جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی

تاریخ امتحان1011/30 / 12 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

ساعت امتحان 13 : 33 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :اقتصاد

نمره به حروف:

مدت امتحان  57 :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر
ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1

بارم

سؤاالت

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) چرا ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن در کره زمین محدود هستند.
 -1ناشناخته بودن

 -2محدود بودن دانش بشری

 -3نبود تجهیزات الزم

 -4موارد  1و 2

ب) از دید اقتصاد فردی که برای ارتقای سطح زندگی خانواده یا همنوعانش میکوشد همانند کیست؟
 -1در راه خدا جهاد میکند.

 -2در راه خدا انفاق می کند.

 -3از موهبتهای الهی استفاده میکند.

 -3از عقل خدادادی خود استفاده میکند.

ج) کدامیک از کاالهای زیر با دوام است؟
 -1یخچال

 -2نان

 -3گوجه فرنگی

 -4دارو

د) انسان محصول آماده طبیعت را مستقیماً برداشت میکند ،بدون اینکه کاری روی آن انجام دهد ،این اقدام که موجب
مالکیت فرد میشود را  .............مینامند.
 -1احیاء
2

 -2حیازت

 -3کمیابی

 -4هزینه فرصت
2

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

الف) سود اقتصادی یعنی درآمد منهای هزینه های مستقیم.

ص( )

غ( )

ب) در بین عوامل تولید عمل منابع طبیعی از سایر موارد مهم تر است.

ص( )

غ( )

ج) منحنی تقاضا نشاندهنده چگونگی رفتار تولیدکنندگان است.

ص( )

غ( )

د) برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه متغیرهای اقتصادی باید حداقل از دو روش استفاده
کرد.
3

ص( )

غ( )
2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف) برای مقایسه بهتر دو کشور و یا یک کشور در طول زمان از شاخصی به نام  ....................استفاده میشود.
ب) در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید به پول آن نیاز پیدا کند ،میتواند سفته را  ......................کند.
ج) به بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار میگیرد  ....................می گویند.
د) با بررسی و شفافسازی اطالعات مالی شرکتها و قیمتگذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از  .................جلوگیری
میشود.
4

پاسخ کوتاه بدهید.

الف) تورم از نظر علم اقتصاد چیست؟

0/5

ب) بانک تخصصی که فقط به فعاالن عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند را نام ببرید.

0/5

ج)عوامل تولید را نام ببرید.

0/55

چ)اولین کاری که برای سرمایه گذاری در بورس انجام می گیرد چیست؟

0/5

ح) یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد چیست؟

0/5

صفحۀ  1از 2

بارم

ردیف

5

سؤاالت
خ) از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت چیست؟

0/25

د) پایه مالیاتی چیست ؟

0 /5

ذ) یکی از ابزارهای رقابت یا جنگ اقتصادی چیست؟

0 /5

ر) مفاهیمی که خانواده و کشور را به سمت تک محصولی بودن سوق می دهد چیست؟

0 /5

و) الیحه بودجه شامل چیست؟

0 /5

پاسخ کامل بدهید.

1/5

الف) بهترین معیار برای سنجش رشد چیست؟

2

ب) اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید.
پ) عواملی که موجب روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل می شود را نام ببرید.

1/5

ت) اقتصاد مردمی را توضیح دهید.

1

ث) هزینه فرصت را تعریف کنید.

1

ج) نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست؟

1

چ) به چه دلیل بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در کشور نیست؟

1

خ) دو مورد از مهمترین سازمانهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را نام ببرید.

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  23 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :اقتصاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

تاریخ امتحان9399/33/ 92 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ

کليد

مدت امتحان 57 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 93:33 :صبح /عصر

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف)4

ب) 1

ج) 1

د) 2

2

الف) ص

ب) غ

ج) غ

د) ص

3

الف) درآمد سرانه

ب) ظهرنویسی

ج) بورس کاال

د) نوسان شدید قیمتها

4

الف) شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست
ب) بانک توسعه صادرات
ج) منابع طبیعی  -عوامل انسانی  -سرمایه
چ) گرفتن شناسه معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها
ح)شاخص دهک ها
خ) میزان در آمد آن
د) آن چه را مالیات بر آن وضع می شود پایه مالیاتی می نامند
ذ)تحریم اقتصادی
ر) دو مفهوم مزیت مطلق  -مزیت نسبی
و) یک ماده واحده و چندین تبصره

5

الف) صفحه 57
ب) صفحه  71و صفحه 72
پ)  3مورد صفحه 113
ت) صفحه 142
ث) صفحه 27
ج) صفحه 33
چ) صفحه 73
ح) صفحه 123
جمع بارم23 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

