
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع تارم : 

 نمره ته حروف:                ته عذد:   تجذیذ نظر  نمره  ته عذد:             نمره ته حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مذیر

 تاریخ و امضاء:              نام دتیر:            تاریخ و امضاء:                   نام دتیر:

ف
ردی

 

تارم سؤاالت
 

 جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ. الف

 ٌایی ةَدىد کً جَسط ةشر رواج یافث. ىخسحیو اسکياس …………( 1

 گیریم. شَد، سیاسث اىقتاضی را ةکار نی نی …………َر گرفحار ( زناىی کً اقحطاد کش2

 رسیدن ةً آن را داشحً ةاشد. ………… جَاىد ( ىاخیً خارج از نرز انکان جَلید، ىقاطی ٌسحيد کً کشَر نی3

 اسث. ………… ٌا ةیشحر ةاشد، جَزیع درآند در آن دٌک ( ٌر چً ىستث دٌک4

2 

 مشخض کنیذ. تودن سواالت را)غ(  یا)ص(  ب

 گیریم. در نداستً جَلید ىاخالص داخلی واقػی، یک سال را ةً غيَان سال پایً در ىظر نی( 5

 ایراىی یک الگَی پیشرفث ةَنی اسث کً ةا فرٌيگ نا سازگاری داشحً ةاشد. -( الگَی پیشرفث اسالنی 6

 کشَر ىرخ فقر اسث. زیاةی وضػیث اشحغالجریو شاخص ار ( اساسی7

 ( وجَد نياةع اىساىی ستب شده اسث کً کشَر در زیر نيديی نرز انکان جَلید قرار ةگیرد.8

4 

 ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. ج

 ةرىد؟ ( در جٍان چً جػدادی از نردم، در فقر نطلق ةً سر نی9

 کيد؟ ( یک کارآفریو نَفق ةرای اىحخاب ضدیح و درسث چً نی11

 ىام ةترید. نَرد داشحً کهیاب را 2( 11

 گیری اسث؟ زه خرید کردم... جزو کدام اشحتاه رایج در جطهیما( ةً دلیل فروش ویژه از ایو نغ12

 ةيگاٌٍا چً کساىی ٌسحيد؟ ،ل جَلیدندر ةازار غَا( 13

 دو ىَع ةازار را ىام ةترید.(  14

 جریو ىَع نالیات چیسث؟ ( نٍم15

 ( قرارداد گات ةً چً سازناىی جتدیل شد؟16

3 

  ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ. د

 1 یکاری را ىام ةترید.اىَاع ة( 17

 1 ؟کيد دولث ةً چً طریق، از روش ایجاد ةدٌی، درآند کسب نی( 18

 5/1 قرارداد گات ةً چً دلیل ةسحً شد؟( 19

 1 چرا در اقحطاد دىیا ىیاز ةً نقاوم سازی داریم؟( 21

 2 نَرد( 4غلث ٌای ایجاد جَرم را ةيَیسید.)( 21

 5/1 نَرد 3شَىد را ىام ةترید؟  نَاردی کً در جَلید ىاخالص داخلی نداستً ىهی( 22

 ٌای خَاسحً شده را ةيَیسید. ( فرنَل23

 رمجَىرخ فرنَل :                                  ىرخ ةیکاریفرنَل  :
2 

 1از 1طفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدتیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحذ 

 1399 -1400سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایاىآزهوى 

 )ب(اقتظادنام درس: 

 مینو مالکی نام دتیر:

 01/03/1400 امتحان:  تاریخ

 / عظرطثح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مذت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 رسیدٌا( 1 الف

 ( تَرم2

 ( آرزو3

 تر ( ىاعادالى4ً

 / اسهی واقعی( غ   5 ب

 ص( 6

 ىرخ بیکاری( غ   7

 ( غ   نيابع بیکاری8

 نیلیارد ىفر 4/1( 9 ج

 کيد. ٌزیيً و درآندٌایش را نداسبً نی( 10

 ( پَل و زنان11

 گیری ( اثرگذاری خقً ٌای فروش و تعهیم12

 ( فروصيده ٌستيد.13

 اىدعاری -( رقابتی 14

 ( نالیات بر درآند15

 ( سازنان دائهی تجارت جٍاىی16

 87( ظفدً 17 د

 65( ظفدً 18

 74( ظفدً 19

 111( ظفدً 20

 103( ظفدً 21

 120( ظفدً 22

23 ) 
 قیهت کاال در سال قبل قیهت کاال در سال نعیو

قیهت کاال در سال قبل
 cpiصاخط ىرخ تَرم :       

جهعیت بیکار    سال و بیضتر

جهعیت فعال    سال و بیضتر
 ىرخ بیکاری:      

 امضاء:    مینو مالکی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 )ب(اقتصاد دهن انساني نام درس:

 هینو هالکي  نام دبیر:

 01/03/1400 تاریخ اهتحان:

 / ععرظبح  10:00 ساعت اهتحان:

 دقیقً 90هدت اهتحان: 


