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بارم سؤاالت
 

 های مناسب پر کنید.جای خالی را با گزینه 1

کند و با  .............تواند سفته را در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند، میالف( 

 .دریافت مبلغ کمتری، طلب خود را به دیگری انتقال دهد

 .رودآن جامعه به شمار می.....................حجم کل پول موجود در کشور، ب(  

 .رودشمار می پول به .................... اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند،ج(  

5/1 

  ای زیر پاسخ دهید.به سواالت چهار گزینه 2

 شد؟ اقتصاد درگیری کدام عامل شکلایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث  الف(

 (رکود سنگین4            ( ایجاد نقدینگی زیاد    3                 ( ایجاد تورم2             ایجاد شبه پول    (1

 نام دیگر مبادله کاال با کاال چیست؟ ب(

 (احیا4                    (مبادله اولیه          3         ( تهاتر                2                      تعویض       (1

5/1 

 5/1 نقدینگی را تعریف کنید.  3

 5/1 ها را نام برده و معرفی کنید. سه مورد از انواع بانک 4

 5/1 ها را نام ببرید. مهمترین وظایف بانک 5

 5/1 ها را ذکر کنید. شش مورد از عقود مجاز اسالمی در بانک 6

 5/1 را بنویسید.اوراق بهادار را تعریف کرده و انواع آن  7

آگاه شد، نام ببرید و در مورد آن  جامعه در اجتماعی رفاه سطح از توانمی آن وسیلهترین معیاری را که به  مهم 8

 . توضیح دهید

5/1 

 5/1  ؟ توضیح دهید.توان بررسی کردمحور عمده می چندهای دولت در عرصه اقتصاد را در  فعالیت 9

 5/1 پذیرد؟توسط کدام سازمان و چگونه صورت می ظارت بر اجرای بودجهن 11

 5/1 انواع مالیات را نام برده و شرح دهید.  11

 5/1 لفه اقتصاد مقاومتی را بنویسید. شش مؤ 12

 2 مورد(  4های اساسی نظام اقتصادی ایران را نام ببرید.)محورهای کلی و ویژگی 13

 1از 1صفحه ی 

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 اقتصادنام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 23/1398 / 18 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 28:  32  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 پشتوانه ج(                 نقدینگی ب(                الف(ظهرنویسی 1

 .شبه پول و تهاتر 2

گیری خدمات نوین بانک، نقدینگی کل رود. قبل از شکلحجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می 3

های اما با پیدایش پولانداز خانگی بود.  از گردش پس های در گردش و خارجمساوی مجموع مسکوکات و اسکناس

 .پول شد خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول توانستند شبهتحریری چک و اینکه بانکها می

بانک تخصصی که فقط به فعاالن عرصه خاصی ـ  بانک تجاری که صرفاً نقش آسانسازی مبادالت را دارد. مثل بانک ملی 4

 است وتولید واسطه گذاریمثل بانک توسعه صادرات بانک سرمایه مردم.(از اقتصاد ارائه خدمات میکند نه به همه 

 .ها و واحدهای تولیدی تأسیس کندشرکت تواند همچنین می

 خرید و فروش ارز  ـ 5

 نقل و انتقال وجوه در داخل کشور ـ

 دریافت مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ـ

 پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنها ـ

 قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان ـ

 مربوط مقررات طبق مشتریان برای وکالت و وصایت قیمومت، وظیفه دادن انجام ـ

اجاره به  -7 معامالت سلَف -6فروش اقساطی  -5مشارکت حقوقی  -4 مشارکت مدنی -3مضاربه  -2قرض الحسنه  -1 6

 جعاله -8شرط تملیک 

 دو به اوراق این شود؛می  منابع مالی به عنوان تضمین صادر منظور از اوراق بهادار، اسنادی است که در فرایند تأمین 7

 :میشود تقسیم کلی دسته

 اوراق مشارکت -2   اوراق سهام -1

ه ده گروه هاست. برای محاسبه این معیار، مردم کشور را بشاخص دهکیکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد،  8

 .گیرد کنند. در طبقه بندی این ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار می جمعیتی مساوی تقسیم می

 وضع مقررات، سیاستگذاری و حکمرانی ـ  خدمات و کاالها عرضۀ 9

ارقام پیش بینی شده با مخارج  شود و در پایان سال پس از اجرای بودجه، تفاوت تعیین میطور تخمینی  ارقام بودجه به 11

شود. این سند، دستیابی به  مشخص می بودجه تفریغ واقعی تحقق یافته و درآمدهای واقعی وصول شده در سندی به نام

سازد. از این رو، در تمام کشورها حق بودجه را مشخص می تکالیف ها به اهداف و پایبندی و یا عدم پایبندی دستگاه

 دیوان عهده به سند ارائه و وظیفه ایننظارت براجرای بودجه برای مجلس نمایندگان شناخته شده است. معموالً 

کند. در جمهوری اسالمی ایران به موجب قانون اساسی، دیوان  را مجلس انتخاب می آن اعضای که است محاسبات

 .مجلس شورای اسالمی استازیر نظر  مستقیم محاسبات

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 اقتصادنام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 03/1398/  13تاریخ امتحان: 
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 دقیقه 75مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

  :شود بندی میها براساس پایه مالیاتی به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم، دستهالیاتم 11

  .شودمالیاتی است که بهطور مستقیم از مؤدیان مالیات دریافت می :مالیات مستقیم -1

مانند واردات یا خرید بستگى دارد،  هایى که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادى مالیات: غیرمستقیم مالیات -2

آن مشخص و معین نیست و امکان  کننده نهایی شود. در این نوع مالیات، پرداخت میهاى غیرمستقیم نامیده  مالیات

 .انتقال بار مالیاتی بسیار زیاد است

 پیشرو و مولد و فرصت ساز و اقتصاد دانش بنیان. -برونگرایی و گسترش ارتباطات -درونزایی 12

ای و حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت منطقه -اقتصاد مردمی و رد سلطه بیگانگان -اقتصاد وسیله است نه هدف 13

 استانی.
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