
 

            آزمون نوبت دوم اقتصاد                پایه دهم علوم انسانی                                     شهرستان خرمشهر
2تعدادصفحات سوال:                                دقیقه     09مدت امتحان      حسینی                نام دبیر:خانم   

 

 
نمره 2سواالت زیر را مشخص کنید ؟  صحیح یا غلط بودن -1  

یک کارآفرین موفق باید بتواند هزینه و درآمدش را درست محاسبه کند.   -الف  
 

اگرمقدار تقاضای کاالیی از مقدار عرضه آن بیشتر باشد دربازار مازاد رخ می دهد.-ب  
 

د به کمک آن نهادها و غیره را تحلیل کنند.اراده جمعی اسطوره ای فرهنگی است که حقوق دانان یا فیلسوفان تالش می کنن-ج  
 

یکی از شاخص های رایج جهانی برای اندازه گیری پیشرفت اقتصادی کشورها ,شاخص توسعه انسانی است.-د  
                  --------------------------------------------------------------------------------------------  

نمره 3یح را انتخاب نمایید.  گزینه صح-2  

دارد. --------وقتی یک کشورهزینه فرصت کمتری در تولیدکاال در مقایسه با کاالهای دیگر داردمی گوییم در تولیدآن کاال-الف  
مزیت رقابتی-4مزیت مبادله ای                -3مزیت نسبی                 -2مزیت مطلق                  -1   

 
بازار کار به قیمت نیروی کار چه می گویند؟در -ب  
دستمزد-4درآمد                           -3هزینه                         -2پرداخت                      -1   

 
نقش اصلی پول در مبادالت چیست؟ -پ  
حفظ ارزش-4            وسیله پس انداز   -3آسان سازی مبادالت           -2سنجش ارزش              -1   

 
درکدام دوران دولت حضوری گسترده درعرصه اقتصاد کشور داشت وتوانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازی کند؟-ت  
پهلوی دوم-4انقالب اسالمی               -3قاجار                            -2پهلوی اول                   -1  

 
یروزی انقالب اسالمی به کدام بعداقتصادی تاکید نشده است؟ درقانون اساسی پس از پ-ث  
عدالت اقتصادی    -4عدم پذیرش سلطه بیگانگان      -3پشتیبانی ازسرمایه داران وصاحبان صنایع      -2اقتصاد مردمی      -1  

 
صورت گرفته  -------درآن جامعه اگر درجامعه ای میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد,می گوییم -ج

 است.
تکامل اقتصادی-4رشد اقتصادی                -3نوسازی اقتصادی                  -2پیشرفت اقتصادی             -1  

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
نمره 2جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.  -3  

مواجه می سازد. ---------------------کمیابی منابع هر جامعه را با -3-1  

 
فروشنده اند.  ------------------خریدار و  ---------------در بازار کاالها و خدمات  -3-2  

 
است. ------------------و تولید براساس مزیت,اقتصادی  ------------خاطر  زندگی عموم انسان ها درجامعه شهری به-3-3  

 
است.  -------------------درصد افزایش ساالنه سطح عمومی قیمت ها  -3-4  

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  1چگونه می توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید,تخصیص بهینه و انتخاب کارا را نشان داد؟ -4

 
1موارد زیر به کدام نوع مالیات اشاره دارد.نوع مالیات را بنویسید؟  -5  

دفع پسماند توسط شهرداری -درآمد اشخاص           د-مالیات برمشروبات الکلی           ج-عوارض نوسازی           ب-الف  
 
 
 



 
5/9نوع بیکاری را مشخص کنید؟  -6  

لیسانسه ای که مغازه اش رابسته و در آزمون استخدامی شرکت می کند.-الف  
مراجعه کرده اما کارخانه نیاز به مهندس دارد.تکنسینی که برای استخدام به کارخانه  -ب  

 
5/9منظور از فقیر مطلق کیست؟   -7  

 
5/9نقدینگی چیست؟  -8  

 
5/9درآمد داخلی را تعریف کنید؟  -0  

 
1چرامعموال بین نرخ تورمی که سازمانهای رسمی اعالم می کنند وآنچه ما احساس می کنیم تفاوت وجود دارد؟   -19  

 
1است انبساطی بکار گرفته می شود؟   درچه صورتی سی-11  

 
1از نظر شما مهمترین راههای مقابله باتحریم اقتصادی و زمینه سازی برای رونق کسب وکارهای اقتصادی کشور چیست؟   -12  

 
   5/1اقتصاد مقاومتی چه نوع اقتصادی است توضیح دهید؟   -13

 
5/1محاسبه کنید؟ )تمامی مراحل نوشته شود(    باتوجه به اطالعات داده شده درجدول نرخ بیکاری را -14  

