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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
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 صحیح و غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید. 

 رفته رفته در روند تکامل تامین مالی، شیوه مناسب تری ابداع شد و آن تامین مالی از طریق صدور اوراق بهادار بود. -الف

 خلق شبه پول با خلق اعتبار از چاپ پول متفاوت نیست. -ب

 نقش اصلی پول از طریق پرداخت های آتی می باشد.-ج

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

 در بازار هنگامی کمبود اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. -ه

 میزان سود ویژه برابر با تفاوت درآمد و هزینه مستقیم می باشد. -و

 .آن را تغییر می دهد جز کاالهای ضروری می باشد ح. نورافشان که فرد با کوچکترین تغییر در قیمت، مصرف
 

2 
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  جاهای خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.

 تقسیم می شوند.......................و ........................اوراق بهادار به دو دسته 1

 مورد معامله قرار می گیرد. ......................و .......................در بورس کاال بیشتر کاالهای2

 .بود ......................و پشتوانه آن .......................رسید براساس اصل3

 از حجم نقدینگی در جامعه کاهش یافت.......................با ایجاد پول 4

 می باشد......................و ......................امروزه در قالباما ......................و .......................نقدینگی در گذشته به صورت 5

 است. .......................یکی از پول های دیجیتالی نوظهورکه فرصت و محدودیت دارد6

 می گویند........................کاالیی که ارزش آن ها در درون کاالی نهایی است را 7

 کرد.......................ناشی از افزایش قیمت در محاسبه تولید کل جامعه باید  .برای جلوگیری از اشتباه8

 ......................یافته و در مقابل با کاهش......................مقدار تقاضا.......................نزولی بودن منحنی تقاضابه این معنا است که با افزایش 9

 می یابد. ......................مقدار تقاضا

 می نامند. .......................اگر کاالی بادوام در فرایند تولید و به  وسیله بنگاه های تولیدی باشد11

 است......................اما خریدهای دولتی نمونه ای از  ....................... فروشندگان آثار هنری و حراجی نمونه ای از11

 .انحصار گر در فروش کاالی خود می باشد ......................و شرکت خودرویی به دالیل .......................شرکت توانیر به دلیل12
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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
 . انواع شرکت های سهامی را نام ببرید و بگویید کدام یک وارد بورس می شوند؟1

 نام ببرید؟. انواع سپرده را 2

 .انواع  اسناد اعتباری را با ذکر مثال نام ببرید؟3

 .خرید های اقساطی و رد و بدل کردن حواله های بانکی جز کدام وظیفه بانک می باشد.4

 . انواع سرمایه را با ذکر مثال نام ببرید؟5
 

4 

 نقش بانک را با بورس مقایسه نمایید؟ 4
 

1 

 تجزیه و تحلیل کنید؟رابطه تورم با ارزش پول را  5
 

1 

 1 حسابداری ملی و تولید کل را تعریف نمایید؟ 6

 1 منظور از احیا و حیازت و صنعت چیست؟ 7

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

 دهم انسانی و رشته: قطعم

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

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت آزمون ترم 

 اقتصاد  نام درس:

 سوفيا فرخی  :نام دبير

 22/02/0995:امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8:ساعت امتحان

 دقیقه 02 :امتحانمدت 



                              نمره 02جمع بارم :                   

 

 .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد

 

 

 1 فرق مزایده با مناقصه و بازار انحصاری با رقابتی چیست؟ 8

9 

تحصیل به ترتیب برای ثبت نام  شخصی می تواند بین کار کردن و رفتن به مقطع کارشناسی ارشد  یکی را انتخاب کند، هزینه های

هزار تومان می باشد، اما اگر این شخص کار کند درآمد او  در  71هزار تومان و هزینه رفت و آمد  211هزار تومان، خرید کتاب  111

ا محاسبه سال سه میلیون تومان خواهد بود. اگر این فرد تحصیل را انتخاب کند، هزینه فرصت چه می باشد و مقدار آن در یک سال ر

 کنید؟
 

1  
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دستگاه به  751کارمند و تولید سالیانه  4با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر، نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 

 4 111/111 اجاره ماهیانه معادل 1 ریال کدام است؟ 111/311ارزش 

 2 111/11 حقوق متوسط ماهیانه هر فرد 2

 451/4/  111 خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه                         3

درصد  12معادل   هزینه استهالک 4

حقوق سالیانه 

 کارمندان

 ضرر 111/798/116 .1

 زیان  111/897/116 .2

 سود 111/798/161 .3

 سود 161/   111/897 .4
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 مقادیر عرضه و تقاضا برای کاالیی خاص استبا توجه به جدول زیر که نشان دهنده 

