


 

 بسمه تعالی 

 زمان شروع:                           وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                        :گیدانام و نام خانو

 دقیقه 60زمان:                                           اداره کل آموزش و پرورش استـــان                                                         نام دبیر:

                        شماره داوطلبی:                                           مدیریت آموزش و پرورش شهرستان                                              پایه: دهم         

 ی ــتـدول هـنوـمــه نـــدرســم                                                شته: انسانیر

 

 پاسخ درست را انتخاب کنید. 1

 توزیع ناعادالنه ثروت موجب انگیزه همکاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی عموم می شود. الف(

 دریایی(جدید مانند: )محصوالت کشاورزی جدید و پر محصول یا صنایع  خلق مزیت های اقتصادی جدید ب(

 کننده درآمد دولت، مخارج آن است.عیین از عوامل تج(

 مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف کاالها و خدمات است. د(

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. 2

 .ح با ..................... روبه رو می شویمالف(هرگاه مخارج دولت از درآمد های دولت بیشتر باشد به اصطال

 ی گویند........... مکه شغل آن ها خرید از مراکز تولیدی و فروش در مناطق مصرف بین المللی است .................... ب( افرادی

 انواع نرخ های مالیاتی شامل نرخ ثابت و نرخ ....................... می شود. ج(

 د( .......................کسی است که به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد.

2 

 .ریدرد نام ببدو نمونه فعال اقتصادی خالف(  3

 

 ب( منظور از سیاست های پولی چیست؟

 

 ج( دو مورد از اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید؟
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 1 منظور از بازار چیست؟ 4

 1 استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری به جای اسکناس برای جامعه چه مزایای دارد؟ 5

 5/1 و بانک های ربوی و غیر ربوی را توضیح دهید؟ تفاوت موسسات 6

 1 بورس چگونه می تواند از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری کند؟ 7

 1 کشورهای مختلف را ارزیابی کرد؟ HDIچگونه می توان با محاسبه  8
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. 2

 روبه رو می شویم. کسری بودجهح با الف(هرگاه مخارج دولت از درآمد های دولت بیشتر باشد به اصطال
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 .ریدرد نام ببدو نمونه فعال اقتصادی خالف(  3

 ریه ها و ...شرکت ها ، انواع موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ، خی،  افراد، خانواده ها

 ب( منظور از سیاست های پولی چیست؟

 حفظ ارزش آن اعمال می شود و پول حجم مدیریت برای مرکزی بانک طریق از دولت که هایی سیاست به

 ج( دو مورد از اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید؟

 توزیع درآمد و ثروتبهبود  –و پیشرفت اقتصادی رشد  –قیمت ها ثبات  –اشتغال کامل 
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 آن فروشندگان و خریداران ارتباط منظور گوییم، می سخن خاصی کاالی بازار از وقتی اقتصادی مباحث در منظور از بازار چیست؟ 4

 .شود می نامیدهبازار  اصطالح به که خاصی مکان ضرورتاً، نه و است کاال

1 

  استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری به جای اسکناس برای جامعه چه مزایای دارد؟ 5

 ضریب ایمنی باال /  کاهش حجم پول در گردش / رعایت بهداشت / آسان سازی مبادالت

1 

 راکد های پول که گرفت شکل هایی مؤسسه غیردینی، جوامع در و بانک های ربوی و غیر ربوی را توضیح دهید؟ تفاوت موسسات 6

 مؤسسات دیگر سوی از. گرفت می ربا و داد می وام را آنها بنابراین. دانست می خود مال و آنان به مردم قرض بلکه امانت نه را

 صرافان     .کردند می تشویق بیشتر گذاری سپرده برای را آنها مردم، به ربا آن از بخشی دادن با خود، دهی وام توان افزایش برای

 هم اگر. کنند استفاده آن از پول صاحب رضایت بدون توانستند نمی بنابراین. دانستند می امانت خود نزد را مردم های پول دیندار،

. بود وکیل و واسطه صرفاً مالی مؤسسه صورت این در گرفتند می کار به آنها سوی از و اصلی صاحبان اجازه با را راکد های پول این

 .داشت می بر را خود الوکاله حق فقط مؤسسه و شد می پول اصلی صاحب مال هم اقتصادی فعالیت سود
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 قیمت و اه شرکت مالی اطالعات سازی شفاف و بررسی با بورس چگونه می تواند از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری کند؟ 7

 .کند می جلوگیری ها قیمت شدید نوسان از حدودی تا بهادار اوراق و سهام گذاری

1 

  کشورهای بسا چه که شود می حظهمال HDIبا محاسبه شاخص  کشورهای مختلف را ارزیابی کرد؟ HDIچگونه می توان با محاسبه  8

 غذایی بهداشتی، امکانات به تر یافته توسعه جوامع مردم چون است بدیهی. باشند داشته متفاوتی انسانی توسعه مشابه، سرانه درآمد

 سوادی بی نرخ و بیشتر زندگی به امید کمتر، جوامع گونه این در نوزادان میر و مرگ نرخ دارند، دسترسی بیشتری آموزشی و

 .است کمتر

1 

ل
وا
ســـــ

 
ب

ــ
ــ
ـ

ـ
م
ار

 




