
 

 

 

 تعداد سئواالت : 2تعداد صفحات:

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 80وقت پاسخگویی:  03/97/ 7  تاریخ برگزاری: 
 انسانی رشته :

 :دهم پایه

 اقتصاد نام درس:

 
 

 بارم  

1 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 

 و امکانات در دسترس انسان محدود است .نابع م -الف

 کیفی دارد . -توسعه مفهومی کلی -ب

 هرگاه درآمدهای بودجه از مخارج آن بیشتر باشد با کسری بودجه روبرو هستیم . -پ

 اقتصاد تک محصولی اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است . -ت

1 

2 

 سواالت چهار گزینه ای  

 ر محصوالت نرم نیز می گویند ؟ه کدامیک از موارد زی( بالف

  سرمایه -د              خدمات  -ج              تولیدات صنعتی -ب               کاال  -الف

 ؟نیست کدامیک از موارد زیر از شاخص های توسعه  (ب

 رگ و میز نوزاداننرخ م -د   امید به زندگی -   تولید ناخالص داخلی  -ب     نرخ با سوادی بزرگساالن -الف

 مالیات بر خانه و زمین جزء کدامیک از انواع مالیات می باشد ؟ (پ

           مالیات بر دارایی و ثروت  -ب                                             مالیات بر درآمد -الف

 بر فروش  مالیات -د                            مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی -ج

 کدامیک از موارد زیر بر عهده قوه قضائیه است ؟(ت

 برقراری نظم  -د    تایید و تصویب  برنامه ها  -ج      اجرای قوانین -ب     ریل گذاری قانونی -الف

1 

3 

 جمالت زیر را تکمیل کنید .

 . شوند حراجی ها به دو صورت ........................ و مناقصه مشاهده می -الف

 نتایج رشد را می توان در .................... مشاهده کرد . -ب

 پرداخت کننده مالیات اشخاص ............................ و حقوقی هستند . -پ

کاالها و خدماتی که تولید آنها بدون توجه به میزان سود و هزینه و بازار انجام میی شیود را محصیوالت .......................     -ت

 می نامند.  

2 

4 

 به سواالت زیر پاسخ های کوتاه بدهید. 

 ه می گویند؟اگر در بازار تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود شود این وضعیت را چ -الف

 

 درآمد سرانه تمامی کشورهای جهان بر حسب کدام واحد پول اعالم می شود ؟ -ب

 

 متن پیشنهادی بودجه را چه می نامند ؟ -پ

 

 دو مورد از مهمترین سازمانهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را نام ببرید.  -ت

 
 

2 



  سواالت تشریحی   5

 
 م ببرید.وظایف پول را نا -1

 
1 

 
 انواع اسناد اعتباری را نام برده و برای هر کدام یک مثال بنویسید؟ -2

 
5/1 

 
درصید باشیدس سیهم دهیک دهیم چنید        3باشد و سهم درآمدی دهک اول  14اگر شاخص اصلی دهک در یک جامعه  -3

 درصد است؟

 

5/1 

 
 بهترین و بدترین راه استقراض کدام است ؟ -4

 
1 

 
 مایه گذاری های دولت کدام است ؟ چرا ؟مهمترین سر -5

 
5/1 

 
 انواع تحریم های اقتصادی را نام برده و توضیح دهید.   -6

 
1 

 
 تجارت بین الملل برای مصرف کنندگان چه منافعی دارد؟ یک مورد  -7

 
1 

 
 منظور از جهاد اقتصادی چیست؟ -8

 

75/0 

 
 شور دارد ؟توجه به تولید ملی چه آثار مطلوبی بر اقتصاد ک -9

 
75/0 

 
 چهار مورد از مولفه های اقتصاد مقاومتی را نام ببرید.  -10

 
1 

  فعالیت ها  6

 
 چرا امروزه پول های فلزی که در گذشته استفاده می شد از دور خارج شده اند؟ دو دلیل ذکر کنید.   -1

