
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                      موبران  نام دبير : آقای

 17/3/99تاريخ امتحان :                    معارف اسالمي  رشته تحصيلي:

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                  اقتصاد       نام درس :                                                                                  

 صفحه 1عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               60مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 در رابطه با كاال به سواالت زير پاسخ دهيد . 1

 كاال را تعريف كنيد  -الف

 مصرف كننده ميزان اهميت كاال را با حساسيت به چه چيز نشان مي دهد ؟-ب

1 

5/1 ايجاد مي شود و برای هريک از انحصارگران يک مثال بزنيد .بازار انحصاری به چه داليلي  2  

 1 دو مورد از تاثيرات بورس را بر اقتصاد جوامع بنويسيد . 3

5/1 ؟استفاده مي شوددر جامعه ديني و غير ديني از پول هايي كه مردم نزد بانک ها سپرده اند چگونه  4  

 1 ؟ايد فرصت اشتغال را ايجاد مي كندو دولت چگونه بوظيفه دولتها در رفع بيکاری به چه معناست  5

 1 دو تفاوت رشد را با توسعه بنويسيد . 6

چرا بظور قطع در مورد همه كشورها نمي توان از معيار درآمد سرانه برای اندازه گيری توسعه  7

 يافتگي آنها استفاده كرد ؟
1 

 در رابطه با فقر به سواالت زير پاسخ دهيد : 8

 منظور از فقر مطلق چيست ؟ –الف 

 منظور از خط فقر چيست ؟ -ب

 وسعت و اندازه فقر به چه عواملي بستگي دارد ؟  -پ

 يکي از سياست های از بين بردن فقر را بنويسيد . -ت

2 

 1 دليل كافي است ( 2چرا دولتها به عرضه كاال و خدمات مي پردازد ؟)  9

 پاسخ دهيد :در رابطه با بودجه به سواالت زير  10

 منظور از اليحه بودجه چيست ؟ -الف

 كدام نهاد وظيفه تصويب بودجه را بعهده دارد ؟ -ب

1 

 1 ماليات مستقيم چيست ؟ توضيح دهيد  11

 1 دو مورد از پيامدهای رعايت نکردن مزيت مطلق و نسبي را بنويسيد . 12



 

 

 03/98 /17تاریخ امتحان :                           معارف اسالمی رشته :               اقتصاد  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 هزينه های جاری و عادی اشاره دارد :هر يک از هزينه های زير به كدام نوع از  13

 زينه حمل و نقل ادرات :ه -امين اجتماعي  :                  بت -الف
1 

 مورد ( 2در دهه سوم انقالب دولت چه اقداماتي در خصوص پيشرفت اقتصادی انجام شد ؟)  14

 
1 

 اشاره دارد :هر يک از هزينه های زير به كدام نوع از هزينه های جاری و عادی  13

 حقوق معلمان و نمايندگان مجلس :                 -الف

 هزينه ملزومات اداری مثل كاغذ و قلم : -ب 

1 

 1 مورد ( 2در دهه سوم انقالب دولت چه اقداماتي در خصوص پيشرفت اقتصادی انجام شد ؟)  14

 1 نيد .چرا مزيت داشتن يا نداشتن مفهومي ايستا و دائمي نيست ؟مثال بز 15

 1 دو مورد از اتحاديه های اقتصادی جهان را نام ببريد . 16

 در مورد اقتصاد در  قانون اساسي  پاسخ دهيد : 17

 به چه موضوعي اشاره دارد ؟ 44اصل  –الف 

 مبارزه با ثروت اندوزی از روش های غير قانوني در چه اصلي اشاره شده است ؟ -ب

 قانون اساسي چيست ؟  49و  47و  46موضوع اصلي اصول -پ

 توسعه پايدار و عدالت بين استاني در چه اصلي اشاره شده است ؟ -ت

1 

 1 مورد از مولفه های اقتصاد مقاومتي را نام ببريد . 4 18

   

 


