
  تاریخ: 27/۲/1400

  زمان :۹ صبح

  سال تحصیلی:1400-1399

  نوبت:دوم

  بسمه تعالی

  وزارت آموزش پروش استان مازندران

  مقطع:متوسطه دوم

  دبیرستان:آزرم

 نام و نام خانوادگی:

 نام درس:اقتصاد

 پایه تحصیلی:دهم

 نام دبیر:بیکایی

بارم سواالت ردیف

3

 پاسخ صحیح را در تست های زیرمشخص  کنید:

 ۱- کدام یک از گزینه های زیر نقشی در اقتصاد زندگی ندارند؟

الف) دخل                     ب) انفاق     ج)خرج                          د) حفظ

 ۲-کدام گزینه جزوه نظام بیمه اجتماعی نیست؟

 الف)بیمههای بازرگانی و خودرو

 ب)بیمه حوادث

ج) بیمه های متقابل و تکافل

د) بیمه منازل مسکونی و درمانی

    ۳-کدام یک از موارد زیر از روشهای پس انداز و سرمایه گذاری نیست؟

الف) خرید طال          ب) خرید سهام ج)سپرده گذاری در بانک

 د)سرمایه گذاری در شرکت های هرمی

      ۴- در چه دورانی در ایران عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه

های دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی مناسب داشت؟

الف) نیمه اول حکومت صفویه

ب)اواخر صفویه

ج) اواخر زندیه

د)اوایل قاجار

۵- چرا به چک ،پول تحریری یا ثبتی گفته می شود؟

الف) چون پول نقد رد و بدل نمی شود و روی کاغذ ثبت می شود

ب) زیرا توسط بانک مرکزی چاپ و تحریر می شود

ج) چون خود افراد مبلغ چک را روی آن می نویسند

د) چون با خط تحریری اطالعات بانکی روی آن ثبت می شود

۶-اگر دولت بخواهد کاالها و خدمات اساسی مثل دارو یا آموزش و پرورش را به قیمت مناسب یا رایگان در اختیار

مردم بگذارد، باید آن را در کدام دسته بندی قرار دهد؟ الف)درآمدهای مستقیم

ب) درآمدهای غیر مستقیم

ج) هزینه های پرسنلی

د) مخارج دولتی یا عمومی
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید :

۷-هزینه فرصت یک انتخاب ارزش بهترین گزینه بعدی است ، که شما آن را هنگام انتخاب انجام میدهید.

 ۸- الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است.

 ۹- تورم و قدرت خرید پول با هم رابطه مستقیم دارند.

 ۱۰- خرید و فروش کاالهای دست دوم در تولید ناخالصی داخلی محاسبه می شوند.
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 در جای خالی عبارت مناسب بنویسید:

 ۱۱- وقتی.......... بیشتر از........ باشد میگوییم دولت با کسری بودجه مواجه شده است است.

۱۲-.......... درصد افزایش ساالنه ی سطح عمومی قیمت ها است.

۱۳- اولین مرحله برای پس انداز.......  است.
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 ۱۴- دو ویژگی مشترک کارآفرینان موفق را نام ببرید
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 ۱۵- ابزار آالتی که در ساختمان سازی استفاده می کنیم از کدام یک از منابع کمیاب است؟
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 ۱۶- مشکالتی که بیکاری افراد در پی دارد را به طور خالصه بنویسید.
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 ۱۷- معیارهای شناسایی اسراف را بنویسید.
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 ۱۸- چه زمانی می گوییم تورم زیانبار شده است؟
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 ۱۹- دو نمونه از مولفه های پیشرفت اقتصادی را بنویسید.
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 ۲۰- دلیل جایگاه ویژه ایران در اقتصاد جهان را بنویسید.
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 ۲۱- آقای محمدی امسال۸۰۰ هزار تومان خمس پرداخت کرده است. اگر او ۲۰ میلیون تومان درآمد داشت،

مخارجش را حساب کنید.( توجه داشته باشید که مقدار خمس بعد از برداشت مخارج از درآمد به دست می آید.) 11
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 ۲۲- کشوری ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد. اگر ۶۳ میلیون نفر باالی ۱۵ سال، ۴۲ میلیون نفر جزو جمعیت فعال

باشند و ۱۲ میلیون نفر بیکار داشته باشد به سواالت زیر با راهحل پاسخ دهید .

الف)چند نفر از جمعیت شاغل اند؟

ب) نرخ بیکاری چند درصد است؟
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 ۲۳- درآمد ملی کشوری با جمعیت ۶۰ میلیون نفر برابر صد میلیون تومان است. با توجه به جدول فوق و با راه حل

کامل:

الف) چه میزانی از درآمد ملی به دهک چهارم تعلق میگیرد؟

ب) به طور متوسط سهم هر یک از افراد در دهک ششم از درآمد ملی چقدر است؟

(توجه داشته باشید تعداد افراد در هر دهک یکسان است)
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