
 

الرحمن الرحیم بسم اهلل   

  مدرسه نمونه دولتی مبارکه 

دقیقه 07مدت   نوبت دوم      دهم انسانی      امتحان درس اقتصاد      :نام و نام خانوادگی  

                                                                                                   

(1.)غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید صحیح و  

 ی شاخص های توسعه انسانی و توزیعشرفت اقتصادی رشد اقتصادپیمولفه های  مهمترین.1

غ                 ی میباشد                ص درامد عادالنه  

ل دسته بندی میشوند   اسال در جمعیت غیر فع 11باال  دانشجویان و دانش اموزان.2  

  غ                     ص                                           

 

(1.)را با کلمات مناسب  کامل کنید جای خالی   

می شود ----------ومنجربه گذارد  اثر منفی می -------- ز برنوسانات نرخ ار.1  

است ---------- .مهم ترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی2  

 

(1.)زنیدرا عالمت ب گزینه مناسب  

.م مورد جز پیامد های تورم نمی باشد.کدا1  

م بر رفاه مردم اثر منفی داردورت (الف  

فضای کسب و کار بی ثبات می شود (ب  

ینده قیمت کاال داشته باشیمآدرست از  بینی پیش ( می توانج  

با کاهش قدرت خرید پولشان مواجه میشوند        کنندگان د( مصرف  

.متفاوت میباشد.کدام گزینه بابقیه 2  

        ساختاری الف( بیکاری دوره ای       ب( بیکاری

بیکاری نسبی            د( بیکاری فصلی  ج(   



 

(3)بدهید .کوتاه  پاسخ به سواالت زیر    

؟ (مرز امکانات تولید یعنی چه1  

؟ ( چه اصولی را در انتخاب کسب و کار باید رعایت کنیم2  

؟ ( نقدینگی یعنی چه3  

؟ امریکا نقض شد را نام ببریدکه توسط  ( دو مورد ازپیمان های تجاری بین المللی4  

؟ را بنویسید قتصاد ایران در دوران پهلویگی عمده ا( ویژ1  

؟ببرید را نام ( مولفه های شاخص توسعه انسانی6  

 

. به سواالت زیر جواب کامل دهید  

( /01) ؟(مزایا و معایب کسب وکارشخصی را بنویسید1  

الیاتها محسوب می شود توضیح جز کدام دسته ازم وخدماتی ( عوارض گمرکی2

/(01)؟ددهی  

(1)؟( کارافرین کیست3  

(1)؟انحصارگر درکشورمارانام ببریداز بازار نمونه2( چگونه قیمت دربازارباال می رودو4  

(1) ؟نام ببریدکنند میتاکید برمقاوم سازی تی حا باچه اصطال ( اقتصاددانان1  

(1)؟وفقررابیان کنیدبافساد مورداز وظایف دولتها در مقابله2(6  

(1)( نرخ بیکاری درکشورچگونه محاسبه می شود؟0  

رونق کسب وکارهای  برای و زمینه سازی راهکاربرای مقابله باتحریم اقتصادی2( 8

(1)اقتصادی را بنویسید؟  

(1/1)را بیان نمایید؟ ( مفهوم رشد اقتصادی9  

(1/1)( اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟17  

استفاده می  مانیدر چه ز هریک واز انجام میشودوش ر های پولی به چند( سیاست11

(1/1)شود؟  



 

  ( بافرض اینکه کشوری فقط دو کاال کتاب و لباس تولید میکند این کشور:12

لباس تولید کرد2777وقیمت1777کتاب مقدار17777وقیمت477مقدار1398درسال  

تولیدکرد لباس7712وقیمت1177راکتاب مقد11777وقیمت177مقدار3991رسالد  

لباس تولیدکرد 3777وقیمت1277مقدار کتاب12777یمتوق677مقدار1477درسال  

؟محاسبه کنیدواقعی را  GDP اسمی هرسال   GDP   باشدی م 1398با توجه به اینکه سال پایه 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشد

ربابه عقیلی هسید  


