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 ردیف
  آزمون تستی  اقتصاد پایه دهم علوم انسانی 

(هشتم، نهم ودهم سو)در  

 با توجه به اطالعات زیر، نرخ بیکاری دراین جامعه فرضی چند درصد است؟ * 1

 نفر 000/500/25شاغلین = میلیون نفر          تعداد  30جمعیت فعال = 

 درصد 20 – د                               درصد 15 – ج                            درصد 17 – ب                                درصد 16 –الف 

 است؟نادرست کدام عبارت *  2

            کارفرما =عرضه کنندگان کار  –ب(                                                  قیمت نیروی کار = دستمزد -الف

 گزینه ب و ج –د(                                               تقاضا کنندگان کار = کارگران – ج(

بیکاری ناشی از عدم تطابق مهارت ها کدام است؟ * 3  

بیکاری دوره ای –( د          بیکاری فصلی         –ج(           بیکاری اصطکاکی          –ب(             بیکاری ساختاری     – الف(  

میلیون نفر( باشد، تعداد جمعیت بیکار 12درصد( باشد و تعداد جمعیت فعال هم) 15اگر در یک جامعه نرخ بیکاری معادل) *  4

بود؟این جامعه چقدر خواهد   

نفر 000/600/1 –( د  نفر                  000/700/1 –نفر                ج(  000/800/1 – ب(نفر                000/500/1 – الف(  

بیکاری که هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد چه نام دارد؟ * 5  

( بیکاری فصلید        ب( بیکاری اصطکاکی                 ج( بیکاری ساختاری                               بیکاری دوره ای – الف(  
 

و جمعیت غیر سال باشند. 15میلیون نفر( پایین تر از  15و از این تعداد، ) میلیون نفر( باشد 50اگر کل جمعیت یک کشور، ) *  6

 باشد، مقدار جمعیت فعال چقدر خواهد بود؟ (نفرمیلیون  19فعال نیز برابر با ) 

 میلیون نفر20  -فر                     د( نمیلیون  16  -ر                     ج( میلیون نف17 -میلیون نفر                      ب(  15 –الف( 

 

چرا در فقر نسبی معیار فقر در نواحی و زمان های مختلف متفاوت است؟ * 7  

چون درآمد سرانه به عنوان معیار رتبه بندی افراد از نظر فقر در نظر گرفته می شود. – الف(  

چون تولید ناخالص داخلی و ملی کشورها ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. – ب(  

                                چون در فقر نسبی همیشه تعریف فقر نسبت به وضعی که در آن هستیم صورت می گیرد.– ج(

همه موارد صحیح است. - د(   
 

ده باشد، تومان( رسی 930تومان( و در انتهای همان سال به ).../ 000/750، )98قیمت هزینه سبد بازار در ابتدای سال اگر * 8

 (  چقدر است؟ cpiمیزان )

 درصد 27 –( د                        درصد 23  –( ج                           درصد 25  –( ب                    درصد 24  –( الف

 

9 

                                                                                                               است؟نادرست کدام عبارت  *

 انبساطی اعمال می شود.زمانی که اقتصاد کشوردچار رکود است، سیاست  –( الف

 زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم می شود، بانک مرکزی سیاست افزایش نقدینگی را در پیش می گیرد. –ب( 

 یکی از روش های تنظیم نقدینگی که بانک مرگزی به کار می گیرد، سیاست فروش اوراق مشارکت است. –ج( 

  است. سیاست کاهش نقدینگی به سیاست انقباضی مشهور –د( 
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10 
 کدام یک از وظایف پول در روزگار ما کامال محسوس است؟ *

 رزش      اوسیله پس انداز و حفظ  –آسان سازی مبادالت                                                      ب(  –لف( ا

 دهوسیله پرداخت های آین –د(                  وسیله سنجش ارزش                                           –ج( 

 

11 
 درصد است، 25( هم معادل cpiتومان( می باشد و نرخ تورم ) 000/300/2) 99قیمت یک کاالی فرضی در ابتدای سال * 

 چقدر خواهد بود؟ 99قیمت جدید این کاال در انتهای سال 

 تومان 000/758/2 –تومان           د(  000/875/2 –تومان           ج(  000/587/2 –تومان          ب(  000/785/2 –الف( 

 

