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 اقتصاد

 :نام

 خانوادگی: نام

 :پدرنام 

 علوم انسانی رشته تحصیلی:

 2تعداد صفحه سوال: 

 دبیر مربوطه: حسینی

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش مازندران

  شهرستان چالوسمدیریت آموزش و پرورش 

 )متوسطه دوم( دخترانه شاهد دبیرستان

 1911-1011سال تحصیلی دومآزمون نوبت 

 

 دقیقه 01زمان آزمون:دت م

 

  12/1011/ 22تاریخ امتحان: 

 

 صبح 11ساعت امتحان: 

 

 نمره به عدد: 

 .در عبارات زیر، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید -1

 الف( اگر درآمد از هزینه های تولید کم تر باشد، کسب و کار دچار ضرر و زیان می شود.                     ص      غ

کشوری هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آن که وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن کشور ب( اگر 

 غ      کاراست.                                                                                                                     ص

 لی ندارند، بیکار هستند.                                                                       ص      غج( همه کسانی که شغ

 ص     غد( هرگونه افزایشی در قیمت را می توان تورم دانست.                                                               

 تباط با کشورهای دیگر است.                                               ص     غ( استقالل اقتصادی به معنای قطع ارو

 ( رشد مفهومی کمی و کیفی است.                                                                                     ص     غه

 مقاومت دارد.                                       ص      غ( یک کشور پیشرفته در برابر شوک های اقتصادی، قدرت ی
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 .جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید  -2

در منحنی الگوی مرز امکانات تولید،  ناحیه ................. فقط نقاطی هستند که کشور می تواند  آرزوی رسیدن به آن ها  الف(

 را داشته باشد.

 پول موجود در کشور ................... می گویند.ب( به کل حجم 

 ج( وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را ......................... می گویند.

تقسیم می کنند که گروه ............، کم ترین  ............د( برای محاسبه شاخص دهک، مردم کشور را به ........... گروه جمعیتی

 آمد ملی و گروه ............ ، بیش ترین درصد درآمد ملی را دارند.درصد در
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 نه صحیح را انتخاب کنید.گزی -3

 الف( گزاره ) باغچه خانه که در آن سبزی کاشته اید( مربوط به کدام یک از منابع کمیاب است؟

 سرمایه فیزیکی-0مالی               سرمایه  -9منابع طبیعی               -2سرمایه انسانی                 -1
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. -4

) افرادی که خانه ، ویال و... دارند، ملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارایی خود به دولت هستند( مربوط به کدام نوع الف( 

 از مالیات است؟

 عدد باشد، مقدار عرضه آن چند است؟ 01بستنی تومان ، مقدار تقاضای  111111ب( اگر در قیمت تعادلی 

عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آن ها ، آسیب های ن بخش های مهمی از سرزمین ایران و از دست داد ( ج

 بر اقتصاد کدام دوره از ایران وارد کرد؟توان فرسایی 

 د( اقتصاددانان چگونه رشد اقتصادی را اندازه گیری می کنند؟
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  سواالت تشریحی -5

 2 ( چه زمانی دولت، سیاست کاهش و افزایش نقدینگی را به کار می گیرد؟الف

 0/1 ( چه مواردی در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند؟ نام ببرید.ب

  مسائل -6

نفر باشد، جمعیت بیکار را محاسبه  211111نفر و جمعیت شاغل آن  911111( اگر در منطقه ای جمعیت فعال الف

 کنید.

1 

واحد تغییر  22111به  1911واحد بوده و در اسفند  12111، 1911در فروردین  x خاص در کشور( قیمت یک کاالی ب

 کرده است. نرخ تورم این کاالی خاص را محاسبه کنید.
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 سایه حق بر سر بنده بود/ عاقبت جوینده یابنده بود

 

 باشید.  موفق
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