
 

 

 

 نام ونام خانوادگی: 
 پایه: دهم

 درس:اقتصاد
 رشته:انسانی

 به نام خدا
 آموزش وپرورش استان خراسان شمالی

 شهرستان بجنورد
 دبیرستان:عفاف گرمخان

 دقیقه 08مدت امتحان:      
 3/0088تاریخ امتحان: /       

 صفحه2تعداد صفحه:      
 طراح سوال:خلیلی            

 بارم دل ها آرامش می گیردخدا یادبا  ردیف

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید: 0
 غ√(خوش بینی یکی از ویژگی های مشترک همه کار آفرینان است. ص  0
 √سفته است.   ص     غ(پول تحریری یاثبتی نام دیگر 2

0 

 گزینه درست را عالمت بزنید: 2
شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها (کسب وکاری است که باهدف تامین نیازمندی های اعضا تشکیل می 0

 کمک می کند چیست؟
 کسب و کار شخصی-0                      شرکت   -3       موسسات غیر انتفاعی  -2       √     تعاونی ها-0
 
 (کدام کاالی عمومی نمی باشد؟2
 آتشنشانی-0√       خودرو وآپارتمان افراد -3                  تیر چراغ برق -2            بوستان  -0
 
 (کدام یک از کاالهای زیر راهبردی نیست ؟3
 √پوشاک -0                           دارو   -3         محصوالت کشاورزی -2             انرژی -0
 
 (درآمد سرانه چگونه به دست می آید؟0
 باتقسیم جمعیت کشور به تولید ناخالص داخلی-2    باتقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور      -0
 √با تقسیم درآمد داخلی به جمعیت کشو-0      باتقسیم جمعیت کشور به درآمد داخلی             -3

2 

 جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید: 3
 است.....................مصرف کنندهرفتار اقتصادی .(منحنی تقاضا نشان دهنده 0
 است..وسیله پرداخت در مبادالت.....(نقش اصلی پول در مبادالت ........2
 می شود سیاست کاهش نقدینگی اعمال می شود.......................تورم(زمانی که اقتصاد کشور دچار ..3

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 0
 (کدام مالیات ایجاد شفافیت می کند وفرار مالیاتی را کاهش می دهدو از مایات مضاعف جلوگیری می کند؟0

 مالیات بر ارزش افزوده
 نرخ بیکاری  اساسی ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشورچیست؟(2
 خودباوری    (اقتصاد مقاوم در درجه نخست پیامد  چیست؟3
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  کامل دهیدبه سواالت زیر پاسخ  

 کنید: متصل را به یکدیگر  مربوط به همدر جدول زیر گزینه های  5

ده مراجعه کر به کارخانه  تکنسینی که برای استخدام بیکاری دوره ای
 است اما کارخانه نیاز به مهندس دارد

 بیکاری اصطکاکی
 

 بیکاری کارگران ساختمان

رابسته ودرآزمون های لیسانسه ای که سوپرمارکتش  بیکاری ساختاری
 استخدامی شرکت می کند

 بیکاری فصلی
 

 بیکاری بسیاری ازمشاغل در شرایط کرونا

 

 
 
 
0 

 0 کل حجم  پول موجود در یک کشور    منظور از نقدینگی چیست؟ 6

 5/8 قدرت اقتصادی کشور   امروزه پشتوانه پول چیست؟ 7

 می دهند؟و آن را با چه عالمت اختصاری نشان  چیستیک کشور  داخلی منظور تولید ناخالص 0
در طول یک سال ارزش پولی کلیه کاال وخدمات وتولیدات نهایی  توسط مردم ساکن یک کشور در داخل مرزها 

 GDPگفته می شود.

