


 

 بارم  بنویسیدتذکر: پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه  ردیف
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 جاهای خالی را با صحیح ترین عبارت تکمیل نمایید.

نام دارد و  میشود کاالی  ...........کاالیی که در بازار عرضه میشود و توسط مصرف کننده نهایی خریداری  «الف

برخی کاالها که خودشان مصرف نمیشوند بلکه در طول زمان, خدمات آنها مورد استفاده قرار میگیرد کاالی            

 . .مینطور نورافشان یک کاالی ............... است جون ...................................... ه .......... نام دارد. مثل .......................

اری کوتاه مدت است و جزء اسناد اعتب عتباری دیداری است اما ......................یک سند ا.....................  «ب

 نیز نوعی سند اعتباری بلندمدت محسوب میشود......................... 

،    ....  ،   .................................. ی ترکیبی از چند شاخص مثل  ............................شاخص توسعه انسان «ج

 است............   .....................................    ،   .......................................   و   ..................................

 رسی کشور است.مهمترین و اساسترین سند در دستگاه مالی و ادا  .............  «د

 است.وش و خرید هر کاال  ..........   مهمترین عامل موثر بر تصمیم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در فر« ه

ها درآمد ملی دربرگیرنده مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب ملت میشود. این درآمد «و

 ..................................... ....  و .......................،   .......  .....................................،  ..  ...................عبارتند از ؛  .....................

 دهه جهارم بعد از انقالب در کشور ما به نام ................................... موسوم شد.« ز

 

 5 

 پاسخ کوتاه دهید. 2

 . . . . .منظور از اوراق بهادار اسنادی است که « الف

 

 ؟انواع انحصار را نام ببرید« ب

 چند نوع تولید وجود دارد، نام ببرید؟« ج

 علم اقتصاد را تعریف کنید؟ «د

 

 از چه معیاری برای سنجش وضعیت توزیع درآمد استفاده میشود؟« ه
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 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 

 سال تحصیلی   دوم نوبت امتحانات 

 نمره به عدد: اقتصاد :  درس آزمون نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف:    :      تاریخ آزمون  نام دبیر:

 صفحه      تعداد صفحات: دقیقه     :    مدت آزمون شماره صندلی: دهم انسانی کالس:



 

 

 انواع درآمدها و هزینه های دولت را نام ببرید؟ «و

 

 مهمترین ابزاری که با آن میتوان با نابرابری توزیع درآمد مقابله کرد کدام است؟ «ز

 چرا بطور قطع نمیتوان از معیار درآمد سرانه برای اندازه گیری توسعه استفاده کرد؟ «ح

 

 پاسخ کامل دهید. 3

 را توضیح دهید؟ "مالی"سیاستهای انقباضی و انبساطی  «الف

 

 چرا ملتها به تجارت روی می آورند؟ «ب

 

 سیاستهای تجاری در چه مواردی اتخاذ میشوند؟چند سیاست تجاری نام ببرید؟ «ج

 

 احیاء و خلق مزیت اقتصادی اتفاق می افتد؟چگونه  «د

 

 چه عواملی موجب تضعیف اقتصاد ایران در دوران قاجار شد؟ «ه

 

 قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور دولت را به چه کارهایی مکلف کرده است؟ «و

 

 مورد( 2رس بر اقتصاد جامعه را بنویسید؟)تاثیر بو «ز
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