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امتحان ترم اول اقتصاد دهم انسانی
سایت آموزشی قهار Ghahar.com
ردیف

مهر مدیر

سایت آموزشی قهار

سواالت

بارم

در عباراتزیر موارد درست و نادرست را مشخص کنید.
الف) انسان به دلیل نیاز هایش ،نمی تواند همه آنچه را می خواهد هم زمان و همیشه داشته باشد ،در نتیجه باید انتخاب
1

کند.
ب) « حیازت » زمین هایی که مالک ندارند  ،موجب مالکیت فرد می شود.

1

ج) اگر میزان درآمد از هزینه > باشد می گوییم تولید کننده از فعالیت خود ضرر دیده است.
د) نقش اصلی پول در مبادالت  ،آسان سازی مبادالت است.
جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید.
الف) علم اقتصاد درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیری در زندگی اقتصادی خویش مطالعه می کند و به نوعی ..................
است.
ب) یک نوع از تولید .................. ،نام دارد که در ان محصول تولیدی محسوس و ملموس نیست.
2

ج) در دین اسالم فعالیت هایی که موجب کسب روزی حالل  ،خدمت به همنوعان و موفقیت کشور محسوب شود ،نوعی
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 ....................است.
د)  GNPهمان تولید ناخالص ملی است که بیانگر  .........................و  ......................بیشتر و بهره وری باالی آن کشور است.
ه) کاهش تورم به معنای کاهش شتاب  ..........................قیمت هاست.
به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
الف) تعریفی که از علم اقتصاد بیان شده ،در برگیرنده سه نکته مهم است آنها را بیان کنید.
ب) بهترین استفاده از منابع و امکانات کدام است.
ج) مراتب نیاز های انسان را فقط نام ببرید ( .دو مورد )
د) در تولیدات محصوالت  « ،احیاء » به چه معناست

3

ه) پولی که تولید کنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند به چه عنوانی نصیب خانوار ها می شود .دو مورد کافی است.
و) نیروی انسانی ( عوامل مولد انسانی ) با توجه به تجربه  ،مهارت و نقش به سه گروه تقسیم می شوند نام ببرید.
ز) از بین عوامل تولید  ،کدامیک از همه مهمتر است ،چرا
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ح) تولید کنندگان از چه راههایی می توانند هزینه های تولید را کاهش دهند؟

0/5

ط) عوامل موثر بر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید کاال نام ببرید ( سه مورد)
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ی) دو مورد از معایب و یک مورد از مزایای پول فلزی را بنویسید.
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ک) مشخص کنید کدام یک از عوامل زیر  ،کاال و کدام یک خدمات هستند.
الف) رستوران :

ب) تاکسی تلفنی
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چ) کتاب :

ل) موارد درست را بهم وصل کنید ( یک مورد اضافی است )
ستون ب

ستون الف
الف) کاالهایی که خودشان مصرف نمی شوند ،بلکه در طول زمان خدمات آنها مورد

* کاالی مصرفی

استفاده قرار می گیرند.

* کاالی واسطه ای

ب) کاالهایی که توسط مصرف کننده نهایی خریداری می شود

* کاالی سرمایه ای

ج) کاال هایی که تولیدکنندگان برای ادامه فرایند تولید و تبدیل به کاالی دیگر

* کاالی بادوام

0/75

خریداری می کنند
م) مشخص کنید کاالهای زیر از چه نوعی هستند.
ب) لپ تاپ پدر :

الف) یخچال ساید بای ساید :
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ج) وسایل بادوام اداری و گران قیمت یک شرکت :

* مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) علم اقتصاد:
ب) گاالی سرمایه ای با مثال :
4
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ج) رفتار اقتصادی :
د) درآمد سرانه با فرمول :
ه) تورم :
سواالت تشریحی
الف) یکی از انواع تولید ،صنعت نام دارد با مثال توضیح دهید.
ب) برای اینکه بتوانیم از منابع طبیعی استفاده کنیم عالوه بر کار به ابزار و تجهیزات نیاز داریم ،این سرمایه را می توانیم به
دو دسته تقسیم کنیم آنها را نام برده و توضیح دهید.

3/75

ج) بین بازار انحصاری و رقابتی چه تفاوت هایی وجود دارد ( دو مورد را نام ببرید) .
د) یکی از روش های محاسبه تولید کل ،روش درآمدی است آن را توضیح دهید.
فعالیت درسی

5

الف) در کشوری کاالی زیر در مدت یک سال تولید شده است با توجه به رقم این تولیدات ،تولید ناخالص و خالص داخلی
این کشور را محاسبه کنید.
موادر غذایی  40تن از قراری هرتن  200000ریال

ماشین آالت  350دستگاه از قرار هر دستگاه  2000000ریال

پوشاک  5000عدد از قراری هر عدد  20000ریال

خدمات ارائه شده  40000000ریال

استهالک 5000000

1
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با عداد زیر در جدول دو ستونی ،مقدار خرید ( تقاضا ) از یک کاالی معینی را به ازای قیمت های مختاف نشان داده شده
است و با استفاده از این جدول منحنی تقاضا را روی نمودار رسم نمایید و بنویسید این منحنی چه چیزی را به ما نشان می
دهد.
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قیمت به ریال

مقدار خرید به کیلو
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ب)ص

1

الف ) ص

2

الف ) علم انتخاب
ه ) افزایش

3

الف ) نامحدود بودن نیازها  ،کمیابی منابع  ،امکان مصارف متعدد منابع

./55

ب ) با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع را بدست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم کرد .

