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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :1 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/0::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 رئوفیآقای نام دبیر:  اقتصاد درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 2و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 1 کار آفرین را تعریف کنید. -1

 25/1 مورد( 5نام ببرید ) به ترتیباصول انتخاب درست را  -2

 1 مورد( 0انواع کسب و کار را نام ببرید. ) -0

 :/55 سه مورد از اشتباهات رایج در تصمیم گیری را نام ببرید. -0

 2 قانون تقاضا و قانون عرضه را توضیح دهید. -5

 5/1 مورد( 0اهداف دولت از گرفتن مالیات را ذکر کنید. ) -1

 5/1 رعایت نکردن اصل مزیت های مطلق و نسبی چه پیامد هایی دارد؟ -5

 1 انواع بیکاری را نام ببرید. -8

 2 انواع سیاست های پولی را توضیح دهید. -0

 5/1 چرا ایران از دوران باستان در اقتصاد جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است؟  -:1

 5/1 مؤلفه های پیشرفت اقتصادی را نام ببرید. -11

 5/1 چه مواردی در محاسبه تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند؟-12

 5/1 سه مورد از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی را نام ببرید. -10

 موفق باشید   
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 اقتصاد امتحان درس :
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 صفحه بعد در
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ادامه سواالت 

 صفحه بعد در

 

 

 اقتصادنامه  پاسخ

 کار افرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه میکند یا راه های جدید برای تولید کشف میکند. -1 

 ترسیم قید بودجه / فراموش کردن هزینه های هدر رفته / مقایسه بین هزینه ها و منابعشناسایی منابع / محاسبه هزینه فرصت /  -2 

 شخصی / شرکت / تعاونی / غیرانتفاعی و خیریه -3 

اثرگذاری حقه های فروش / عدم توجه به هزینه های هدر رفته / بی صبری زیاد / اعتماد به نفس بیش از حد / چسبیدن به وضعیت  -4 

 فعلی

 ن تقاضا = با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش پیدا میکند.قانو -5 

 قانون عرضه= با افزایش قیمت، میزان عرضه افزایش پیدا میکند.  

 افزایش درامد دولت / کنترل رفتار های مطلوب و نامطلوب / کاهش نابرابری اقتصادی -6 

 ر / غیر قابل پیش بینی شدن آینده قیمت ها / کاهش قدرت خریداثر منفی بر رفاه و امنیت اقتصادی / بی ثباتی فضای کسب و کا -7 

 اصطکاکی / فصلی / ساختاری / دوره ای -8 

 کاهش نقدینگی در گردش = در شرایط تورم برای کاهش نقدینگی -9 

 افزایش نقدینگی در گردش = کاهش نقدینگی در شرایط رکود  

 / قرارگرفتن در چهارراه بین المللیوسعت جغرافیایی / برخورداری از منابع طبیعی  -11 

 رشد اقتصادی / شاخص توسعه انسانی / شاخص توزیع عادالنه درآمد -11 

 کار بدون دستمزد / ارزش حاصل از خرید و فروش کاالی دست دوم / تولیدات اقتصادی زیرزمینی، قاچاق و غیرقانونی -12 

 ناخالص ملی / شاخص های نابرابری / میانگین سال های تحصیلیامید به زندگی به بدو تولد / سرانه درآمد  -13 

 
 


