
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارَای تسرگ را وذارد.کىذ چٍ تسا کٍ تًاوایی مًر کًچک سرگرم میاآن کٍ خًد را تٍ 

 تارم سًاالت ردیف

1 
 

 درست ي وادرست را مطخص کىیذ. جمالت  َای زیر،در عثارت
 ّا هقاٗسِ کزد.گ٘زٕ هٌطقٖ تاضذ تاٗذ توام هٌافع را تا توام ّشٌِٗالف( تزإ اٌٗکِ تػو٘ن

 گ٘زًذ.  ّا تا ّذفٖ غ٘زتجارٕ ٍ تزإ هأهَرٗتٖ غ٘زسَدآٍر ضکل هٖب( تعاًٍٖ
 ج( اغلة کسة ٍ کارّا در اٗزاى تِ ضکل ضخػٖ ّستٌذ.  

 پذٗز ّستٌذ.  ت( خزٗذاراى در تاسار اًحػارٕ ق٘وت
 

1 

 َای مىاسة کامل کىیذ.جاَای خالی را تا عثارت 2
اگز ٗک کطَر ّز فزغتٖ را تزإ استفادُ تْتز اس هٌاتع تِ کار گ٘زد تذٍى آًکِ ٍضع دٗگزاى تدذتز ضدَد اقتػداد آى      الف(

 کطَر .................... . 
 کٌذ.کٌٌذگاى کاالّإ خاظ در سهاى خزٗذ آى کاال تِ ّوزاُ ق٘وت کاال پزداخت هٖب( ............. هال٘اتٖ است کِ هػزف

 اغلٖ پَل در هثادالت .................. است.  ج( ًقص
 تَاى تا ًام ................... ضٌاخت. ت( ٍاتستِ ًثَدى اقتػاد هلٖ تِ اقتػادّإ ت٘گاًِ را هٖ

 

2 

 ی صحیح را اوتخاب کىیذ.گسیىٍ 3
کارمىذ ي تًلیدذ سدالیاوٍ    ۶تا تًجٍ تٍ اطالعات جذيل زیر وتیجٍ عملکرد سالیاوٍ یک تىگاٌ اقتصادی تا الف( 

   ریال کذام است؟   500000,دستگاٌ تٍ ارزش  033
1 ), ,58  سَد   –000000
2 ), ,85   سَد – 000000
3 ), ,58  سٗاى   – 000000
4)   , ,85  سٗاى   – 000000

 کىذ؟مفًُم پطتًاوة پًل را تیان می ب( کذام گسیىٍ

        ّا   اطوٌ٘اى هزدم تِ پَل ًشد تاًک( 1
 ( اعتواد هزدم تِ دٍلت ٍ تاًک هزکش2ٕ
 اطوٌ٘اى هزدم تِ ٍجَُ طال ٍ ًقزُ هَجَد در تاًک هزکشٕ  (3
 ارسش پَل( اطوٌ٘اى هزدم تِ 4

ضًوذ در وتیجٍ قیمت کاالَدا را پداییه   ای کٍ تًلیذکىىذگان مًفق تٍ فريش کاالَای خًد ومیج( در جامعٍ
 کىىذگان خریذ خًد را افسایص دَىذ چٍ يضعیتی يجًد دارد؟آيروذ تا مصرفمی

 هػزف هاساد( 4            هاساد عزضِ( 3                   کوثَد تَل٘ذ( 2                  هاساد تقاضا( 1
 ای دارای رضذ اقتصادی است کٍ:ت( جامعٍ

 إ هع٘ي ًسثت تِ دٍرُ قثل افشاٗص ٗاتذ.ه٘شاى ٍاقعٖ تَل٘ذ در دٍرُ  الف(
 إ هع٘ي افشاٗص ٗاتذ. ب( ه٘شاى ک٘فٖ در تَل٘ذ در دٍرُ

 ج( ه٘شاى کوّٖ ٍ ک٘فٖ تَل٘ذ در طَل ٗک دٍرٓ هطخع ّواٌّگ تاضذ. 
 کوّٖ ٍ ک٘فٖ تَل٘ذ در ٗک تاسٓ سهاًٖ هطخع افشاٗص ٗاتذ.  ت( ه٘شاى 
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 16 اداره آموزش و پرورش منطقه

 )غير دولتي(  فدکمجتمع آموزشي دخترانه 

  99 - 1400  دومنوبت  امتحان

 

 نمره : 

 امضاء دبير:

    :گينام و نام خانواد

 اقتصاد  نام درس:

 هم انسانيد پایه و رشته:

 صبح      ساعت آزمون: 

 دقيقه   80  :زمان آزمون

 1400/ 3  /     : تاریخ آزمون 

 نام دبير: خانم مؤمني 

 2تعداد صفحات: 

