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  جمهوري اسالمی ایران 
  وزارت آموزش وپرورش

  5مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 

 واحد یک -دبیرستان دخترانه امام رضا علیه السالم
  

 نام و نام خانوادگی:
  

  انسانی رشته:                                          دهم  پایه:                      اقتصاد               نام درس:
   

  دقیقه 80  :   وقت پاسخگویی                  صبح  8:30زمان شروع:                                 اول    نوبت امتحان:
  

  96/    10  /13     تاریخ برگزاري:                        25 تعداد سواالت:                صفحه         2 تعداد صفحات:
  ارجمندنیاطراح سوال:سرکار خانم 

 
 

 
 
  

 ردیف سواالت اقتصاد بارم

 الف گزینه هاي درست و نادرست را مشخص کنید. 

 تصمیماتی که انسان در مورد مسایل اقتصادي می گیرد، عمدتاً ریشه در اعتقادات و تجربیات او دارد. 25/0
   1نادرست  درست

 گوییم تولید کننده از فعالیت خود سود برده است .  اگر میزان درآمد از هزینه هاي تولید بیشتر باشد، می 25/0
   2نادرست  درست

 ب جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 
 3 قیمت یک کاال با مصرف آن رابطه ............................... دارد.  5/0
 4 .................. گویند. کاالهایی که ارزش آن ها در درون کاالي نهایی است را ............... 5/0
 5 نقش اصلی پول در مبادالت .................................... مبادله است.  5/0

 پ به پرسش هاي چهار گزینه اي پاسخ مناسب بدهید. 
 تفاوت درامد و هزینه برابر با چیست ؟  5/0

   6ت) میزان بهره         میزان سود پ)          ب) میزان کارمزد          الف) میزان اجاره 

  مقدار تقاضا « ........» یافته و در مقابل با « ........» مقدار تقاضا « ......» نزولی بودن معنی تقاضا به این معناست که با  5/0
 می یابد. « ..........» 

  کاهش -کاهش قیمت –ش افزای –ب) ثبات قیمت     افزایش  –کاهش قیمت  –کاهش  - الف) افزایش قیمت
  افزایش -افزایش قیمت –کاهش  -ت) کاهش قیمت      کاهش -کاهش قیمت  –افزایش  –پ) افزایش قیمت 

7 

 به ترتیب از راست به چپ کدامند ؟G.D.Pو  G.N.Pعالئم اختصاري  5/0
  تولید خالص داخلی  -ب) تولید خالص ملی                 تولید ناخالص داخلی   -الف) تولید ناخالص ملی
  تولید ناخالص داخلی  -ت) تولید خالص ملی                    تولید ناخالص داخلی  –پ) تولید ناخالص ملی 

8  

 اولین شکل پول که در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است کدام است ؟ 5/0
   9ت) غالت                  و نقره پ) طال               ب) پول کاغذي               الف) چاي 

 اوراق مشارکت جزء  کدام دسته از اسناد تلقی می شود ؟ 5/0
   10ت ) اعتباري (بلند مدت)   پ) اعتباري (میان مدت)    ب) اعتباري (دیداري)     الف) اعتباري (کوتاه مدت) 

 اوراقی که براي تامین منابع مالی صادر می شود چیست؟ جدیدترین آن کدام است ؟ 5/0
  اوراق مشارکت  –ب) اوراق سهام                      اوراق سهام  –الف) اوراق مشارکت 

  اوراق سهام ممتاز  -ت) اوراق سهام عادي                        اوراق مشارکت  -پ) اوراق بهادار
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  جمهوري اسالمی ایران 
  وزارت آموزش وپرورش

  5مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 

 واحد یک -دبیرستان دخترانه امام رضا علیه السالم
  

  پاسخنامه
  

  انسانی رشته:                                                        دهم     پایه:                                          اقتصاد  نام درس:

 
 

 
 
  

  

       

  

   25/0درست- 2  25/0نادرست-1الف)
  5/0آسان سازي-5     5/0واسطه اي-4   5/0معکوس- 3ب)
  5/0پ- 11    5/0ت- 10       5/0ت-9     5/0الف-8       5/0الف-7      5/0پ- 6پ)
  ،25/0=الف25/0،4=ت25/0،3=پ25/0،2=ب1-12ت)
  5/0باافزایش قیمت مقدار عرضه افزایش می یابد- 15     5/0سرمایه قیزیکی-14    5/0کاالي ضروري-13ث)
  5/0اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند- 16
   5/0فقط به فعاالن عرصه خاصی از اقتصاد اراِئه خدمات میکند نه همه مردم- 17
  5/0بورس- 18
ودرآمدي کسب شده نهایتا بین عوامل تولید تقسیم شده است با جمع با علم این که هر آن چه در کشور تولید شده - 19ج)

اجاره ها)درآمد همه بازیگران وفعاالن اقتصادي یا ملی تولید کل را محاسبه میکنیم.این -سودها-زدن همه اجزاي آن(مزدها
  5/1روش درآمدي است

  نمره2ا- 20
  350-100=250میلیون   الف)میلیون تومان350-100+20=230ب)
الکترونیکی قابل ثبت وضبط در کارت هاي بانکی وقابل انتقال در شبکه هاي ارتباطی (تلفنی و...)خرید وفروش و  پول- 21

  5/1انتقال دارایی را بسیار آسان وسریع کرده است.
حسابی است که پول مشتري براي مدتی نامعین درآن نگهداري میشود اما مشتري میتواند بامراجعه به بانک موجودي - 22
  1حساب را در هر زمان که بخواهد دریافت کند این
  نمره2کتاب دومورد قابل قبول است 74مورد صفحه 5از- 23
  1مثال هاي مختلف - 24
افزایش حجم پول در صورتی که همراه با افزایش حجم تولید درجامعه نباشد موجب بروز تورم میشود وچون در این - 25

راافزایش داده واین ایش تولید داشته باشد فقط قدرت خریدو تقاضاي مردم حالت افزایش پول بدون این که تاثیري در افز
  2فزونی تقاضانسبت به عرضه تورم را بدنبال دارد

  


