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کنید. مشخص را زیرعبارت های  بودن غلط و صحیح  

 

 

 الف

 

 1 عمل انتقال سفته به دیگری ظهرنویسی است.

.قدرت خرید پول در جامعه وابسته به سطح عمومی قیمت ها است    2 

باشد. می آتی های پرداخت طریق از پول اصلی نقش  3 

باشد. می ملی حسابداری در تولید مختلف اشکال سنجش معیار پول،  4 

باشد. باالتر تعادلی قیمت سطح از قیمت که افتد می اتفاق مازاد هنگامی بازار در  5 

مستقیم. هزینه و درآمد تفاوت با برابر است ویژه سود میزان    6 

بازار خرید و فروش نمی شوند کاال به شمار می روند.کاال مفهومی اقتصادی است، بنابراین اشیایی که در   7 

 8 بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری را در جامعه افزایش می دهد.
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کنید. پر مناسب کلمات با را خالی جاهای  
 

 ب

گیرد. می قرار معامله مورد...................... و...................... کاالهای  بیشتر کاال بورس در  1 

. بود...................... آن پشتوانه و...................... اصل براساس رسید  2 

. باشد می ......................و ...................... قالب  در امروزه اما ...................... و ...................... صورت به گذشته در نقدینگی  3 

 4 آنچه توسط مردم یک کشور تولید می شود و هم چنین توسط خارجیانی که در آن کشور مقیم اند،................ نام دارد. 

است. بنابراین کاال ضروری است... ....................باشد، عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت ...................... هرگاه شیب منحنی تقاضا   5 

. نامند می......................  باشد تولیدی های بنگاه وسیله به و تولید فرایند در بادوام کاالی اگر  6 

. باشد می خود کاالی فروش در گر انحصار...................... دالیل به خودرویی شرکت و...................... دلیل به توانیر شرکت  7 

است.  ......................و انگیزه مصرف کننده از خرید  ......................انگیزه تولید کننده از تولید   8 

2.2  

. )یک مورد اضافی است.(جمالت سمت راست را به اصطالحات سمت چپ ارتباط دهید  

 بانک تجاری اسناد اعتباری کوتاه مدت

 غیر دیداری آسان سازی مبادالت

 تنزیل اسناد و اوراق تجاری اسناد اعتباری  بلند مدت

 پیش خرید محصوالت آینده سپرده

 اوراق مشارکت معامالت سلف

 سفته خرید دین

 چک 

 

 ج

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 اقتصادنام درس: 

 خانم محبوبی نژاد نام دبیر:

 21/2931 / 12 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

 1از  2صفحه 



 

 

دهید کامل پاسخ زیر سواالت به   د 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 3

ا        الف(رب  

  

 ب( احیا

  

استهالک ج( هزینه  

 
 

1 

2/0 ؟چه زمانی نقدینگی اسمی افزایش پیدا می کند   
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 دو مورد از مشکالت مبادله کاال با کاال را نام ببرید 1

 

. 
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 تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضررهای کوتاه مدت یا بلند مدت خود چگونه هزینه های تولید را کاهش می دهند؟ 1.2
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 37 47 57 67 77 مقدار تقاضا در جدول زیر:  الف(  1.2

 257 277 157 177 57 قیمت

 77 67 57 47 37 مقدار عرضه

 الف( قیمت تعادلی و مقدار تعادلی کدام است؟        

 

 ب( در کدام قیمت ها بازار با مازاد عرضه روبه رو است؟        

 

 ج( در کدام قیمت ها بازار با کمبود عرضه روبه رو است؟        

 بب
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 بازار رقابتی و انحصاری را با یکدیگر مقایسه کنید 1
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 ه فعالیت 

 سبز چیست؟ GDPمنظور از  1

 

1 

قیمت های سال اول)به عنوان سال پایه ( می باشد. ولی وقتی تولیدات را با 2277و  1877و  1777تولید کل کشور در سه سال متوالی ) 1.2

