
 بسمه تعالی :نام و نام خانوادگی 

 

 آذربایجان شرقیاداره کل آموزش و پرورش 

 جلفا مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

 دبیرستان بنت الهدی: نام آموزشگاه

 محل مهر آموزشگاه اقتصاد:  نام درس 

 :نام پدر

 10/10/0011: تاریخ امتحان 

 دقیقه 01: مدت امتحان  ادبیات و علوم انسانی: رشته 

 00ساعت : شروع آزمون 

 سوال 8: تعداد سوال

 :نام کالس دهم: پایه  2: تعداد صفحه 

 : نمره به حروف :                        نمره به عدد                                        ام البنین محمودلو: طراح و مصحح 

 .بزرگی است که تمام نمی شود علم ، گنج ( : ع)امام علی 

پاسخنامه باید با خط خوانا و مرتب نوشته شده و تصویر دارای . باشددانش آموزان عزیز دقت فرمایید تمام صفحات پاسخ نامه باید دارای مشخصات کامل شما 

 .حتی المقدور پاسخها را در برگه سوال بنویسید . کیفیت مناسب جهت تصحیح باشد 

 ص        غ                                                                   . صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید -0

  . هزینه های در رفته می توانند در انتخاب و تصمیم شما تأثیر داشته باشند( الف 

 .منابع کشور قابل دستیابی هستند نقاط خارج از مرز امکانات تولید با فرض ثابت ماندن (  ب

 .و جزو کشورهای با توسعه یافتگی باالست   56در گزارش توسعه انسانی ایران در رتبه ( ج

 بارم

06/1 

 .جمالت زیر را با عبارات مناسب کامل کنید  -2

 .بدست خواهد آمد ........... .............با کسر هزینه ها از درآمد ( الف 

             .مواجهه می سازد .............. ............. کمیابی منابع ، هر جامعه را با( ب

 . شناسندمی .......... ..........در اقتصاد ، بنگاه همان چیزی است که مردم معموالً آن را به عنوان  (ج

 .است  .............................تجاری  های عامل گسستن از پیمان( د

 

 
2 

 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید  -0

 .ارتباط دارد ..................... تقاضا برای یک کاال ، به صورت مثبت با ( الف

 درآمد( 0             سلیقه افراد (  0            شرایط بازار( 2  قیمت کاال         ( 0

 .ا معموالً برای حمایت از صنایع داخلی به کار گرفته می شوند هکدام یک از مالیات ( ب

 مالیات بر دارایی( 0       عوارض گمرکی( 0مالیات بر ارزش افزوده           ( 2مالیات بر مصرف         ( 0

 .انواع بیکاری هاست بیکاری بسیاری از مشاغل در اثر شیوع بیماری کرونا در زمره کدام یک از (  ج 

  بیکاری دوره ای( 0         بیکاری فصلی( 0        بیکاری ساختاری( 2         بیکاری اصطکاکی(  0

 .کل پولی که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود چه نام دارد ( د

 نقدینگی( 0         پس انداز خانگی( 0         سپرده های بانکی(  2         تورم( 0

2 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید  -0

  ؟ نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده چه نام دارد( الف 

  ؟در مالیات بر درآمد مبنا چیست ( ب

 ؟  راهبردی چه نتیجه ای خواهد داشتوابستگی در تامین کاالهای ضروری و ( ج

  ؟پشتوانه پول چیست ( د

2 



 

 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  -6

 بیکاری رکود چه پیامدهایی برای دولت به همراه خواهد داشت ؟ (الف 

 

0 

  اصلی و مهم تورم را بیان کنید ؟ دو علت (ب 

 
0 

 

 06/1  ؟مهم ترین مؤلفه های پیشرفت اقتصادی کشور کدام اند ( پ

 در بخش اقتصادی قانون اساسی کشور، بر چه آموزه هایی تأکید شده است ؟  (ت
6/0 

 اقتصاد مقاومتی چیست ؟  (ث
2 

  انتخاب فلزات طال و نقره به عنوان پول چه محاسنی را به دنبال داشت ؟ (ج
0 

  برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی ، کاالها و خدمات نهایی لحاظ می شود یا محصوالت واسطه ای ؟ چرا ؟( چ
2 

 0 ویژگی های سیاسی ، اقتصادی ایران را در نیمه اول حکومت صفویه بنویسید ؟ ( ح

سال و باالتر باشد به  06نفر  111/111/56میلیون باشد، از این تعداد حدود  111/111/011اگر فرض بگیریم کل جمعیت یک کشور  -5

