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 کاری از دبیرخانه اقتصاد شهرستانهای استان تهران

 

 

 

 

 

 

 

 



(؟،آشنایی با اقتصاد)اقتصاد چیست 1بخش  

)دانش(اقتصاد چیست؟-1  

)دانش(محرک انسان برای فعالیت و تالش او چیست؟-2  

(دانش) چرا گفته می شود انسان موجودی سیری نا پذیر است؟-3  

(دانش) منظور از داشتن قابلیت مصارف متعدد در مورد منابع و امکانات چیست؟-4  

هر قدر چرا مقدارزمین های کشاورزی و ذخایر معدنی و سرمایه و نیروی کاری که در اختیار جامعه قرار دارد -5

(درک وفهم) هم که زیاد باشد محدود است؟  

(رک وفهم)د به انتخاب دست بزنند؟ چرا افراد باید در میان خواسته های خود-6  

) دانش( سه سازمان را نام ببرید که نقش نظارتی بر اقتصاد جهان را بر عهده دارد.-7  

) دانش( فقط نام ببرید.بازیگران و فعاالن در عرصه اقتصاد جهان را -8  

  ) دانش(محسوب می شود؟چرا علم اقتصاد امروزه جزء انتخاب های اول دانش آموزان برای ورود به دانشگاه -9

 )علم ................. درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویش مطالعه می کند.-10

(دانش  

(دانش)علم اقتصاد را تعریف کنید.-11  

(درک وفهم )علم اقتصاد براشت کرد را توضیح دهید سه نکته ای را که می توان از تعریف-12  

(دانش )علم اقتصاد چیست؟هدف -13  

  (ارزشیابی  ) ؟را مقایسه کنیدشباهت کار دانشمندان علم اقتصاد با دانشمندان علوم تجربی -14

(ارزشیابی)ارزیابی کنید دیدگاه اسالم نسبت به علم اقتصاد -15  

(دانش) ؟توصیف می کنداسالم فردی را که برای ارتقای سطح زندگیش تالش می کند همانند چه کسی -16  

(ارزشیابی) سیاسی جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟-بین وضعیت اقتصادی و استقالل فرهنگی-17  



(دانش) کاال چیست و چگونه می توانیم آن را به دست آوریم؟-18  

(دانش) کالهای مصرف چه کاالهایی هستند؟-19  

)درک وفهم(کاالهای واسطه ای چه کاالهایی هستند؟)مثال بزنید(-20  

را تعریف کنید)دانش( های سرمایه ای کاال -21  

)ارزشیابی(؟را  با مثال مقایسه کنیدکاالهای ضروری و کاالهای تجملی -22  

)درک وفهم( کاالهای با دوام چه کاالهایی هستند؟)مثال بزنید(-23  

)درک وفهم(هزینه ی فرصت بیانگر چیست؟)با مثال(-24  

نند دانستن که ما باید برای رفع آن پول بپردازیم................ می به نیاز های غیر فیزیکی و غیر قابل لمس ما-25

)دانش(گویند.  

چه ارتباطی میان اقتصاد و آموزه های اسالمی وجود دارد؟)ارزشیابی( -26  

فعاالن اقتصادی خرد ،کالن و بین المللی را با ذکر مثال نام ببرید.)درک وفهم( -27  

 

 

،آشنایی با اقتصاد)تولید(1بخش   

)دانش(تولید چیت؟-1  

وآنها را تفکیک کنید)تجزیه و تحلیل( منظور از محصوالت مستقیم و غیر مستقیم چیست؟-2  

)درک وفهم(آیا همه ی محصوالت تولید شده به صورت مسیقیم به مصرف می رسند؟چرا؟-3  

)درک وفهم(برای محصوالت غیر مستقیم که مردم مصرف می کنند مثالی بزنید.-4  

)درک وفهم(تولید کنندگان از تولید چیست؟)دو مورد(انگیزه ی -5  



)درک وفهم(هزینه ی تولید را تعریف کرده و مثال بزنید.-6  

)دانش(درآمد چیست؟-7  

)دانش(سود چیست؟-8  

)درک وفهم(چگونه می توان هزینه های تولید را کاهش داد؟-9  

)دانش( ...............نموده است. در شرایطی که هزینه ها از درآمد بیشتر باشد می گوییم فروشنده-10  