( به دست آمد. بر اساس این محاسبات افزایش مقدار تولید و  2777و  1677و  1777در نظر گرفته شده است( محاسبه کردیم به ترتیب)

 افزایش قیمت ها در سال سوم چه میزان است؟
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 دو مورد از کاالهای واسطه ای را نام ببرید. 0.2

  

3 

1از  1صفحه   

 نمره  20جمع بارم 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ص.8/ غ. 7/ غ. 6/ ص. 5/ ص. 4/ غ. 3/ ص. 2/ ص. 1 الف

 ب

 ای واسطه – خام .کاالی1

 نقره و طال -اعتماد . اصل2

 پول شبه و پول -مسکوکات و . اسکناس3

 تولید داخلی. 4

 عکس العمل کم -شیب زیاد. 5

 سرمایه ای  .کاالی6

 قانونی – طبیعی .7

 رفع نیاز -. کسب سود8

 ج

 

 

اعتباری کوتاه مدتاسناد   بانک تجاری 

 غیر دیداری آسان سازی مبادالت

 تنزیل اسناد و اوراق تجاری اسناد اعتباری  بلند مدت

 پیش خرید محصوالت آینده سپرده

 اوراق مشارکت معامالت سلف

 سفته خرید دین

 چک 

 

 

 د

1 . 

 گیرنده، ربا تلقی می شود و حرام است.الف(بر اساس فقه اسالمی، هر نوع دریافت پول اضافی از وام 

 ب(انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی، و همچنین با کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی را به تولید می رساند.

 شده اختصاص دهیم. ج(از کل تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه های تعمیر یا جایگزینی سرمایه های فرسوده

 . هنگامی که میزان نقدینگی را با چاپ اسکناس افزایش دهیم، نقدینگی اسمی افزایش می یابد.2

 نبود وسیله پس انداز و حفظ ارزش    -نبود وسیله سنجش ارزش -. عدم تمایل همزمان دو طرف به مبادله3

استخدام نیروی کار غیر الزم یا صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا . با صرفه جویی و افزایش بهره وری مثل پرهیز از 4

 جلوگیری از ریخت و پاش ها

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 اقتصادنام درس: 

 خانم محبوبی نژادنام دبير: 

 91/9398 / 29 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  18:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان: 



 

 

5.  

  57مقدار تعادلی:   - 157الف( قیمت تعادلی:

  257و  277ب( 

  177و  57ج( 

6. 

 
 بازار انحصاری بازار رقابتی

 کنندگان و تقاضاکنندگان زیاد است. تعداد عرضه

کنندگان و تقاضاکنندگان بر  یک از عرضه اثر هر

 کل بازار کم است.

کنندگان یا تقاضاکنندگان  یک از عرضه هیچ

 گذار نیست. قیمت

فروشندگان در رقابت با هم و برای جذب مشتری 

 سعی در کاهش قیمت یا افزایش کیفیت دارند.

در حالت رقابتی قدرت انتخاب وجود دارد و 

 است. کنندگان شرایط به نفع مصرف

 
 

 تقاضاکنندگان کم است. یا کنندگان تعداد عرضه

 اثر انحصارگر بر بازار زیاد است.

 گذار است. انحصارگر قیمت

انحصارگر مجبور به رقابت و کاهش قیمت یا افزایش 

 کیفیت نیست.

در بازار انحصاری قدرت انتخاب وجود ندارد و 

 شرایط به نفع انحصارگر است.
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 سبز به دست می آید.GDP . هنگامی که اقتصاددانان میزان تخریب محیط زیست در اثر تولیدات صنعتی را از کل تولید کم کنند 1

2. 

 تولید واقعی سال سوم –افزایش ناشی از تولید= تولید سال پایه 

1777 =1777- 2777 

 سال سومتولید کاذب  -افزایش ناشی از قیمت)تورم( = تولید واقعی سال سوم

277 =2777-2277  
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