12 
در این کشور به  سبدکاالدرصد بوده است، اگر سطح قیمت جدید  20( در کشوری در طول یک ماه معادل cpiمیزان )* 

 ، سطح قیمت قبلی این سبدکاال چقدر بوده است؟تومان( رسیده باشد 000/800/4)

 تومان( 000/900/3) –د(   تومان(       000/100/4) –ج(        تومان( 000/000/4)  –ب(    تومان(    000/200/4) –الف( 

 

13 
 افزایش حجم نقدینگی معموال ناشی از چیست؟* 

 کاهش عرضه –( د              افزایش تقاضا            –عملکرد بازار                    ج(  –عملکرد بانک ها                  ب(  –الف( 

سیاست هایی که دولت از طریق........... برای مدیریت................. اعمال می کند، سیاست های پولی است.*  14  

حفظ ارزش پول –د وزارت دارایی و اقتصا –ب( چاپ و نشر پول                                              –بانک مرکزی  – الف(  

حجم نقدینگی –وزارت دارایی و اقتصاد  –حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول                   د(  –بانک مرکزی  –ج(   

15 
 نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی از ویژگی های کدام دوره اقتصاد ایران است؟* 

                                   وره بعد از انقالب اسالمی                              د -(ددوره پایانی صفویه                -(ج              دوره قاجاریه –( ب             دوره پهلوی -(الف

واحد ارزش خاص هر کشور، مرتبط با کدام یک از وظایف پول می باشد؟ * 16  

مبادالت وسیله پرداخت در– ب(                                                         آیندهوسیله پرداخت های –الف(   

وسیله سنجش ارزش –د( وسیله پس انداز و حفظ ارزش                                                       –ج(   
 

17 

است؟در بخش اقتصادی قانون اساسی، برچه تعالیمی تاکید شده *   

حقوق شهروندی –نفی سلطه بیگانگان  –استقالل اقتصادی  –اقتصاد مردمی  –عدالت اقتصادی  – الف(  

حقوق شهروندی –عدالت اقتصادی  –نفی سلطه بیگانگان  –استقالل سیاسی  –اقتصاد مردمی  – ب(  

حقوق شهروندی –نفی سلطه بیگانگان  –استقالل اقتصادی  – دانش بنیاناقتصاد  –عدالت اقتصادی  – ج(  

حقوق شهروندی –عدالت فرهنگی وسیاسی  –نفی سلطه بیگانگان  –استقالل سیاسی  –اقتصاد مردمی  – د(  

18 
کدام نوع از انواع بیکاری، کوتاه مدت بوده و در همه کشورها وجود دارد؟*   

                  بیکاری ساختاری –( د              بیکاری اصطکاکی   -ج(               بیکاری دوره ای –ب(   ی فصلی            بیکار – الف(

19 

 * عبارت نادرست کدام است؟

در قرن نهم میالدی کمبود مس موجب شد تا چینی ها به سمت پول های کاغذی بروند. –الف(   

فقط پول های تحریری وثبتی خصوصیتی اعتباری دارند. –ب(   

، یکصدو شصت و هفت نوع پول مختلف در دنیا رواج یافته بود.2012در سال  –ج(   

ن سکه های استاندارد در غرب ترکیه ساخته شد.قرن قبل از میالد، اولیهفت  –د(   



3 

 

20 

درصد است.( 23اطالعات جدول ذیل، به سواالت خواسته شده پاسخ دهید.) نرخ تورم در کشور ب معادل  با توجه به*   

چه قدر است؟ بسطح عمومی قیمت ها در پایان سال در کشور  -  

نرخ تورم در کدام کشور بیشتر است؟ -  

سطح عمومی قیمت ها 

 در پایان سال

سطح عمومی قیمت ها 

 در ابتدای  سال

 کشور

5/562  الف 450 

 ب 380 ؟

 کشور ب – 4/467 –ب(                         کشور الف                                     – 4/476 - الف( 

 ب کشور – 4/476 –د(                            کشور الف                                         – 4/467 –ج( 
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 پاسخنامه

 پاسخ سوال  پاسخ سوال

 ج 11  ج 1

 ب 12  د 2

 الف 13  الف 3

 ج 14  ب 4

 ب 15  الف 5

 د 16  ج 6

 الف 17  د 7

 ج 18  الف 8

 ب 19  ب 9

 ج 20  د 10
 