 : از فعالین شاغل باشند ، مطلوبست  111/111/20نفر فعال باشد و حدود  111/111/01گونه ای که از این تعداد هم 

              :  سال 06ز محاسبه تعداد افراد پایین تر ا( الف

 :محاسبه نرخ بیکاری ( ب

  

0 

(   Cpi)هزار تومان رسیده باشد نرخ تورم  0111تومان و در انتهای سال به  0611اگر قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی در ابتدای سال  -0

  را حساب کنید با ذکر فرمول ؟

 0 

 01، 20،  5، 0درآمد ملی کشور به ترتیب در سال مالی گذشته در یک جامعه فرضی سهم دهک اول و دوم ، نهم و دهم جمعیت از  -8

                                                                                                                                                                               وضعیت توزیع درآمد در این جامعه چقدر است ؟ صبوده است شاخ

 0 

 موفق و مؤید باشید موفق و مؤید  باشید 
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 : نمره به حروف :                        نمره به عدد                                        ام البنین محمودلو: طراح و مصحح 

 .بزرگی است که تمام نمی شود علم ، گنج ( : ع)امام علی 

پاسخنامه باید با خط خوانا و مرتب نوشته شده و تصویر دارای . باشددانش آموزان عزیز دقت فرمایید تمام صفحات پاسخ نامه باید دارای مشخصات کامل شما 

 .حتی المقدور پاسخها را در برگه سوال بنویسید . کیفیت مناسب جهت تصحیح باشد 

 ص        غ                                                                   . کنید  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص-0

  . هزینه های در رفته می توانند در انتخاب و تصمیم شما تأثیر داشته باشند( الف 

 .منابع کشور قابل دستیابی هستند  نقاط خارج از مرز امکانات تولید با فرض ثابت ماندن(  ب

 .و جزو کشورهای با توسعه یافتگی باالست   56در گزارش توسعه انسانی ایران در رتبه ( ج

 بارم

06/1 

 .جمالت زیر را با عبارات مناسب کامل کنید  -2

 .بدست خواهد آمد ........... سود.............با کسر هزینه ها از درآمد ( الف 

             .مواجهه می سازد .............. مبادله.............. کمیابی منابع ، هر جامعه را با( ب

 . شناسندمی .......... کسب و کار..........در اقتصاد ، بنگاه همان چیزی است که مردم معموالً آن را به عنوان  (ج

 .است  ...........حفاظت از منابع ملی..................تجاری  های عامل گسستن از پیمان( د

 

 
2 

 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید  -0

 .ارتباط دارد ..................... تقاضا برای یک کاال ، به صورت مثبت با ( الف

 √ درآمد( 0             سلیقه افراد (  0            شرایط بازار( 2  قیمت کاال         ( 0

 .ا معموالً برای حمایت از صنایع داخلی به کار گرفته می شوند هکدام یک از مالیات ( ب

 مالیات بر دارایی( 0       √ عوارض گمرکی( 0مالیات بر ارزش افزوده           ( 2مالیات بر مصرف         ( 0

 .انواع بیکاری هاست بیکاری بسیاری از مشاغل در اثر شیوع بیماری کرونا در زمره کدام یک از (  ج 

 √ بیکاری دوره ای( 0         بیکاری فصلی( 0        بیکاری ساختاری( 2         بیکاری اصطکاکی(  0

 .کل پولی که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود چه نام دارد ( د

 √ نقدینگی( 0         پس انداز خانگی( 0         سپرده های بانکی(  2         تورم( 0

2 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید  -0

 الگو ؟ نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده چه نام دارد( الف 

  (نه ثروت آنها ) درآمد افراد و شرکت ها  ؟در مالیات بر درآمد مبنا چیست ( ب

می تواند موجب بهانه جویی سلطه رقیب یا دشمن و نهایتاً ؟  راهبردی چه نتیجه ای خواهد داشتوابستگی در تامین کاالهای ضروری و ( ج

 ضعف و وابستگی کشور شود

 اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند ؟پشتوانه پول چیست ( د

2 



 

 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  -6

 بیکاری رکود چه پیامدهایی برای دولت به همراه خواهد داشت ؟ (الف 

بیکاری تاثیر منتفی بر بودجه دولت دارد و میزان باالی بیکاری ، دولت را مجبور می سازد تا پول بیشتری راصرف برنامه های اجتماعی 