سال15جمعیت زیر جمعیت غیر فعال جمعیت شاغل  جمعیت کل 

نفر 1999999  نفر 399999   نفر 599999   نفر 2999999    
 

1   را محاسبه کنید؟  02و تولیدکل به قیمت ثابت درسال  02باتوجه به اطالعات داده شده,تولید کل به قیمت جاری درسال -15  

02سال  09سال    کاال 

  قیمت مقدار قیمت مقدار

 75  شکالت 399 159 499 

799 129 499  69  پیتزا 

؟02تولیدکل به قیمت جاری درسال -الف  

؟02تولیدکل به قیمت ثابت درسال -ب  

 
 
 

 
میلیاردلایر است. اگرفرض کنیم که توزیع درآمد در این کشور  59999درکشوری با ده میلیون نفرجمعیت درآمدملی معادل -16

 مطابق با درصدهای مشخص شده درجدول باشد. 
 سهم دهک اول ؟سهم دهک چهارم؟ سهم دهک هفتم؟ 

نمره 2وسهم دهک دهم رااز درآمد ملی مشخص کنید؟    
درصد 3 اولسهم دهک    

درصد 4  سهم دهک دوم 

درصد 5  سهم دهک سوم 

درصد 6  سهم دهک چهارم 

درصد 7  سهم دهک پنجم 

درصد 8  سهم دهک ششم 

درصد 19  سهم دهک هفتم 

درصد 12  سهم دهک هشتم 

درصد 16  سهم دهک نهم 

درصد 20  سهم دهک دهم 

درصد 199 درصدجمعیت کشور199   

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

خانم حسینی    شهرستان خرمشهر      1499کلیدسواالت آزمون اقتصاد           نوبت دوم   خرداد    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
نمره2صحیح     -غلط            د-جغلط            -صحیح             ب-الف-1  

 
نمره3       3گزینه -ج          2گزینه -ث        1گزینه -ت        2گزینه -پ       4گزینه -ب      1گزینه –الف -2  

 
نمره2تورم    (     -4تک محصولی      –تخصص گرایی 3بنگاهها           –خانوارها -2مبادله        -1)-3  

 
ه بر روی منحنی مرزامکانات تولیدقرارداشته باشدبیانگراین است که دراین نقاط تخصیص بهینه امکانات صورت نقاطی ک-4

1گرفته وازهمه ظرفیت منابع درجهت تولیداستفاده شده است و درواقع این نقاط ,نقاط کارا محسوب می شوند.    

 
1عوارض خدمات شهرداری   -ت بردرآمد          دمالیل-مالیات برمصرف       ج-عوارض خدمات شهرداری    ب-الف-5  

 
5/9ساختاری       -اصطکاکی          ب -الف -6  

 
5/9دالردرروزدرآمد دارندزیرخط فقرمطلق اندوازتامین احتیاجات اولیه عاجزند. 0/1مطابق بامعیاربانک جهانی افرادی که زیر-7  

 
5/9شکل سپرده درحسابهای بانکی است را نقدینگی گویند. کل پولی راکه به شکل اسکناس دردست مردم ویا به -8  

 
5/9درآمدداخلی, مجموع درآمدهایی است که درطول سال برای کشور بدست می آید. -0  

 
زیرا ما به کاالهایی که به صورت روزانه مصرف می کنیم توجه داریم درحالی که تورم باشاخص های کالن و بامحاسبه -19

1ی افرادجامعه به دست می آید.حتی کاالهایی که مردم ممکن است هرچندسال یک بارمصرف کنند. قیمت همه کاالهای مصرف  

 
1درحالت رکوداقتصادی که سطح تولیدکاهش وبیکاری افزایش می یابد,معموالسیاست های انبساطی اعمال می شود. -11  

 
1پاسخ بعهده دانش اموز    -12  

 
,مردمی ودانش بنیان که دربرابرتهدیدات وتکانه های داخلی وخارجی,آسیب  اقتصادمقاومتی ,اقتصادی است پیشرفته-13

ناپذیراست و بااتکای به قابلیت ها وظرفیت های داخلی و استفاده از فرصت های بیرونی ,نیازها و مشکالت اقتصادی را رفع می 
5/1کند و با تحریم ها وتهدیدات دشمنان ,به زانو درنمی آید.    

 
  2999999 – 599999= 1599999سال    15جمعیت باالی -14

   1599999 – 399999=  1299999جمعیت فعال    

  1299999  -  1999999=  299999جمعیت بیکار  

  نرخ بیکاری 16/66  = 199× 1299999 ÷ 299999                                                            1/5  نمره 

 

 15- الف- 114999  = )129 × 799(  +  ) 499 × 75 (        

   ب- 64599  = ) 699  ×  799  (  +  ) 399  ×  75  (                                   1 نمره  

 

 16-  سهم دهک اول   1599 = 59999  × 3%                                        سهم دهک چهارم     3999  = 59999  ×  %6  

      سهم دهک هفتم     5999 =  59999 × 19%                                     سهم دهک دهم  14599  =  59999  × %20         

 2 نمره