./5

ج ) نیاز مادی  ،نیاز به غذا و ...

د)ص
ج ) عبادت

ب ) خدمات

د ) قدرت اقتصادی و تولیدی

نیاز های عاطفی  ،نیاز به علم  ،به هنر  ،فرهنگ  ،دین و اخالق ذکر دو مورد کافی است

1/5

./5

د ) 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 به
این نوع از تولید احیامی گویند .

./5

ه ) خرید یا اجاره سرمایه های فیزیکی  ،زمین و یا پرداخت دستمزد و  ....دو مورد کافی است

./5

و ) نیروی کار ساده  ،نیروی انسانی نیمه ماهر  ،نیروی انسانی ماهر و متخصص

./55

ز ) عوامل انسانی  ،زیرا وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را نیز بر عهده دارد .

./5

ح ) از طریق صرفه جویی و افزایش بهره وری ( پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم یا صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا
جلوگیری از ریخت و پاش ها ) فقط دو مورد

./5

ط ) قیمت کاال  ،درآمد  ،سلیقه خودشان  ،تبلیغات و قیمت سایر کاالها ( ذکر سه مورد )

./55

ی ) معایب  :محدود بودن میزان طال و نقره در دسترس بشر  ،حجم زیاد
مزایا  :انسان با به کار گیری پول فلزی توانست ازمشکالت ناشی از به کار گیری کاالها در مبادالت رهایی یابد و فساد ناپذیر است .

./55

ک ) الف ) خدمات
ل ) مورد الف ) کاالی بادوام
مورد ب ) کاالی مصرفی

4

ج)غ

1

ب ) خدمات

./55

ج ) کاال

./55

مورد ج ) کاالی واسطه ای

م ) مورد الف ) کاالی بادوام و کاالی لوکس ( یک مورد بنویسند )
مورد ب ) کاالی بادوام و کاالی ضروری ( یک مورد بنویسند )
مورد ج ) کاالی سرمایه ای و کاالی لوکس ( یک مورد بنویسند )

./55

الف ) علمی است که انتخاب های بشر را به صورت رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب که مورد استفاده مختلف دارند و نیازهای
مادی نامحدود او مطالعه و با ارائه بهترین انتخاب ها رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند .

./5

ب ) به کاالهای بادوامی که در فرآیند تولید از سوی نیروی انسانی به کار گرفته می شود  ،کاالی سرمایه ای می گویند  ،یخچال در مغازه
بستنی فروشی کاالی سرمایه ای است .

1

ج ) چگونگی تصمیم گیری و اقدام هر یک از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آنها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی با
عنوان رفتار اقتصادی شناخته می شود .

./5

د ) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است
ملی درآمد
جمعیت

5

درآمد سرانه

1

ه ) از نظر علم اقتصاد  ،شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست .

./5

الف ) از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت بدست آمده از احیای منبع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی در آنها
بدست می آید ؛ مثل صنایع غذایی  ،پوشاک و ...

1

ب ) اول  ،به کاالی بادوام سرمایه ای که در جریان تولید به کار گرفته می شود سرمایه فیزیکی می گویند  .تراکتور برای کشاورز و
کامیون برای شرکت های حمل و نقل دوم  ،همان پولی است که به صورت منابع مالی وارد تولید می شود و صرف خرید یا اجاره
سرمایه فیزیکی  ،زمین یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود .

1

ج ) مورد اول  :در بازار رقابتی هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت تأثیر گذار و به عبارت دیگر قیمت گذار نیستند ولی در
بازار انحصاری انحصارگر قیمت گذار است و خریدارن در بازار انحصاری قیمت پذیرند .
مورد دوم  :در بازار رقابتی تنوع کاال و کیفیت مطرح است ولی در بازار انحصاری تولید کننده یا فروشنده منحصر به فردند و از طرف دیگر
خریدار یا متقاضی منحصر به فرد  .و آنچه که مطرح است کمیت ( تعداد ) می باشد .
د ) کل پولی که از طرف بنگاه به خانوار پرداخت می شود که نشانگر ارزش پولی کلیه عوامل تولید است که در جریان تولید به کار گرفته
می شود روش درآمدی گویند .
یا  :در این روش با جمع زدن همه اجزای آن ( مزدها  ،سودها  ،اجاره ها )  ،درآمد همه بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی و ملی  ،تولید
کل را محاسبه می کنیم این روش را روش درآمدی گویند .
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تولید ناخالص داخلی
هزینه استهالک

تولید ناخالص داخلی

تولید خالص داخلی
تولید خالص داخلی
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منحنی تقاضا
D
1244
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نشان دهنده چگونگی رفتار اقتصادی مصرف کنندگان است .

موفق باشید .
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