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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز 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

5/1 درآمد ملي چيست و شامل كدام درآمدها مي شود ؟ 1  

 1 دو مزيت و دو مورد از مشکالت پول های فلزی را بنويسيد . 2

5/1 تورم چيست به دو مورد از داليل آن اشاره كنيد . 3  

 1 از پشتوانه پول چيست و امروزه پشتوانه پول چه مي باشد ؟منظور  4

 1 اشتغال كامل چيست و  دولت چگونه بايد فرصت اشتغال را ايجاد مي كند ؟ 5

 1 معيار های  سنجش رشد چيست ؟ داليل آنها را بنويسيد .  6

 1 از نقش های اقتصادی دولت ، بهبود توزيع درآمد را توضيح دهيد . 7

 رابطه با فقر به سواالت زير پاسخ دهيد :در  8

 منظور از فقر نسبي 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 سياست های مالي انبساطي و انقباضي را توضيح دهيد . 9

 1 خزانه داری در اقتصاد جامعه چه جايگاهي دارد و مدير كل آن را چه كسي تعيين مي كند ؟ 10

 1 ماليات غير مستقيم چيست ؟ توضيح دهيد  11

چرا اقتصاد ايران بر اهميت خودكفايي در برخي از توليدات داخلي تاكيد دارد ؟ دو نمونه از اين  12

 توليدات را نام ببريد .
1 

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

 هزينه حمل و نقل ادرات : -تامين اجتماعي  :                  ب -الف
1 

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

 
1 



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

 بارم  ردیف

 1 چه تفاوتي با يکديگر دارند ؟تحريم مالي و تجاری  15

 1 مورد از حركت هايي كه برای مقابله با اقدامات قاجار صورت گرفت را بنويسيد . 4 16

 در مورد اقتصاد در  قانون اساسي  پاسخ دهيد : 17

 به چه موضوعي اشاره دارد ؟ 43اصل  –الف 

 محدوده فعاليت بخش های اقتصادی در چه اصلي آمده است ؟ -ب

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

 عدالت منطقه ای و استاني در چه اصلي اشاره شده است ؟ -ت

1 

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

   

 


