جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

مقطع و رشته :دوم انسانی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ردیف

نام دبير :مهری
تاریخ امتحان1393/03/ 04 :

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان  85 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت دومسال تحصيلی 93-94

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

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

نام درس :اقتصاد

تِ سَاالت زیر پاسخ وَتاُ دّیذ؟

الف

 -1هحرن ٍ عاهل فعالیت ٍتالش التػادی اًساى چیست؟

5225

 -2سْن هتَسط ّر فرد از هیساى تَلیذ یا درآهذ آى جاهعِ چِ چیسی ًام دارد ؟

5225

 -3عَاهل تَلیذ را ًام دارد؟

5275

 -4رضذ ٍ تَسعِ ّر وذام چِ هفَْهی دارًذ؟

525

 -5تَرم یعٌی افسایص سطح عوَهی چِ چیسی هی تاضذ؟

5225

 -6اسٌاد اعتثاری وَتاُ هذت زهاى تازپرداختطاى چمذر است؟

5225

 -7درآهذ سراًِ ی وطَرّا تر اساس چِ پَلی سٌجیذُ هی ضَد؟

5225

 8همر یًَیذ ٍ فائَ وذام ضْر است؟

525

ً -9ام دیگر سازهاى تجارت جْاًی چیست؟

5225

درست ٍ غلط تَدى پاسخ ّای زیر را هطخع وٌیذ؟
-1یىی از هَسسات التػادی هْن ٍاتستِ تِ سازهاى هلل تاًه جْاًی است 2ظ
 -2اسٌاد خساًِ جسء اٍراق تْادار وَتاُ هذت است؟ ظ

ب

غ

غ

 -3تِ پَل ّایی وِ هردم تِ دالیل هختلف تِ تاًه هی سپارًذ سپردُ هی گَیٌذ 2ظ
 -4تَسعِ رضذ را در ترهی گیرد2

ظ

غ

125

غ

 -5هالیات تِ دٍ دستِ ی هالیات هستمین ٍ غیر هستمین تمسین هی ضًَذ؟ ظ
 -6رب گَجِ فرًگی ترای وارخاًِ واالی هػرفی است2

ظ

غ

غ

تِ سَاالت زیر پاسخ واهل دّیذ2
-1ترای هحاسثِ ی تَلیذ از چِ رٍضی هی تَاى استفادُ ورد ٍ ًوَدار آى را رسن وردُ ٍ تَضیح دّیذ؟
-2فمر هطلك ٍ فمر ًسثی را تعریف وٌیذ؟

1225
1

-3یه وارخاًِ در سال  1000  86دستگاُ تَلیذ وردُ ٍ در سال  5000  90دستگاُ تَلیذ وردُ است ایي وارخاًِ رضذ داضتِ

1225

است یا تَسعِ؟
-4تراساس یه اغل التػادی در گرٍُ ّای تاال ٍ پاییي درآهذی چِ چیسی ون تر ٍ چِ چیسی تیص تر است؟
-5هطىالت هثادلِ ی پایاپای را ًام تثریذ؟

پ

1
5275

-6یىی از ٍظایف دٍلت اجرای سیاست ّای پَلی است زهاًی وِ در جاهعِ تَرم است دٍلت از چِ سیاستی استفادُ هی وٌذ ٍ چِ

2

وارّایی اًجام هی دّذ ٍ ّر وذام را ًام تردُ ٍ واهل تَضیح دّیذ؟
-7ظْر ًَیسی را تعریف وٌیذ؟

525

-8تَرس واال را تعریف وٌیذ؟

525

-9زهاى سررسیذ – ارگاى هٌتطر وٌٌذُ – سَد ٍ ریسه اسٌاد خساًِ ٍ اٍراق هطاروت را ًام تثریذ؟

525

-15سْن چِ ٍرلِ ای است؟

1

ّ-11ذف ًْایی گات از طریك چِ اغَلی هی تاضذ ًام تثریذ؟

525

-12داهپیٌگ را تعریف وٌیذ؟
-13هْن تریي اّذاف اوَ را ًام تثریذ؟

2

ﺍﺩﺍ ﻡﻩﺱﻭﺍ .ﺕ

1

تِ هسائل زیر پاسخ دّیذ؟
-1ظرفیت تَلیذ ًیرٍگاّی  3845هگاٍات است ٍئ جوعیت ول ایي وطَر  85555555هیلیَى ًفر ٍ ّر خاًَار ضاهل ً 8فر هی تاضذ وِ
ّر وذام از  5/28خاًَارّا  8الهپ ٍ 45اتی خاهَش وردُ اًذ ٍ جوعیت جذیذ استفادُ وٌٌذُ از ایي اًرشی ترق غرفِ جَیی ضذُ

1

جوعیت وًٌَی وطَر در خاًَار ضاهل ً 4فر هی تاضذ تِ ترتیة:

ت

الف)جوعیت جذیذ استفادُ وٌٌذُ از اًرشی ترق چِ وساًی تَدًذ؟
ب) همذار ٍات ولی غرفِ جَیی ضذُ چِ هیساى تَدُ است؟
ج) چِ تعذاد خاًَارّا در وطَر ٍجَد دارد؟

1

ً-2وَدار عرضِ ٍ تماضا را رسن وردُ؟
ً-1مطِ تعادل  – 2هازاد عرضِ  – 3لیوت تعادلی  – 4همذار تعادلی را هطخع وٌیذ2

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

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6تهران
دبیرستان غیر دولتی دخترانه

نام دبیر :مهری
تاریخ امتحان3030/40/ 40 :

ی (واحد فلسطین)

ساعت امتحان 8 :غثح /عػط

ردیف

سؤاالت پایان ترم نوبت دومسال تحصیلی 30 -30

راهنمای تصحیح

مدت امتحان  88 :زلیمِ

محل مهر یا امضاء مدیر

تِ سَاالت ظیط پاسد زّیس؟
ً-1یاظّای اًساى  -2زضآهس سطاًِ

 -3هٌثع طثیعی – ًیطٍی اًساًی – سطهایِ -4ضضس ووی – تَسعِ ویفی

 -5لیوت ّا  -6ون تط اظ یه سال ٍ -7یي ( اتطیص) -ضم  -8گات یا wt0
زضست ٍ غلط تَزى پاسد ّای ظیط ضا هطرع وٌیس؟
-1غ -2ظ -3ظ -4ظ

-5ظ -6غ

تِ سَاالت ظیط پاسد زّیس؟
 -1هسیط اٍل جطیاى عَاهل زتَلیس ضا اظ سَی ذاًَاضّا تِ تٌگاُ ّای التػازی ضا ًطاى هی زّس ٍ هسیط زٍم جطیاى پَلی است وِ اظ سَی
1

تٌگاُ ّا تِ سوت ذاًَاضّا ضٍاى است  .تٌگاُ ّا سْن عَاهل تَلیس ضاز هتٌاسة تا لیوت آى ّا تِ غَضت هعز سَز ٍ اجاضُ تِ ذاًَاضّا هی
پطزاظًس ایي هسیط زضآهس ذاًَاضّا ضا ًطاى ذوی زّس .هسیط سَم جطیاى واالّا ٍ ذسهات اظ سَی تٌگاُ ّای التػازی تِ ذاًَاضّاست ٍ
هسیط چْاضم جطیاى پَلی وِ اظ ططف ذاًَاضّا تِ سوت تٌگاُ ّای التػازی است ٍ ذاًَاضّا واالّا ٍ ذسهات هػطفی ذَز ضا اظ تٌگاُ ّای
التػازی تْییِ هی وٌٌس.