ام شیوه ی کاری را به کار می برند)کاربرد(تولیدکنندگانی که به فکر کسب سود بلند مدت اند معموال کد-11  

)دانش( عوامل تولید را فقط نام ببرید.-12  

)دانش(منابع طبیعی چیست؟-13  

)درک وفهم( عامل نیروی انسانی در تولید چه نقشی دارد؟)توضیح دهید(-14  

)دانش(چرا نیروی انسانی مهم ترین عامل تولید است؟-15  

)ترکیب(تجربه و دانش آنها طبقه بندی کنید.انواع نیروی انسانی را با توجه به -16  

تجزیه و تحلیل(0؟انواع سرمایه را با نمودار نشان دهید-17  

وجود دارد؟)ارزشیابی(حیازت و صنعت طی بین  چه ارتبا -18  

درامد راتعریف کنید و چگونه محاسبه می شود؟)کاربرد( -19  

سود حسابداری و سود اقتصادی ویژه را با هم دیگر مقایسه کنید.)ارزشیابی(-20  

 

)بازار( 1بخش   

)دانش(؟را تعریف کنیدرفتار اقتصادی -1  

)دانش(؟را نام ببریدانگیزه ی مصرف کنندگان از خرید کاال-2  



را طبقه بندی کنید)ترکیب(کنندگان را در خرید یک کاال  عوامل موثر بر تصمیم مصرف-3  

تجزیه و تحلیل(منحنی تقاضا را رسم کنید. 46با توجه به جدول صفحه ی -4   

)دانش(منحنی تقاضا نشان دهنده ی چیست؟-5  

را ارزیابی کنید)ارزشیابی(نزولی بودن منحنی تقاضا -6  

)دانش(میزان تولید کاال از چه عواملی تاثیر می پذیرد؟انگیزه ی تولید کنندگان از تولید چیست و -7  

چه تغییری پیدا می کند؟)ارزشیابی(با افزایش قیمت یک کاال میزان تولید یا عرضه ی آن  مقایسه کنید که-8  

)تجزیه و تحلیل(؟چیستمنحنی عرضه  نشان دهنده ی -9  

(،ارزشیابی )تجزیه و تحلیلمقایسه کنیدچه تفاوتی میان منحنی عرضه و تقاضا وجود دارد؟ با نمودار -10  

)درک وفهم((صعودی بودن منحنی عرضه به چه معناست؟با مثال توضیح دهید.-11  

)دانش(در چه حالتی می گوییم در بازار یک کاال کمبود عرضه وجوددارد؟-13  

کنید؟)ارزشیابی(رفتار اقتصادی تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید با یکدیگر مقایسه  -12  

با رسم نمودار مازاد عرضه در بازار را نشان دهید.)تجزیه و تحلیل(-14  

)تجزیه  نمودار عرضه و تقاضا را رسم کرده و قیمت تعادلی را مشخص کنید. 49با توجه به جدول صفحه ی -16

 و تحلیل(

)دانش( را تعریف کنید. قیمت تعادلی -17  

امی که در بازار مازاد عرضه وجود داشته باشد به تدریج قیمت پایین خواهد چرا هنگبا مثال توضیح دهید که-18

)درک وفهم(آمد؟  

)دانش(بازار چیست؟-19  

)دانش(بازار رقابتی چیست؟-20  

)دانش(منظور از بازار انحصاری چیست و انحصار گر به چه کسی گفته می شود؟-21  



زشیابی(را با هم مقایسه کنید.)اررقابت و انحصار در بازار -22  

)ارزشیابی(چرا تولید کنندگانی که با هم رقابت دارند تصمیم میگیرند باهم کنار بیایند و چه نتیجه ای دارد؟-23  

یب مصرف صمی شود منافع بیشتری نموجب چرا افزایش تعداد تولید کنندگان در بازار مشخص کنید که -24

)دانش(کنندگان شود؟  

)درک وفهم( ید کنندگان وجود دارد؟توضیح دهید.آیا رقابت و انحصار فقط میان تول-25  

 

 

)آشنایی با شاخص های اقتصادی( 1بخش   

)دانش(نشان دهنده ی قدرت اقتصادی آن جامعه است؟چرا میزان تولید کاال و خدمات در هر جامعه -1  

)دانش( موارد مورد برسی در حسابداری ملی را بنویسید.-2  

)دانش( ملی را بیان کنید.دلیل اهمین مطالعه ی حسابداری -3  

)دانش(دلیل دارای اهمیت است؟ در جامعه چیست و به چه ال منظور از تولید کا-4  

)دانش(فعالیت تولیدی چیست؟-5  

چرا دیدگاه حسابداری ملی خدماتی را که در راه تولید کاال انجام می شود نیز به عنوان تولید شناخته می -6

)درک وفهم( شود؟مثال بزنید.  

)درک وفهم( بازار عبور کند یعنی چه؟مثال بزنید. از-7  

برای محاسبه ی فعالیت های تولیدی در حسابداری ملی چه شرایطی الزم با نمودار نشان دهید که  -8

)تجریه و تحلیل(است؟  

)دانش(چرا فعالیت زنان در مزرعه فعالیت تولیدی محسوب می شود اما در خانه اینطور نیست؟-9  



با مثال توضیح دهید)درک تولید کاال یا خدمات نهایی منتهی می شود چیست؟لیت هایی که منظور از فعا-10

 وفهم(

)دانش(چرا در اندازه گیری تولید کل جامعه ارزش کاالهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟-11  

زمینی معروف  چرا فعالیت های غیر قانونی نظیر قاچاق و مانند آن که به اقتصاد زیربا مثال  بیان کنید که  -12

)درک وفهم(است جزء تولید کشور محاسبه نمی شود؟  

)دانش(چرا هر ساله باید در درصدی از تولیدات جامعه را بابت استهالک کاالهای سرمایه ای کنار گذاشت؟-13  

مقایسه کنید.)ارزشیابی(تولید ناخالص وخالص را  -14  

)کاربرد(شود؟)ذکر فرمول(تولید خالص ملی یا داخلی یک کشور چگونه محاسبه می -15  

)دانش(تولید ناخالص ملی بیانگر چیست؟-16  

)دانش( تولید ناخالص ملی را تعریف کنید.-17  

)دانش( تولید ناخالص داخلی را تعریف کنید.-18  

)درک وفهم( درآمد ملی در برگیرنده ی چه درآمد هایی است؟توضیح دهید.-19  

)درک وفهم( گونه به درست می آید؟مثال بزنید.شاخص های درآمد سرانه ی افراد جامعه چ-20  

)ارزشیابی(مقایسه شاخص های سرانه جوامع مختلف چه سودی دارد؟-21  

)کاربرد( را می توان محاسبه کرد؟)فقط ذکر سه روش(با کدام روش ها تولید کل جامعه -22  

)کاربرد(تولید کل به روش هزینه ای چگونه محاسبه می شود؟-23  

)درک وفهم( لید کل به روش درآمدی را توضیح دهید.محاسبه ی تو-24  

)دانش(آیا برای محاسبه ارزش کل تولیدات جامعه استفاده از یک روش کافی است؟چرا؟-25  

)دانش(شاخص های نشان دهنده ی تولید کل جامعه بر چه اساسی سنجیده می شود؟-26  

)دانش(تولید کل جامعه چه باید کرد؟برای جلوگیری از  اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه -27  