 
1 

 
 چرا پسته ایران به خارج صادر می شود ؟ -2

 
1 

 
 یا سازمان یا کشور بودجه نداشته باشد با چه مشکالتی مواجه می شود؟ دو مشکل ذکر کنید.   اگر یک خانواده -3

 
1 

 20 موفق و سربلند باشید    
 



 

 25/0ت( ص    25/0پ( غ    25/0ب( ص    25/0الف( ص   -1
 25/0ت( قسمت د     25/0پ( قسمت ب   25/0ب( قسمت ب   25/0الف( قسمت ج  -2
 5/0ت( راهبردی    5/0پ( حقیقی    5/0مدت  ب( کوتاه      5/0الف( مزایده  -3
  (WTO)و سازمان تجارت جهانی  (IMF)ت( صندوق بین المللی پول  5/0پ( الیحه بودجه    5/0ب( دالر آمریکا    5/0الف( انحصار  -4
 سواالت تشریحی  -5
 نمره 1له پرداخت های آینده  وسیله پرداخت در مبادالت ، وسیله سنجش ارزش ، وسیله پس انداز و حفظ ارزش ، وسی -1
 اسناد اعتباری بلندمدت )اوراق مشارکت(  –اسناد اعتباری کوتاه مدت )سفته(  –اسناد اعتباری دیداری )چک(  -2
 نمره  1

3- 42314
3

14  ,
x

 نمره  5/1   

نظام بانکی و بانک مرکزی است که موجب افزایش بهترین ، قرض گرفتن از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت ، بدترین آن استقراض از  -4
 نمره  1نقدینگی در کشور می شود .

سرمایه گذاری اجتماعی، زیرا بدون داشتن نیروهای متخصص و متعهد انجام دادن سایر سرمایه گذاریها و کسب استقالل اقتصادی فراهم  -5
 نمره  5/1نخواهد شد . 

 ادرات و واردات کاال ، خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه( تحریم تجاری )مانع تراشی در مقابل ص -6
 نمره  1تحریم مالی )مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها(    
صادرات باعث می شود که مصرف کنندگان ارز الزم را برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی به  –استفاده از کاالهای گوناگون و ارزان  -7

 نمره  1دست آورد .
  75/0به طور جهادی )تالش خالصانه بیشتر و بهتر ( عمل کنیم .  -8
 75/0افزایش درآمد دولت ، افزایش اشتغال ، کاهش تورم .  -9

 نمره  1مورد به دلخواه نام برده شود(  4مورد که  10) 143و  142و  141صفحات  -10
 فعالیت ها  -6
محدودیت و کمیابی فلزاتی مانند طال و نقره باعث محدودیت ضرب این سکه ها شد ، از طرفی چون جمعیت افزایش یافت و مبادالت گسترش پیدا  -1

ورده سازد حمل و نقل پول فلزی مشکل بود و همه این ها جوامع را ناچار کرد نیاز به پول بیشتر بود و پول های فلزی نمی توانست این نیاز را برآ
 نمره  1به ابداع پول کاغذی اسکناس کرد 

یتد  ایران به دلیل داشتن مزیت نسبی در تولید فرش و پسته امکان صدور آنها را دارد ، هزینه تولید فرش و پستته در ایتران نستبت بته هزینته تول      -2
بهتر تولید کند و به کشورهای دیگتر صتادر کنتد .    ر است . بنابراین ایران می تواند این نوع کاالها را به مقدار زیاد و با کیفیت همین کاال در خارج کمت

،  پایین بودن سطح دستمزد نیروی انسانی ، ارزان بودن مواد اولیه تولید فرش ، شرایط آب و هوایی مناسب برای تولید پستته و تخصتص در تولیتد   
 نمره   1های اصیل و هنرمندانه فرش ، حمایت های نسبی دولت  تهیه نقشه

هزینه ها و درآمدها و میزان مخارج در وضعیت های مختلف متفاوت است ، هر مشکلی را که دانش آموز مثال بزنتد و بته مفهتوم ستوال نزدیتک       -3
 نمره   1باشد نمره داده شود .

 

 