2
3
4
5

 -2فمط هطلك:یعٌی زضآهس الظم ضا تطای تما ٍ حفظ سالهت جسوی ٍ ضٍحی ذَز ًساضز.
فمط ًسثی:وساًی وِ زضآهس پاییٌی زاضًس ًسثت تِ طثمات تاال فمیط هحسَب هی ضًَس
-3ضضس زاضتِ است چَى تعساز تَلیس زض سال ً 90سثت تِ  86افعایص یافتِ است ضضس زاضتِ است چَى ضضس یه هفَْم ووی است.
 -4گطٍُ ّای تاالی زضآهسی هیل تِ پس اًوساظ تیص تط ًسثت تِ گطٍُ ّای پاییي زضآهسی ٍ ایي گطٍُ هیل ًْایی تِ هػطف تیص تطی
زاضًس.
-5الف) عسم توایل ّن ظهاى زٍ ططف تِ هثازلِ

ب) ًثَزى یه هعیاض سٌجص اضظش

ج) ًثَز ٍسیلِ ی پس اًساظی فطزی

-6واّص حجن پَلسض گطزش (سیاست اًمثاضی پَل)
 -1افعایص ًطخ سپطزُ ّای لاًًَی :ایي ضٍش اظ ططیك تغییط زض ًطخ سپطزُ ّای لاًًَی ًعز تاًه ّا اعوال هی ضَز تاًه هطوعی تا افعایص
6

ًطخ سپطزُ ّای لاًًَی حجن پَل زض گطزش ضا واّص هی زّس.
 -2افعایص ًطخ تٌعیل هجسز :تاًه هطوعی تا افعایص ًطخ تٌعیل هجسز فعالیت تاًه ّای تجاضی ضا زض ظهیٌِ ی اعطای ٍام هحسٍز هی وٌس.
-3سیاست تاظاض تاظ ( فطٍش اٍضاق هطاضوت)زض ایي ضٍش تاًه هطوعی هی تَاًس تا فطٍش اٍضاق هطاضوت تِ طَض هطرع اظ همساغط پَل زض
زست هطزم تىاّس.

بارم

کلید

نام درس :اقتصاد

7

ٍ-7لتی زض پطت سفتِ ًَضتِ هی ضَز ایي سٌس تِ آلا یا ذاًن اًتمال یافت عول ظْط ًَیسی اًجام گطفتِ است.

8

-8تِ تاظاضی وِ زض آى واال یا واالّای هعیٌی هَضز هعاهلِ لطاض هی گیطز تَضس واال هی گَیٌس.
 -9اسٌاز ذعاًِ

اضگاى :هٌتططوٌٌسُ زٍلت

ظهاى سطضسیس 3:هاِّ6-هاِّ 1-سالِ

اپهً :ساضز

سَزً :ساضز

9

اٍضاق هطاضوت
10

ظهاى سطضسیس 3 :هاِّ6-هاِّ 1-سالِ

اپه :هتَسط

اضگاى :ضطوت ّا ٍ زٍلت ّای ذػَغی سَز:هتَسط

-10سْن ٍضلِ ای لاتل هعاهلِ است.

-11 11اغل زٍلت واهلِ الَزاز-اغل تسطی ضفتاضزاذلی -واّص تسضیجی عَاضؼ گوطوی-هوٌَعیت تطلطاضی هحسٍزیت ّا ی همساضی
-12زض ظهیٌِ ی غازضات ٍ گستطش غازضات همطضاتی ٍضع وطزُ است تط ایي اساس چٌاى چِ وطَضی تِ زاهیٌگ هثازضت وٌس سایط
12

وطَضّا هجاظًس وِ تا ٍضع عَاضؼ ضس زاهیٌگ تِ هماتلِ تا آى تطذیعز .
-1 -13تْثَز ضطایط تطای تَسعِ ی التػاز پایساض وطَضّای عضَ
 -2اتراش تساتیطی تطای حصف تسضیجی هَاًع تجاضی زض هٌطمِ ی آوَ
13

-3تْییِ ی تطًاهِ ی هطتطن تطای تَسعِ ی هٌاتع اًساًی
-4تسطیع تطًاهِ ّای تَسعِ ی ظیط تٌاّای حول ٍ ًمل اضتثاطات
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;جْت جسیس استفازُ ضسُ
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