  1 صفحه:

                              اجارُ سال٘اًِ
            خزٗذ هَاد اٍلِ٘ سال٘اًِ

   حقَق هتَسط هاّاًِ ّز کارهٌذ
 



 نام دبير: خانم مؤمني                                              دوم اقتصاد دهم انساني آزمون ترم                                                      :گينام خانواد نام و
 تارم سًاالتادامٍ  ردیف
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 تٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.
 هال٘ات چ٘ست؟تزٗي ّذف دٍلت اس گزفتي هْن

 
5/0 

 5/0 تز است تِ کذام اغل اقتػادٕ اضارُ دارد؟اٌٗکِ تَل٘ذ هحػَلٖ در کطَرٕ ًسثت تِ تَل٘ذ هحػَل دٗگز هقزٍى تِ غزفِ 5
 5/0 دّذ؟ٗک اس اًَاع ت٘کارٕ ٌّگام رکَد اقتػادٕ رخ هٖکذام 6
 5/0 ضَد؟چِ س٘است پَلٖ در ضزاٗط تَرم اس سَٕ دٍلت تِ کار گزفتِ هٖ 7
 5/0 ًقذٌٗگٖ چ٘ست؟ 8

 5/0 گذارد؟رضذ اقتػادٕ رٍٕ هٌحٌٖ هزس اهکاًات تَل٘ذ چگًَِ تأث٘ز هٖ 9
 5/0 دّذ؟تزٕ اس پ٘طزفت اقتػادٕ کطَر ارائِ هٖکذام ضاخع تػَٗز کاهل 10
 5/0 ضًَذ؟فقط کاالّا ٍ خذهات ًْاٖٗ هحاسثِ هٖ (G.D.P)چزا در هحاسثِ تَل٘ذ ًاخالع داخلٖ  11
 
12 

 تٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ.
 ٍٗژگٖ عوذُ اقتػاد اٗزاى در دٍرُ پْلَٕ چِ تَد؟

 
1 

 5/1 در تخص اقتػادٕ قاًَى اساسٖ کطَرهاى تِ چِ هَضَعاتٖ تأک٘ذ ضذُ است؟ )سِ هَرد( 13
 1 تار رٍتزٍ ّست٘ن؟در چِ غَرت تا تَرم سٗاى 14
 5/1 تٌَٗس٘ذ.ّإ اقتػاد هقاٍتٖ را سِ هَرد اس ٍٗژگٖ 15
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 مسائل** 

 در ًوَدار رٍتزٍ هقذار تعادلٖ ٍ ق٘وت تعادلٖ را هطخع کٌ٘ذ.  
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تزاتدز   1399ه٘ل٘ارد رٗال تَد. اگز ّشٌِٗ سثذ تاسار در ضْزَٗر سال  1700تزاتز  1398ّشٌٗٔ سثذ تاسار در ضْزَٗر هاُ سال  17
 را هحاسثِ کٌ٘ذ.   (CPI)کٌٌذُ ه٘ل٘ارد رٗال تاضذ، ضاخع ق٘وت هػزف 2400

1 

 تا تَجِ تِ اطالعات سٗز ًزخ ت٘کارٕ ٍ اضتغال را هحاسثِ کٌ٘ذ.   18
 جوع٘ت غ٘زفعال جوع٘ت ت٘کار سال 15سٗز  جوع٘ت کل 

, ,68 000000 , ,22 000000 , ,4 000000 , ,26 000000 
2 

1 

 تا تَجِ تِ جذٍل رٍتزٍ: 19

 چقذر است؟ 1395اسوٖ ٍ ٍاقعٖ سال  G.P.Dالف( 

ب( ًزخ رضذ تَل٘ذ ًاخالع داخلٖ تِ قسوت اسدوٖ ٍ  

 ٍاقعٖ چقذر است؟

2 

 :  A  ٍBتا تَجِ تِ جذٍل ٍضع٘ت تَسٗع درآهذ در دٍ جاهعٔ  20

 الف( ضاخع دّک را در دٍ جاهعِ هحاسثِ کٌ٘ذ.  

 ب( ٍضع٘ت تَسٗع درآهذ در کذام جاهعِ تْتز است؟
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 ومرٌ 03تارم کل:  ومرٌ تا حريف: ومرٌ تا عذد: 
 

 

1394 1395 
 هقذار ق٘وت هقذار ق٘وت 
 A 1200 200 2000 180کاالٕ 
 B 1300 70 1500 100کاالٕ 

 

  Aجاهعِ  B جاهعِ

 سْن دّک اٍل 8 5

 سْن دّک چْارم 11 12

 سْن دّک ًْن  5/22 27

 سْن دّک دّن 24 30
 