 قیمت 04 04 04

 xمقدار  04 04 04

 yمقدار  04 04 14

به ترتیب الف. مقدار مازاد تقاضا و مقدار مازاد عرضه چند واحد است؟ ب. کدام ردیف نشان دهنده مقدار عرضه است؟ج. عرضه کنندگان 

 در قیمت تعادلی چند واحد کاال عرضه می کنند.
  14ج(   xب(   04 -04.الف( 1

 14ج(   Yب(   04 -04. الف( 0

 04ج(    Yب(   04 -04.الف( 0

 04ج(   xب(   04  -04. الف( 0
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 میلیارد ریال می باشد در این صورت: 100با توجه به مندرجات جدول زیر، مجموع ارزش اقالم پوشاک و ماشین آالت و مواد غذایی 

ملی  ب: تولید ناخالص داخلی  ج: الف: تولید خالص 

 تولید خالص ملی سرانه در این جامعه کدام است؟
 میلیارد 31    ارزش تولید خارجیان مقیم کشور 

 میلیون نفر   111 جمعیت کل کشور 

یک پنجم، ارزش تولید مردم  هزینه استهالک 

 کشور که در خارج اقامت دارند

ارزش تولید مردم کشور که در 

 امت دارندخارج اق

 میلیارد 85

دو سوم، ارزش تولید خارجیان  ارزش خدمات ارایه شده

 مقیم کشور

          0044ج   . 010  ب.  000. 1

 0044ج.     010. ب. 000. الف0 

         0044ج.     001  ب.   000. 0

 0044ج.    001ب.   000. الف. 0 
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میلیارد ریال است. با انتخاب سال اول به  3751، 3311، 3111سه سال متوالی به ترتیب  .دریک جامعه فرضی میزان تولید کل، در

می باشد. براساس این محاسبات افزایش مقدار تولید و  3421، 3211، 3111عنوان سال پایه بر حسب قیمت های سال اول به ترتیب 

 افزایش قیمت ها در سال دوم به ترتیب کدام است؟

 میلیارد 91 -میلیارد 211 ( 2میلیارد              211 –میلیارد  91( 1   

 میلیارد 211-میلیارد  311 ( 3میلیارد              91 –میلیارد  311 (2  
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                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

 ح.غ                 و.غ                     ه. ص               د.ص               ج. غ                  ب. غ           الف. ص 1

2 

 اوراق مشارکت و اوراق سهام .1

 واسطه ای –کاالی خام  .2

 طال و نقره -اصل اعتماد .3

 پول ثبتی یا تحریری .4

 پول و شبه پول -اسکناس و مسکوکات .5

 بیت کوین .6

 واسطه ای .7

 رقم واقعی را که براساس سال پایه و یا ثابت  .8

 افزایش تقاضا –کاهش تقاضا / کاهش قیمت  –افزایش قیمت  .9

 کاالی واسطه ای .11

 مناقصه –مزایده  .11

 قانونی –طبیعی  .12

3 

 فقط شرکت های عام –شرکت عام و خاص  .1

 سپرده دیداری / غیر دیداری ) بلند مدت و پس انداز ( .2

 )چک( / کوتاه مدت )سفته( / بلند مدت) اوراق بهادار( اسناد اعتباری دیداری .3

 پرداخت خریدهای آتی .4

 سرمایه فیزیکی / سرمایه مالی. 5

4 
 نقل و انتقال وجوه /  -نقش بانک : خرید و فروش ارز

 باال بردن حجم سرمایه گذاری-نقش بورس: جلوگیری از نوسان شدید قیمت ها 

 کاهش تورم و بالعکسباال رفتن ارزش پول  5

6 
 –حسابداری ملی شاخه ای از مطالعات اقتصادی است که به اندازه گیری فعالیت های اقتصادی می پردازد 

 به کل تولید کاال و خدمات یک سال تولید کل می گویند

7 

 برداشت مستقیم از طبیعت حیازت:

 احیا:تبدیل منابع طبیعی به تولید

 شدهصنعت: ترکیب و تبدیل منابع حیازت 

8 
 بازار رقابتی کیفیت باالتر قیمت پایین تر

 بازار انحصاری کیفیت پایین تر قیمت باالتر

 .کاری که صرف نظر  کردیم و حدود سه میلیون بوده است 9

 161798111گزینه سه .  11

 51 – 41. 4گزینه  11

 2311. 215 -253. 1گزینه  12

 91 -211. 2گزینه  13

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 اقتصادنام درس: 

 سوفیا فرخي نام دبیر:

   02/02/0995:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح  8ساعت امتحان:

 دقیقه72:امتحانمدت 



 


