بسمه تعالی
وزارت آموزش و پرورش

نام:
نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان

پایه  /رشته :دهم انسانی

تعداد صفحه2:
تعداد سوال09:

نام درس :اقتصا د

ردیف
-1

تاریخ امتحان:

وقت 01 :دقیقه

سواالت
جای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

نمره
2/5

الف –امروزه یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورهای مختلف دنیا طبقه بندی براساس ..................است.
ب-اصالح ساختار توزیع درآمد وعادالنه تر کردن آن ومقابله با فقر ،مستلزم  ................ .........آنهاست .
ج-هرچه سطح درآمد سرانه در کشوری پایین تر باشد ،میزان فقر عمومی نسبت به کشوری با درآمد سرانه باالتر ..........،است.
د -مهم ترین سرمایه گذاری دولت ...................است .
ذ -نوع دوم از تولید .................نام دارد .
-2

کدام عبارت درست وکدام نادرست می باشد؟

0/5

الف -اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسه آن با ده عضوپس از آمریکا ژاپن واتحادیه اروپا پنجمین منطقه به شمار می رود.
ب -تراکتور ،ماشین آالت کارخانه ها وابزار تولیدی کاالی سرمایه ای است .
-3

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
-1رشد چیست؟

3

 -2فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد در چند محور عمده بررسی می شود نام ببرید؟
 -3موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته را بنویسید؟
 - 4تحریم های اقتصادی چند دسته است ؟نام ببرید.
 -5هدف علم اقتصاد چیست؟
 -6منحنی تقاضا نشان دهنده چیست؟

-4

رفاه اجتماعی را تعریف کنید ؟

1

-5

اشتغال کامل را به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت تعریف کنید؟

1

-6

سیاست های پولی را تعریف کنید؟

1

-7

بودجه از آغاز تا انجام چه مراحلی را طی می کند؟نام ببرید.

1

-8

عوامل متعددی که موجب روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل می شود رانام ببرید ویک مورد را توضیح دهید ؟

1/25

-9

تجارت بین الملل برای تولید کنندگان چه فوایدی دارد؟

1/5

-10

در سال های اول بعداز پیروزی انقالب به چند دلیل نقش دولت و حضور آن در اقتصاد ایران افزایش یافت ؟

1

-11

روش هزینه چیست ؟

1

-12

اوراق مشارکت چیست ؟

1

-13

اگر قیمت کاالیی در ابتدای سال 1000لایر باشد ودر انتهای سال ،قیمت آن به 1200لایر افزایش یابد طی این سال چند درصد تورم

0/5

در قیمت این کاال داشته ایم ؟محاسبه کنید.

-14
-15

0/75

وظایف پول را نام ببرید ؟3مورد .

1

فعالیت
نقش اقتصادی دولت را در جوامع گذشته وامروز مقایسه کنید؟

-16

محاسبه مالیات با کدام نرخ ،عدالت مالیاتی بیشتری را محقق می سازد ؟توضیح دهید .

1

-17

فرض کنید در کشور ما ،کاالهای زیر در مدت یک سال تولید شده است .با توجه به رقم این تولیدات تولیدناخالص وخالص داخلی
کشور را محاسبه کنید ؟
مواد غذایی 10000کیلو از قرار هر کیلو 200000
ماشین آالت 250دستگاه از قرار هر دستگاه 20000000
پوشاک 5000عدداز قرار هر عدد 200000
خدمات ارائه شده 400000000
استهالک در هرسال 50000000

1

شادوسربلند باشید

جمع نمرات

20