5/0 

 مقاوم سازی اقتصادی چیست؟ 9
 پای خود بایستندووابسته بهمجموع تمام نیروهای مولد یک کشور اعم از شرکتها موسسات تولیدی خدماتی روی 

 بیگانگان نباشند

0 

 می شوندمحاسبه کشور ما  داخلی مشخص کنید کدام یک از کاالهای زیر در تولید ناخالص  08
 √محصوالت کشاورزی در مزارع -2                 داخل منزل برای مصرف خانواده    هچسبزیجات باغ-0
 المپ اتومبیل -0                        تعمیر میکنداتویی را که پدر خانواده در منزل -3
 مشروبات الکلی-7      √  کارگاه های خیاطیتولیدی پوشاک -6          فعالیت زنان خانه دار در منزل -5 

5/8 

 ؟رشدمحسوب می شود یا  توسعهمشخص کنید هریک ازموارد زیر  00
 (        توسعه)  دسترسی به آب آشامیدنی سالم -2    (      رشد  )افزایش عرضه بیشتر نیروی کار-0

5/8 

  نمره(0)فعالیت ها 

 (هزینه در رفته را مشخص کنید:0 
لباس ازخرید  گزیر انتومان خریداری کرده است اما اندازه نبوده و  028888یک لباس به قیمت  که فردیبرای 

 شده است.تومان 088888دیگری با قیمت 
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         98 

         08 

 78    ●الف  ●د   

         68 

 58      ●ج   
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         38 

 28        ●ب 

         08 
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 تومان088888                       
 کارآمد باشد؟یا نقاط می تواند   (با توجه به  نمودار کدام نقطه 2
 

 ج-ب-الفنقاط 
 
 
 
 
 
 

 مازاد عرضهو  نقطه تعادل(در نمودار مقابل 3   
 :را مشخص کنید

 
  B    

      

   A   

 C     

   D   

      

 
 Aنقطه تعادل 
نقطه مازاد 

 Bعرضه
 
 
 (طبق جدول نرخ بیکاری را برای کشور مفروض حساب کنید:0
 

 نفر888/888/08 کل جمعیت

 نفر888/888/0 سال 05پایین تر از

 888/888/6 سال و باالتر 05
 

 888/888/2غیر فعال 

فعال           
888/888/0  

شاغل    
888/888/3 

 بیکار    
888/888/0 

             25% =088*25  =  888/888/0 
                                                                                                    888 /888/0   

تومان  3888تومان باشد و در انتهای سال به  0588(اگرقیمت یک کیلو گرم سیب زمینی در ابتدای سال 5
 3888-0588=0588     * 088   =%088(را حساب کنید:(CPIرسیده باشد نرخ تورم 

                                                                             0588       0588      
(به نظر شما چگونه می توان شرکت ها ی کسب و کار را دربرابر مشکالتی نظیر رکود ،بیکاری ،تورم 6

دادن وام  باسود کم وبلندمدت به تولید –با خرید محصوالت داخلی و بهبود الگوی مصرف  ؟وتحریم یاری کرد
 بخشودگی مالیات کسب و کارهای نوپا–جلوگیری ازواردات کاالهای خارجی مشابه –کنندگان 

 (ازنظر شما مهم ترین راه های مقابله با تحریم های اقتصادی چیست؟7
مصرف اقتصاد مقاومتی  ا بهره وری تشویق سرمایه گذاری اصالح الگویتوجه به اشتغال نوآوری خالقیت ارتق

 تولید ملی حمایت از کارو سرمایه داران
 (چه الگویی در تجارت خارجی ،اقتصاد کشور مارا قوی می کند و به رونق می رساند؟0

س آمزه های براساس یک الگوی توسعه و پیشرفت ملی و دینی که بر پایه ارزش های ملی و فرهنگی وبراسا
  یک الگوی مقاومتی و مردمی–اسالمی 

 :طبق جدول زیر سهم دهک های خواسته شده راحساب کنید(9
 است(  %0  وتفاوت دهک نهم با دهم%2)تفاوت دهک سوم و چهارم 

 %3 دهک اول

 %5 دهک دوم

 %6  دهک  سوم

 ؟ دهک چهارم

 %9 دهک پنجم

 %00 دهک ششم

 %02 دهک هفتم

 %03 دهک هشتم

 ؟ دهک نهم

 %07 دهک دهم

صد درصد جمعیت 
 کشور

 درآمد ملی088%

 %0=%2+%6(=%2دهک چهارم=           )  دهک سوم + 
 %06=%07-%0(=%0 -دهک نهم=               )دهک دهم
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 28 موفق باشید 