لیاتی دولت به دلیل بیکار بودن کارگران و کاهش تولید در حالی که درآمد ما. مانند بیمه بیکاری و کمک به تغذیه خانوارهای نیازمند کند 

 .شرکت ها کاهش پیدا کرده است 

0 

 (فزونی تقاضا بر عرضه ) نابرابری عرضه و تقاضای کل در اقتصاد  -0 اصلی و مهم تورم را بیان کنید ؟ دو علت (ب 

 .افزایش نقدینگی در کشور و عدم هماهنگی آن با افزایش تولید  -2
0 

 

 06/1 درآمد شاخص توزیع عادالنه  –شاخص های توسعه انسانی  –رشد اقتصادی  ؟مهم ترین مؤلفه های پیشرفت اقتصادی کشور کدام اند ( پ

و استقالل  نفب سلطه ی بیگانگان –اقتصاد مردمی در بخش اقتصادی قانون اساسی کشور، بر چه آموزه هایی تأکید شده است ؟  (ت

 حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی - اقتصادی
6/0 

اقتصادی است پیشرفته ، مردمی ، دانش بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و بیرونی آسیب اقتصاد مقاومتی چیست ؟  (ث

رفع می کند و با تحریم ها و  ناپذیر است و با تکیه بر ظرفیت های داخلی و استفاده از فرصتهای بیرونی نیازها و مشکالت اقتصادی را

  تهدیدات دشمنان متوقف نمی شود و به زانو در نمی آید 
2 

موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها  -0 انتخاب فلزات طال و نقره به عنوان پول چه محاسنی را به دنبال داشت ؟ (ج

 .رونق بخشیدفعالیت هایی از قبیل دریا نوردی و حمل ونقل را نیز  -2شد 
0 

کاالها و خدمات نهایی ،  برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی ، کاالها و خدمات نهایی لحاظ می شود یا محصوالت واسطه ای ؟ چرا ؟( چ

حاسبه چرا که کاالها و خدمات واسطه ای همگی در تولید نهایی محاسبه شده اند و اگر آنها را هم جداگانه محاسبه کنیم ، دچار خطای م

 .مجدد می شویم 

2 

عالوه بر یکپارچگی سیاسی ، اقتصاد یکپارچه و مستقلی ویژگی های سیاسی ، اقتصادی ایران را در نیمه اول حکومت صفویه بنویسید ؟ ( ح

 .شکل گرفته که با سایر نمایه ها ی دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت 
0 

سال و باالتر باشد به  06نفر  111/111/56میلیون باشد، از این تعداد حدود  111/111/011اگر فرض بگیریم کل جمعیت یک کشور  -5

 : از فعالین شاغل باشند ، مطلوبست  111/111/20نفر فعال باشد و حدود  111/111/01گونه ای که از این تعداد هم 

                                                                                   01-20  0نمیلیون تعداد بیکارا                            011-56 06 میلیون             : سال  06 محاسبه تعداد افراد پایین تر از( الف

 :محاسبه نرخ بیکاری ( ب
                                                                                               نرخ بیکاری    سال وبیشتر 06بیکار  جمعیت   011                          111/111/3                      011           01%                       

  سال و بیشتر 06جمعیت فعال                             111/111/01                                                

0 

(   Cpi)هزار تومان رسیده باشد نرخ تورم  0111تومان و در انتهای سال به  0611اگر قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی در ابتدای سال  -0

  cpi     هزینه سبد بازار در ماه یا سال معین  -  لهزینه سبد بازار در سال قب    011  را حساب کنید با ذکر فرمول ؟

 هزینه سبد بازار در ماه یا سال قبل   
                                                                        011%          011        0611          011        0611-0111     cpi                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  0611                                0611     

0 

 01، 20،  5، 0در سال مالی گذشته در یک جامعه فرضی سهم دهک اول و دوم ، نهم و دهم جمعیت از درآمد ملی کشور به ترتیب  -8

                                                                                                                                                                               وضعیت توزیع درآمد در این جامعه چقدر است ؟ صبوده است شاخ

 شاخص وضعیت توزیع درآمد         سهم دهک دهم        →        01                  01                                                     

 سهم دهک اول                       0                                                                             
0 

 موفق و مؤید  باشید 
 باشیدموفق و مؤید 


