 

 تلقی می شود. .......................ج( بر اساس فقه اسالمی هر نوع پول اضافی از وام گیرنده ، .

 می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروشند...........................د( فقط شرکت های سهامی 

2 

 5/0 شیئی با ارزش اقتصادی که برای تأمین نیازهای ما تولید می شود چه نام دارد ؟ 4

 5/0 د می کند ؟چه عاملی در بازار کاال بین عرضه کننده و تقاضاکننده هماهنگی و تعادل ایجا 5

 5/0 ارزش تولیدی یک مهندس ژاپنی که در ایران فعالیت می کند در حسابداری ملی چگونه ثبت می شود؟ 6

 5/0 امروزه کدام وظیفه پول نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفاء کند؟ 7

 5/0 مورد از خدماتی که بانکها به مشتریان خود ارائه می کنند را نام ببرید ؟ یک 8

 2 هزینه فرصت را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ 9



 1 .علم اقتصاد را تعریف کنید 10

 مورد( 2بین بازار انحصاری و بازار رقابتی چه تفاوتی وجود دارد ؟) 11

 

1 

 چرا در اندازه گیری تولید کل جامعه ، ارزش کاالهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟ 12

 

1 

 .کالت پول فلزی را در مبادالت بنویسیدشفلزی و یک مورد از مدو مورد از مزایای پول  13

 

5/1 

 در نظام بانکی بدون ربا ، بانکها چگونه درآمد کسب می کنند ؟ 14
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 و یکی از انواع آن را فقط نام ببرید. اوراق بهاردار چیست  15
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 سواالت مربوط به فعالیت های کتاب : 16

 با توجه به نمودار به سواالت زیر پاسخ دهید. ( 1

 

 

 

 

 ( را بنویسید . 2(  و نمودار )1الف ( نام نمودار )

 ب( قیمت تعادلی و مقدار تعادلی را مشخص کنید . 

 ج( در چه قیمتی در بازار کاال کمبود عرضه اتفاق می افتد؟

 ( شیب ....................................دارد .1) د( نمودار شماره
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 دو بازار بورس معروف جهان را نام ببرید .    17
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