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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      اقتصاد واالت امتحانی درس:ئس

  19/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  27تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30اعت شروع:س

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  اقتصاد االتسؤ  
  1  عبارات درست و نادرست را مشخص کنید .-الف  

    غ       صمنابع به گونه اي که هست می تواند مورد استفاده ما قرار گیرد ونیازهایمان را برطرف کند.                1

                              غ       ص                 در سازمان تولید مشارکتی، همه عوامل تولید صاحب محصول هستند.                             2

  غ       ص                             سپرده مدت دار و سپرده پس انداز از انواع سپرده هاي دیداري می باشد.           3

  غ       ص                                 اوراق سهام و اوراق مشارکت جزء تقسیمات اوراق قرضه هستند.                   4

  1  جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب کامل کنید. -ب  

    ..............وارد تولید شده است.پولی است که بصورت منابع .............»سرمایه مالی«  5

6  
با بررسی رفتار تولیدکنندگان به این واقعیت پی می بریم که با افزایش قیمت یک کاال میزان تولید 

  ..............آن افزایش می یابد..........و 

  2  به پرسش هاي چهار گزینه اي زیر پاسخ مناسب بدهید . -پ  

7  
  ؟می شودصاد کدام است و کدام مورد از بازیگران خرد این عرصه محسوب بازیگر کالن در عرصه اقت

  ها  شرکت هاي چندملیتی-دولتب)                                             خانواده ها- مؤسسات بین المللیالف) 
   افراد-دولتت)                           شرکت هاي غیرانتفاعی- مؤسسات بین المللیپ) 

  

8  
  از تولید کدامند؟ اول،نوع دوم و نوع سومبه ترتیب نوع 

   صنعت- خدمات- احیاءب)                                  محصوالت نرم-احیاء- صنعتالف) 
   صنعت- احیاء-خدماتت)                                                احیاء-صنعت-خدماتپ)

9  
ا و ارتباطات و دشوار شدن نقل و انتقال اسکناس، کدام نوع پول پدید آمد که موجب در پی گسترش فعالیت بانک ه
  ؟نشودشد پول نقد بین افراد ردوبدل 

   پول غیرنقديت)                پول اعتباريپ)                پول اینترنتیب)             پول تحریري یا ثبتیالف)

10  

  جمله زیر مرتبط با کدام نهاد است؟
  »معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند«

  ت) وزارت اقتصاد و دارایی                   پ) دولت                     ب)بانک مرکزي                     الف)بورس 
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

23  

  ؟نام ببرید و در مورد هرکدام بطور خالصه یک سطر توضیح دهید.یم هاي اقتصادي چند دسته اندتحر
  
  
  
  
  

2  

24  

  را توضیح دهید.» دانش بنیاناقتصاد « از مؤلفه هاي اقتصادي
  
  
  
  

5/1  

    پاسخ مناسب دهید . فعالیت هاي زیربه   -ج  

25  

  دو مورد از نیازهاي مادي و دو مورد از نیازهاي غیر مادي انسان ها را بنویسید.

  

1  

26  

  )هرکدام دو مورد(مقایسه کنید. با هم نقش اقتصادي دولت در جوامع گذشته و امروز را

  

  

1  

27  

  د از راه هاي مبارزه با تورم را بنویسید.دو مور

  

1  

  
  20  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      اقتصاد سواالت امتحانی درس:

  19/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  27تعدادسوال:  کالس:  ارجمندنیاطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30عت شروع:سا

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  اقتصاد پاسخنامه  
  1  عبارات درست و نادرست را مشخص کنید .-الف  

    غ  1

  ص  2

  غ  3

  غ  4
  1  جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب کامل کنید. -ب  

    مالی  5

  عرضه  6

  2  چهار گزینه اي زیر پاسخ مناسب بدهید .به پرسش هاي  -پ  

  ؟نمی شودبازیگر کالن در عرصه اقتصاد کدام است و کدام مورد از بازیگران خرد این عرصه محسوب   7
   افراد-دولتت) 

  

  از تولید کدامند؟ اول،نوع دوم و نوع سومبه ترتیب نوع   8
   احیاء-صنعت-خدماتپ)

9  
تباطات و دشوار شدن نقل و انتقال اسکناس، کدام نوع پول پدید آمد که موجب در پی گسترش فعالیت بانک ها و ار

  ؟نشودشد پول نقد بین افراد ردوبدل 
   پول تحریري یا ثبتیالف)

  جمله زیر مرتبط با کدام نهاد است؟  10
  الف)بورس 

  5/3  به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه بدهید . -ت  

  افزایش تولید  11
 

  

  فتن دو شاخص درآمد و میزان نابرابري در توزیع در آمدبا در نظر گر  12

13  
5
4  

  برخی افراد حاضر به کار نیستند.  14




