
 بانام پروردگار یگانه

     دقیقه110مدت آزمون:        رورش شهرستان شهرضا       نام ونام خانوادگی:                                           مدیریت آموزش وپ

 3/17/ 11 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

 کیفی است. –توسعه یک مفهوم کمی  (1-1

 تولید ناخالص ملی نیز درنظرگرفته می شود.H.D.Iدرشاخص      (2-1

         .           .جابه جایی ازکاری به کاردیگر رابیکاری داوطلبانه می گویند      (3-1

      به سیاست های کاهش نوسانات متغییرهای کالن اقتصادی ،سیاست های مالی می گویند.     ( 4-1

1 

 طبق اطالعات جدول به سواالت زیرپاسخ دهید: 2

 16سال 15سال 14سال کاال

 مقدار قیمت مقدار قیمت مقدار قیمت

A 200 120 300 200 350 200 

B 400 130 400 300 400 250 

 :96ه قیمت جاری درسال الف(تولیدکل ب

 :95ب(تولیدکل به قیمت پایه درسال

 

1 

 جمالت زیرراتکمیل نمایید: 3

 ...........بود....................................یکی ازموانع گسترش تجارت بین الملل درگذشته،................................(1-3

 تجارت  بین الملل ،.........................................................................است. یکی از عوامل متعدد روی آوردن کشورها به(2-3

 رفاه اجتماعی باازبین رفتن ......................و.....................................................تحقق می یابد.(3-3

اقعی تحقق یافته ودرآمدهای واقعی وصول شده دولت درسندی به تفاوت ارقام پیش بینی شده بامخارج و (4-3

 نام........................................................مشخص می شود.

2 

 سواالت کوتاه پاسخ: 4

 ازمهم ترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمدها است:(1-4

 ام سیاست پولی روی می آورد؟درحالت رکوداقتصادی ،بانک مرکزی به کد(2-4

 بهترین معیاربرای سنجش رشد چیست؟(3-4

 )امسال(:99شعاراقتصادی سال (4-4

 انفال چیست؟(5-4

 یکی ازمحصوالت راهبردی ایران:(6-4

 (منظورازعدالت بین نسلی درقانون اساسی چیست؟9-4

 

 دو سازمان مالی بین المللی رانام ببرید:(8-4

 ومادر رانام ببرید:(دوموردازصنایع بزرگ 9-4

 (یکی ازمنافع تجارت بین الملل برای تولیدکننده ها:11-4

 

 (زمانی که اقتصادکشوری دچارتورم می شود،بانک مرکزی ازکدام سیاست پولی باید استفاده می کند؟11-4
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 کدام دسته ازکشورها هستندکه بین میزان توسعه ودرآمدسرانه شان هماهنگی چندانی وجودندارد؟ 5
 

 

 

 

1 

 گزینه صحیح رامشخص کنید:         6
                                  

        

1 

 طبق جدول عرضه وتقاضای زیربه سواالت پاسخ دهید: 7

قیمت به 

 تومان

 عرضه تقاضا

400 12000 0 

600 10000 2000 

000 0000 4000 

1000 6000 6000 

1200 4000 0000 

1400 2000 10000 

1600 0 12000 

 تومان: 1400الف( میزان مازاددرقیمت 

 تومان:400ب(میزان کمبوددرقیمت

5./ 

که هزینه Bاشدازتولیدکاالی تومان بهزار25هزارتومان است وهزینه تولیدش 61که فروش آن Aاگرتولیدکننده ای برای تولیدکاالی  0

 راچندبفروشد؟Bهزارتومان است صرف نظرکرده باشد.برای این که هزینه فرصت اوصفرشودبایدکاالی 15تولیدش 

 

 

 

 

5./ 



 جدول توزیع درآمدها درچهارکشورزیررامالحظه فرماییدسپس به سواالت زیرپاسخ دهید: 1

 Dکشور Cکشور  Bکشور  Aکشور 

 1 دهک اول 3 دهک اول 2 دهک اول 2 دهک اول

 3 دهک دوم 4 دهک دوم 3 دهک دوم 3 دهک دوم

 4 دهک سوم 5 دهک سوم 5 دهک سوم 4 دهک سوم

 5 دهک چهارم 6 دهک چهارم 6 دهک چهارم 5 دهک چهارم

 16 دهک نهم 19 دهک نهم 16 دهک نهم 16 دهک نهم

 19 دهک دهم 18 دهک دهم 19 دهک دهم 18 دهک دهم

 درکدام کشورناعادالنه تراست؟  درنظربگیریم ،توزیع درآمدها فقیردهک  چهاراگرنسبت ثروت مندترین دهک رابا ف: ال

       درنظربگیریم ،توزیع درآمدها   درکدام کشورعادالنه تراست؟ تردهک فقیردواگر دهک های ثروت مندرانسبت به      ب(

            کشورعادالنه تراست؟هک رادرنظربگیریم ،توزیع درآمدها درکدام ج(اگر نسبت ثروتمندترین دهک به فقیرترین د  
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 )فقط پاسخ نهایی رابنویسید.(جدول مالیاتی زیررامالحظه کنیدسپس به سواالت زیرپاسخ دهید 

 نرخ مالیات ماهانهدرآمد

 معاف میلیون تومان 2/1تا

 درصد2 میلیون تومان  0/1تا

 درصد4 ون تومانمیلی4/2تا

 درصد6 میلیون تومان2/3تا

 درصد0 میلیون تومان به باال2/3از

 تومان براساس نرخ مالیات تصاعدکلی: میلیون 4ماهانه فردی بادرآمدماهانه مالیات  الف(میزان

 

 تومان براساس نرخ مالیات تصاعدطبقه ای:  میلیون3ب( میزان مالیات ماهانه فردی بادرآمدماهانه 

 

 تومان براساس نرخ مالیات تصاعدطبقه ای: میلیون 2/4زان مالیات ساالنه فردی بادرآمدماهانه ج( می
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 گزینه صحیح رامشخص کنید: 11

 

1 



 گزینه صحیح رامشخص کنید: 12

 

1 

 سه مولفه ی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهید. 13
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 یسه کنید.مقا نقش اقتصادی دولت رادرجوامع گذشته وامروز  14
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 شادکام وپیروز باشید


