
 بانام پروردگار یگانه

     دقیقه100مدت آزمون:   رورش شهرستان شهرضا          نام ونام خانوادگی:                                           مدیریت آموزش وپ

 10/96/ 16 تاریخ آزمون:                         شاهدامام خمینی)ره(دبیرستان آزمون درس اقتصاد                                               

 نمره:عدد/حروف:              دهم ادبیات وعلوم انسانی            سال                                              حمیدرحیمی طراح سوال: 

 بارم سواالت ردیف

 صحیح     غلط                                                                                        جمالت صحیح وغلط را مشخص کنید:  1

 نیازهای انسان محرک فعالیت وتالش های اواست. (1-1

 اشیایی که دربازارخرید وفروش نمی شوندکاالبه شمارنمی روند.     (2-1

     موجودنامحدوداست.  انسان، بهره بردارومنابع وامکانات  (3-1

                                                                                                                                                       ان دربهره برداری ازمنابع محدودیت دارد.انس  ( 4-1

                                     ت.انجام بهترین انتخاب اس،ازمنابع وامکاناتاستفاده  مالک بهترین  ( 5-1

                            موضوع اصلی علم اقتصاد،تولیداست. ( 6-1

 رسیدن به رفاه  وتوانگری مادی پسندیده است.دراسالم تالش برای  (7-1

                                 (ضروری یا تجملی بودن یک کاال بستگی به زمان وفرهنگ یک جامعه دارد.8-1

2 

 سواالت چهارگزینه ای: 2

 (تعادلی4(برابر           3(معکوس       2(مستقیم        1آن چه رابطه ای دارد؟تولیدقیمت یک کاالبامقدار (1-2

 ارعرضه شود؟تومان امکان داردچندواحدکاالبه باز400واحدکاالعرضه شده باشد،به ازای 200تومان ،500اگربه ازای (2-2

1)150                    2)200                   3)250            4)300 

 عرضه مواجه می شویم؟مازادتومان قیمت تعادلی باشددرکدام قیمت با1000(اگر3-2

 تومان 1100(4تومان        1000(3تومان          900(2تومان            800(1

4-2)G.N.Pتولیدخالص داخلی4(تولیدناخالص داخلی          3(تولید خالص ملی           2اخالص ملی           (تولیدن1چیست؟) 

 میلیارددالرباشد.درآمدسرانه این کشور چقدراست؟ 70میلیون نفرجمعیت 80اگردرآمدملی کشوری با(   5-2

 دالر18750(4دالر                1875(3دالر             8750(2دالر            875 (1

 ؟می آیندنکدامیک ازتولیدات زیر احیا به حساب         (6-2

 زراعت( 4                              باغبانی( 3                            پرورش ماهی( 2                           تولیدفوالد( 1

3 

 جمالت زیرراتکمیل نمایید: 3

 تولیدراسرمایه..........................می نامند.ماشین آالت وتجهیزات (1-3

 مالکیت فردبراستفاده ازمحصوالت آماده طبیعت را........................می نامند.(2-3

 کاالیی که فرایندتولیدآن تکمیل نشده،کاالی .............................نام دارد.(3-3

 محصوالتی محسوس وملموس نیستندمحصوالت ....................به شمارمی روند. (4-3

2 

 سواالت کوتاه پاسخ: 4

 :دوکاالی سرمایه ای نام ببرید(1-4

 یک رفتاراقتصادی غیرعقالنی بنویسید.(2-4

 :خدماتتعریف (3-4

 اقتصادی:خرد(دوبازیگر4-4

2 

 سازمان تولیدچیست؟ مثال بزنید. 5

 

 

1 



میلیاردبوده است باانتخاب سال اول به 7000،4000،3000جامعه میزان تولید کل طی سه سال به ترتیب دریک  6

می 5700،3600،3000عنوان سال پایه مقدار تولید درسه سال مورد نظر برحسب قیمت های سال اول به ترتیب  

 یش تولیددرسال سوم:(افزا2(افزایش تولیددرسال دوم:                1:باشد.براساس این محاسبات 
 (افزایش قیمت درسال سوم:4(افزایش قیمت درسال دوم:                        3                                                 

1 

7 

 

5./ 

ریدطال به درصداختصاص داده است.درحالی که خ20میلیون تومان ،سرمایه نقدی خودرابه خرید اوراق مشارکت باسود   500فردی  8

 میلیون تومان رابه دنبال داشت. هزینه فرصت این فردچقدراست؟ 120میلیون تومان ،افزایش قیمت ساالنه ای به میزان  500مبلغ 

 میلیون تومان    40(  4میلیون تومان                       30(3میلیون تومان               20(2میلیون تومان               10(1

5./ 

چنددرصد تورم  برای این افزایش یابد تومان14000تومان ودرانتهای سال ،قیمت آن به 9000اگر قیمت کاالیی درابتدای سال  الف (  9

 کاال وجود داشته است ؟ 

جود افزایش یابد چنددرصد تورم  برای این کاال و تومان1700،قیمت آن به  وامسالتومان 800سال   پارسالاگر قیمت کاالیی ب( ( 

 داشته است ؟

1 

10 

 

  

 

1 

 



  میلیون نفری تولیدات وفعالیت های اقتصادی به شرح زیراست: 10دریک جامعه ی  11

A میلیارد تومان8 انرژی الکتریکی 

B پنجاه درصد خدمات A 

C درصد75 پوشاکB 

D میلیارد تومان  5 هزینه تخریب محیط زیست 

E درصدارزش 40 مقیم کارگراندستمزدA 

F میلیاردتومان10 درخارج ازکشور سودبانک ها 

G مجموع  استهالکDوC 

 پاسخ صحیح رابنویسید( فقط)

 الف(تولیدناخالص داخلی:                                    ب(تولیدناخالص ملی:

 (تولیدخالص ملی:سرانه تولیدخالص داخلی:                               ج (ت

 و(تولیدناخالص داخلی سبز:                                         الص ملی:( سرانه تولید خد

3 

میلیون تومانی تولیدشده وبه فروش می دستگاه  دو008میلیون تومان است، دوکارگرکه دستمزد ماهانه هرکدام 8دریک کارگاه با 12

 ت؟رسد.باتوجه به جدول زیرسوداقتصادی) ویژه (ساالنه این کارگاه چقدراس

 مقدار نوع هزینه ردیف

A میلیون تومان8 اجاره ماهانه 

B صدمیلیون تومان چهار مواداولیه ساالنه 

C میلیون تومان8 انرژی ماهانه 

D دوبرابر فرصت ازدست رفتهC 

E میلیون تومان70 حمل ونقل 

F میلیون تومان80 سایر 
 

1 

 بزنید : الف( برای اسناداعتباری کوتاه مدت وبلندمدت مثال 13

 

 

 ب(بانک هابه جز اعطای وام )اعتبار(چه فعالیت های دیگری انجام می دهند؟ )دومورد(

 

1 

 دررابطه با پول به سواالت زیر پاسخ دهید:  14

 خلق اعتبارچیست؟الف(

 

 

 دوموردازعقوداسالمی رانام ببرید.ب(

 

 

1 

 


