
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 1

 شود.ای کاالیی است که برای تامین نیازهای اولیه انسان تولید میالف( کاالی واسطه

 های مستقیم است.ب(میزان سود حسابداری برابر با تفاوت درآمد و هزینه

1 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 باشد. ............... افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلیکمبود اتفاق میالف( در بازار هنگامی 

 است. ب( منحنی تقاضا از چپ به راست............

 است. ........ و عالمت تولید ناخالص داخلی ج( عالمت اختصاری تولید ناخالص ملی....................

 مساوی........... است د( قبل از شکل گیری خدمات نوین بانک، نقدینگی کل

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 3

 الف( پشتوانه پول را تعریف کنید.

 ب( کاهش تورم به چه معناست؟

 ج( حسابدار ملی را تعریف کنید.

 د( نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست؟

 و( منظور از استهالک چیست؟

5 

 گزینه های صحیح را انتخاب کنید. 4

 شود؟کدام یک از اسناد پول تحریری گفته می الف( به

 ( اوراق قرضه4( برات                  3                ( سفته    2                       چک         ( 1

 ها قرار دارد؟ب( پول در ایفای کدام یک از وظایف خود، تابع سطح عمومی قیمت

 ( تسهیل در مبادالت4       ( حفظ ارزش 3ش       ( سنجش ارز2( پرداخت در مبادالت        1

2 

 .بدهید کاملبه سواالت زیر پاسخ  5

 چه راهکاری داشتید؟زین بجز افزایش قیمت نالف( اگر شما جای وزیر نفت بودید برای کاهش مصرف ب

 چگونه؟ اندازید؟وپول دارید، چه کسب و کاری راه میمیلیون  111سالتون هست و  22ب( فکر کنید االن 

 ج( اگر رئیس جمهور کشور ایران بودید برای کاهش قیمت کاالها و کاهش بیکاری جوانان چه راهبردی داشتید؟

11 

 1از  1صفحۀ 

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 اقتصادنام درس: 

 وحید دهقان نام دبیر:

 / عصرصبح 20:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( غلط          ب(صحیح 1

 های در گردشد(مجموع مسکوکات و اسکناس         G.N.P  - G.D.Pالف(پایین تر          ب(نزولی            ج( 2

 ها و جواهرات جامعه پشتوانه پول هر جامعه استطالها، سکهالف(  3

هاست و قیمت ها همچنان با شتابی کمتر از قبل، افزایش خواهد ب(کاهش تورم به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت

 داشت.

گیری میزان ی شاخص های متنوع به بررسی و اندازه ای از مطالعات اقتصادی است که با ارائهج( حسابداری  ملی شاخه

 پردازدهای اقتصادی در سطح ملی میفعالیت

یابد و در مقابل با کاهش د(نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که: با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کاهش می

 یابد.قیمت، مقدار تقاضای آن افزایش می

 روند.تولیدی به مرور زمان فرسوده شده و از بین می های یک کشور با به بکار گرفتن در فعالیت هایو( بخشی از سرمایه

 3ب( گزینه                     1الف(    گزینه 4

 پاسخ سواالت این بخش تحلیلی و شخصی هست. 5

 امضاء:    وحید دهقان نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد حافظپسرانه  دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 اقتصادنام درس: 

 وحيد دهقاننام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 




