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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت                                

بارم
 

 5/1 چهار مورد از محورهای اقتصاد مقاومتی را بنویسید.  1

 5/1 پول ثبتی یا تحریری را تعریف کنید.  2

 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. ترین وظایف بانک مهم 5

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

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

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

 . دهید
5/1 

 5/1  ؟ توضیح دهید.محور عمده میتوان بررسی کرد 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 شش مولفه اقتصاد مقاومتی را بنویسید.  12

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

 1از  1صفحه ی 

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 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 

                                                                                            

 اقتصادنام درس: 

 آقای قاسمی نام دبیر:

 19/23/1397امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح  8  ساعت امتحان:

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

 .وری حداکثریمدیریت مصرف و بهره -ساز فرصت و مولد پیشرو، -برونگرایی وگسترش ارتباطات -درونزایی 1

دسترس افراد قرار  های آنها در نقاط مختلف درگسترش دادند و شعبهها فعالیت خود را  ا گسترش ارتباطات، بانکب 2

ها خدمات مختلفی را  مبادالت بود. بانک کم دشوار شد و بشر به دنبال آسانی بیشتر گرفت؛ نقل و انتقال اسکناس هم کم

ود در واقع پول نقد بین ش در معامالتی که با چک انجام می .بود «کچ» آنها، جمله از دادند؛ قرار ها در اختیار مشتری

دهد. چون افراد  موجودی حساب دیگری را افزایش می شود بلکه بانک، موجودی حسابی را کاهش، و افراد رد و بدل نمی

 .شود گفته می «ثبتی»یا  «پول تحریری»خود مبلغ چک را روی آن مینویسند به آن 

گیری خدمات نوین بانک، نقدینگی کل  میرود. قبل از شکلشمار  ود در کشور، نقدینگی آن جامعه بهحجم کل پول موج 3

های  بود. اما با پیدایش پول (انداز خانگی پس)از گردش  های در گردش و خارج مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس

 .پول شد خلق کنند، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول توانستند شبه ها می و اینکه بانک (چک)تحریری 

ــ بانک تخصصی که فقط به فعاالن عرصه (مثل بانک ملی)سازی مبادالت را دارد.  تجاری که صرفاً نقش آسانبانک  4 

 واسطه گذاری ــ بانک سرمایه( 2مثل بانک توسعه صادرات) کند نه به همه مردم. خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می

 .کند ها و واحدهای تولیدی تأسیس شرکت تواند همچنین می ،است وتولید

 ـ خرید و فروش ارز  5 

 ـ نقل و انتقال وجوه در داخل کشور

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

 پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنها ـ

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

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

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

 جعاله -8 ،اجاره به شرط تملیک -7

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

 :میشود تقسیم کلی دسته

          اوراق سهام -1

 اوراق مشارکت -2

ه ده کشور را بهاست. برای محاسبه این معیار، مردم «دهک»یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص  8

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

 .گیرد می

 گذاری و حکمرانی وضع مقررات، سیاست ـ  خدمات و کاالهای  ضهعر 9

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق               

 /پسرانهدخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید       

 اقتصادنام درس: 

 آقای قاسمی نام دبیر:

    19/03/97: تاریخ امتحان

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 75 مدت امتحان:
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بینی شده با مخارج  ارقام پیش بودجه، تفاوتشود و در پایان سال پس از اجرای  طور تخمینی تعیین می 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 ایناجرای بودجه برای مجلس نمایندگان شناخته شده است. معموالً  برنظارت 

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

 .ازیر نظر مجلس شورای اسالمی است مستقیم محاسبات

  :شود بندی می براساس پایه مالیاتی به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم، دستهها  الیاتم 11

  .شود طور مستقیم از مؤدیان مالیات دریافت می مالیاتی است که به: مالیات مستقیم

بستگى دارد،  (مانند واردات یا خرید)هایى که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادى  مالیات م:غیرمستقی مالیات

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

 .انتقال بار مالیاتی بسیار زیاد است

 پیشرو و مولد و فرصت ساز و اقتصاد دانش بنیان. -گرایی و گسترش ارتباطات برون -زایی درون 12

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

 استانی.

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :   02 جمع بارم :
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