
 بسمه تعالی

دقیقه 07صبح                  مدت امتحان :  8سواالت امتحان درس : اقتصاد              رشته علوم انسانی                                  ساعت شروع :   

صفحه(  3)    80/ 62/07پایه دهم                                           تاریخ امتحان :         80-88در نوبت اول سال تحصیلی    

آموزش و پرورش مشهد          4دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( دوره دوم     ناحیه   
نام و نام خانوادگی دانش آموز :                          امضاء                     نمره به عدد                    نمره به حروف   

  سؤال                                                                                                              بارم

.عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 52.1  

هدف علم اقتصاد ، راهنمایی انسان برای انجام ......... و به کارگیری ...... جهت استفاده از منابع و امکانات خویش است . (0-0  

( بدون ....... اولین تولید انسان ممکن نبود .0-6  

( قیمت یک کاال و مقدار خرید آن به وسیله مصرف کنندگان با هم رابطه ........ دارد .0-3  

 ش کاالهای ....... در درون کاالهای نهایی است .( ارز0-4

5 

.جمالت درست و نادرست را مشخص کنید 52.1  

( ایجاد چک واستقبال مردم از آن باعث شد که شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد .6-0  

( به وجوهی که مردم به بانکها می سپارند ، اعتبار گفته می شود .6-6  

 می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند .( شرکتهای سهامی عام وخاص 6-3

. 

 در سواالت زیر گزینه صحیح را عالمت بزنید 5

( محرک وعامل فعالیت و تالش اقتصادی انسان کدام عامل است ؟ 3-0  

ج(قابلیت مصارف متعدد                       د( دستیابی به تولید       الف(منابع و امکانات               ب(نیازهای انسان                       

( کدام عامل حاصل کار گذشته انسان به شمار می رود ؟3-6  

د(زمین                  نابع انسانی               ج(م           (سرمایه فیزیکی         ب                    الف(سرمایه مالی       

شندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها .......... برگزار می کنند .  ( فرو3-3  

د( مناقصه            الف( انحصاری                         ب( رقابتی                             ج( مزایده                                

((GNP(( نام کدام شاخص اقتصادی است ؟   ) 4-3 

د( تولید ناخالص داخلی              لف( تولید خالص ملی                ب( تولید خالص داخلی             ج( تولید ناخالص ملی           ا      

 

3 



.  

 پاسخ کوتاه دهید.

( 0( وظایف پول را نام ببرید . )4-0  

( 7.0( در چه صورتی قدرت خرید پول در یک جامعه کاهش می یابد )6 -4  

( 7.0( چه نهادهایی اوراق مشارکت منتشر می کنند ؟ )4-3  
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 سواالت زیر را تعریف کنید. .

(0( علم اقتصاد )0-0  

( 7.0(  احیا )0-6  

 ( 7.0( سفته )0-3

1 

.پاسخ کامل دهید 55  

(0منظور از داشتن ))قابلیت مصارف متعدد (( منابع وامکانات چیست ؟ )  (2-0  

(0عوامل موثر بر تولید ، تولید کنندگان را بنویسید . ) (2-6  

(6( تفاوت بازار انحصاری و بازار رقابتی را بنویسید . )2-3  

(6تولید ناخالص داخلی را بنویسید . )تفاوت تولید ناخالص ملی و  (2-4  

(6( تفاوت سپرده مدت دار با سپرده پس انداز را بنویسید .)2-0  

(0اوراق مشارکت به چه منظوری منتشر می شود  ؟ ) ( 2-2  

(     0( چگونه بورس در کاهش نرخ تورم موثر است ؟ )2-0   
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 موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار می آید

                                                                                                      عزیزانم موفق باشید     
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جمع 
.5 

 فعالیت
 

 (0( با توجه به جدول مقابل نمودار بازار را رسم کنید )0-0
 

تقاضا به کیلو مقدار مقدار عرضه به کیلو  قیمت کاال به ریال 

407 877 077 
007 077 677 
277 277 377 
072  077 477 
070  477 077 

( 7.0). دو بازار مهم بورس در دنیا را نام ببرید ( 0-6  
میلیون ریال بفروشد ،  03را میلیون ریال هزینه کرده باشد و کاالهای تولید شده  07( اگر تولید کننده ای در یک سال برای فعالیتهای خود 0-3

( 00.7سود یا زیان او را محاسبه کنید )  

ل را ریال افزایش یابد . نرخ تورم دراین سا 3677ریال باشد و در انتهای سال ، قیمت آن به  6777گر قیمت کاالیی در ابتدای سال  ( ا 7-4

 (7.00محاسبه کنید . )

. 
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