
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .کنید مشخص را عبارت های زیر بودن غلط و صحیح الف

 .دارد را مبادالت سازی آسان نقش صرفا تجاری بانک -1

 .دارد بستگی جامعه در ها قیمت عمومی سطح به پول خرید قدرت  -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 تر پایین تعادلی قیمت سطح از قیمت که افتد می اتفاق کمبود هنگامی بازار در  -5

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

 .باشد می ضروری کاالهای جز دهد می تغییر را آن مصرف قیمت، در تغییر کوچکترین با فرد که نورافشان  -7

 .میدهد افزایش جامعه در را گذاری سرمایه حجم راکد، های سرمایه انداختن کار به و جذب طریق از بورس  -8
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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

 و......................  قالب در امروزه اما......................  و......................  صورت به گذشته در نقدینگی -3

 .باشد می...................... 

 .گویند می......................  را است نهایی کاالی درون در ها آن ارزش که کاالیی -4

 و یافته........................  تقاضا مقدار.......................  شافزای با که است معنی این به تقاضا منحنی بودن نزولی -5

 .یابد می...........................  تقاضا مقدار....................  کاهش با مقابل در

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

 کاالی فروش در گر انحصار...................... دالیل به خودرویی شرکت و...................... دلیل به توانیر شرکت -7

 .باشد می خود
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 ج

 دهید. کوتاه پاسخ زیر سواالت به

 نمره( 1) (مجموعه زیر با. )ببرید نام را سپرده انواع -1

 نمره( 5/1) .ببرید نام مثال ذکر با را اعتباری اسناد انواع -2

 نمره( 5/0) باشد؟ می پول وظیفه کدام جز بانکی های حواله کردن بدل و رد و اقساطی های خرید -3

 نمره( 1) .کنید تعیین را عامل ترین مهم و ببرید نام را تولید عوامل -4

 نمره( 1) .کنید تعریف را کل تولید -5

5 

 2از 1صفحه ی 

 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 

 فلسطین واحددبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دهم انسانی-اقتصادنام درس:

 خانم محبوبی نژادنام دبیر:

 11/1931 / 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  11ساعت امتحان:

 دقیقه31مدت امتحان : 



 

 نمره 21جمع بارم : نیاز به پاسخبرگ دارد                                                                                                        

 

 

 

 

 

 د

 دهید. کامل پاسخ زیر سواالت به

 نمره( 1شود؟) نمی صفر گاه هیچ صندوق موجودی  که فهمیدند نکاتی چه به توجه با صرافان -1

 نمره( 1).کنید تحلیل و تجزیه را پول ارزش با تورم رابطه -2

 نمره( 5/1)چیست؟ صنعت و حیازت و احیا از منظور -3

5/3 

مختصات رسم کرده و نقطه تعادل را مشخص  دستگاه یک در را تقاضا و عرضه منحنی آنگاه. کنید کامل را زیر جدول 4

 کنید.

 قیمت)ریال( مقدار تقاضا)کیلو( مقدار عرضه)کیلو(

- - - 
- - - 

50 50 300 

- - - 
- - - 
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 1 بازار رقابتی و انحصاری را با یکدیگر مقایسه کنید. 5

 فعالیت: ه

 

 نمره( 5/0)چیست؟ نقد پول جای به اعتباری های کارت و چک از استفاده مزیت -1

 

 تولید تولیدات، این رقم به توجه با. است شده تولید یکسال مدت در زیر کاالهای ما، کشور در کنید فرض -2

 نمره( 2):کنید محاسبه را کشور داخلی خالص و ناخالص

 ریال 300000: کیلو هر قرار از تن 20 غذایی مواد

 ریال 2000000: پوشاک

 ریال 500000: التحریر لوازم

 ریال 4000000:  شده ارائه خدمات

 ریال 2800000: سال هر در استهالک
 

 نمره( 5/0).ببرید نام را ای واسطه کاالهای از مورد دو -3
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 2از 2صفحه ی 



 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         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

 ای واسطه – خام کاالی .1 ب

 نقره و طال -اعتماد اصل .2

 پول شبه و پول -مسکوکات و اسکناس .3

 ای واسطه .4

 تقاضا افزایش – قیمت کاهش/  تقاضا کاهش – قیمت افزایش .5

 سرمایه ای کاالی .6

 قانونی – طبیعی .7

  )انداز پس و مدت بلند ) دیداری غیر/  دیداری سپرده .1 ج

 بهادار( مدت)اوراق بلند/ )سفته(  مدت کوتاه/  دیداری)چک( اعتباری اسناد .2

 آتی خریدهای پرداخت .3

 عوامل انسانی -سرمایه -زمین .4

 میزان کل تولید کاال و خدمات در جامعه .5

مراجعه هم زمان با  -2.( )صاحبان پول های فلزی تمام پول خود را از صندوق موسسه خارج نمی کنند -ا) .1 د

تعدادی از افراد به موسسه برای دریافت پول خود، عده ای نیز برای وارد کردن پول به حسابشان مراجعه می 

 (کنند.

 بالعکس و تورم ،کاهش پول ارزش رفتن باال  .2

 طبیعت از مستقیم برداشت: حیازت .3

 تولید به طبیعی منابع تبدیل:احیا        

 شده حیازت منابع تبدیل و ترکیب: صنعت              

4.  

 

 

 

 قیمت)ریال( مقدار تقاضا)کیلو( مقدار عرضه)کیلو(

30 70 100 

40 60 200 

50 50 300 

60 40 400 

70 30 500 

 

 باالتر قیمت تر پایین کیفیت انحصاری بازار/ تر پایین قیمت باالتر کیفیت رقابتی بازار .5

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 دهم انسانی–اقتصاد نام درس: 

 خانم محبوبی نژادنام دبير: 

 71/7981 /71 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقیقه  81مدت امتحان:



 

 و

 کاهش پول نقد در گردش .1

 .   *      =        

 تولیدناخالص داخلی              =                              

 تولیدخالص داخلی              =       -         

 میز چوب/ ماشین موتور .3

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :


