
 

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران                                                          شماره صندلی                                                                       

 ری 2مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ناحیه   

 دبیرستان غیردولتی دخترانه دکترحسابی)دوره دوم(

 ( 1400-1401سال تحصیلی )                                                                                                                             

  اقتصادنام درس:                              حسینعلی  خانمنام دبیر:                                          انسانی رشته:                                                دهمکالس/ پایه:                                       نام و نام خانوادگی:                 

 دقیقه   100   زمان امتحان:                                      1صفحه                                          2تعداد صفحه                      نوبت صبح/عصر : صبح                                                 1401/ 03 /  07    تاریخ امتحان: 

 نمره با عدد:                                          نام مصحح:                          

 :نمره با حروف                                                         تاریخ و امضاء: 

 با عدد:     تجدید نظر نمره                                      نام مصحح:                          

 :با حروف تجدید نظر نمره                                                         تاریخ و امضاء: 

 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید. 1

 الف( موسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است برای انجام ماموریتی ........................... .

 ............................ .ب( سهام دو نوع قیمت دارد، قیمت اولیه و 

 ج( ................... و ................... دو واجب از واجبات مالی اسالم است.

1 

 گزاره صحیح را با )ص( و گزاره غلط را با )غ( مشخص کنید. 2

 تورم از نظر علم اقتصاد افزایش سطح عمومی قیمت هاست.الف( 

 در قیمت هاست.ب( یک منشأ رشد اقتصادی افزایش 

 ج( شرکت تعاونی کسب و کاری است که با هدف غیرتجاری شکل گرفته است.

 د( بنگاه همان چیزی است که مردم معموالً آن را با عنوان یک کسب و کار می شناسند.

1 

 در نمودار تعادلی زیر: 3

 

 

 

 

 

 

  ( نقطه تعادلی را مشخص کنید.لفا

 کنید. ب( قیمت و مقدار تعادلی را مشخص

 ج( عالمت سوال مشخص شده در تصویر چه چیز را نشان می دهد؟

 د( قانون عرضه به چه معناست؟ نمودار را با دقت ببینید و محور عرضه را مشخص کنید.

5/2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 مورد( 1الف( چه مواردی در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شود؟ )

 مزایای کسب و کار شخصی را نام ببرید.مورد از  2ب( 

 هدف دولت از دریافت مالیات چیست؟ 1ج( 

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 5

 الف( کدام مورد از وظایف پول نمی باشد؟

 ( وسیله پرداخت های آینده2( وسیله پرداخت در مبادالت                     1

 ( وسیله پس انداز و حفظ ارزش4        ( وسیله پرداخت مالیات                  3

 ب( پول های کاغذی، تحریری و یا الکترونیکی چه خصوصیتی دارند؟

 ( هیچ کدام4( ثبتی              3( اعتباری                2( دیجیتالی             1

 ج( کدام مورد از انواع بیکاری نمی باشد؟

 ( نسبی4( دوره ای              3       ( ساختاری       2( فصلی              1

2 

 



 

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران                                                          شماره صندلی                                                                       

 ری 2مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ناحیه   

 دخترانه دکترحسابی)دوره دوم(دبیرستان غیردولتی 

 ( 1400-1401سال تحصیلی )                                                                                                                             

 اقتصاد نام درس: خانم  حسینعلی                             نام دبیر:                                          انسانی رشته:                                               دهم کالس/ پایه:                                       نام و نام خانوادگی:                 

 دقیقه   100زمان امتحان:                                         2صفحه                                          2تعداد صفحه                      بح/عصر : صبح                 نوبت ص                                1401/ 03 /  07    تاریخ امتحان: 

 نمره با عدد:                                          نام مصحح:                          

 :نمره با حروف                                                         تاریخ و امضاء: 

 با عدد:     تجدید نظر نمره                                      نام مصحح:                          

 :با حروف تجدید نظر نمره                                                         تاریخ و امضاء: 

 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 6

 مورد از مزایا و دو مورد از معایب سپرده گذاری بلندمدت را نام ببرید؟ 2الف(

 ب( منظور از خرید مقایسه ای چیست؟

 ج( مولفه های شاخص توسعه انسانی را نام ببرید؟

 دهید. د( سیاست کاهش  نقدینگی را توضیح

 هـ( انواع مالیات غیرمستقیم را نام ببرید؟

 ی( چرا برخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟

 

1 

1 

1 

5/1 

5/1 

 باتوجه به مندرجات جدول زیر: 7

 الف( فرمول شبه پول را بنویسید.

 م پول این جامعه را محاسبه فرمایید.ب( حج

 ج( نقدینگی این جامعه چقدر است؟

 

 

 

2 

 میلیارد ریال باشد: 155باتوجه به مندرجات جدول زیر و چنانچه ارزش کاالهای تولیدی  8

 الف( فرمول تولید ناخالص ملی را بنویسید؟

 ب( تولید ناخالص داخلی را توضیح دهید؟

 داخلی این جامعه را محاسبه کنید. ج( تولید ناخالص

 د( تولید ناخالص داخلی سرانه این جامعه چقدر است؟

 

   

2 

 باتوجه به جدول زیر: 9

درصد و تفاوت سهم دهک هفتم و  3درصد، تفاوت سهم دهک ششم و نهم  5/1تفاوت سهم دهک اول و چهارم 

 تم به ترتیب چند درصد است؟فدرصد است. در این صورت سهم دهک های چهارم، ششم و ه 5/6دهم 
 

 7 دهک اول

 5/7 دهک دوم

 8 دهک سوم

 ؟ دهک چهارم

 5/9 دهک پنجم

 ؟ دهک ششم

 ؟ دهک هفتم

 11 دهک هشتم

 5/12 دهک نهم

  5/16 دهک دهم

5/1 

 «دـموفق باشی»

 واحد 1350 شبه پول

3  ارزش پول مسکوکات
5

 موجودی اسکناس 

 واحد 3000 ارزش پولی اسکناس

 واحد 190 چک پول

 واحد 240 سپرده های دیداری
 

 میلیارد ریال 19 اندتولید مردم کشور که خارج 

 میلیارد ریال 30 تولید خارجیان مقیم کشور

 میلیون نفر 20 جمعیت کل کشور

1 ارزش خدمات ارائه شده
2

 تولید خارجیان مقیم کشور

 



 



 


