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ٍ رٍستبیی چِ ثبضٌذ، ضْزی چِ دارًذ، را ایزاى اسالهی جوَْری دٍلت تبثؼیت کِ کسبًی ّوِ  

.ضًَذ هی هحسَة ایزاى ضْزًٍذ کطَر، اس خبرج در چِ ٍ کٌٌذ سًذگی کطَر داخل در چِ ،ػطبیز   

 

دارًذ؛ ّبیی هسئَلیت ٍ حمَق دٍلت، ثب راثغِ در ضْزًٍذاى  

    

                   

ضْزًٍذی ّبی هسئَلیت  

 

 

ال، پبسخ فؼبلیت ّب، ًوًَِ سؤدرسٌبهِ  

4 درس   

،                             دٍلت ثب ّوکبری، آًْب رػبیت ٍ کطَر همزرات ٍ لَاًیي ثِ احتزام

  جٌگ ٌّگبم ثِ کطَر اس دفبع، هبلیبت پزداخت

کطَراًذ. یک اَتجبع ضْزًٍذاى، اس هٌظَر  

دٍلت خذهبت اس هٌذی ثْزُ حك  

ثیبى آسادی حك  

اًتمبد ٍ ًظز اظْبر حك  



 

 

 ثز عجك لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى، دٍلت هَظف است:

هٌبست، ضغل ثْذاضت، ٍآهَسش، سَاد لَاسم ٍ زایظفزاّن کزدى ض .1  

  .درجبهؼِ اسالهی اخالق ٍ فزٌّگ اهٌیت، رفبُ، 

جبدُ، ٍ راُ سبختي هبًٌذ ػوَهی خذهبت ٍ سیزثٌبیی تجْیشات.گستزش 2  

...  ٍ گبس ٍ ثزق آة، هخبثزات، سذ، هذرسِ، هسکي، ثیوبرستبى، پل،   

  اسالهی( ضَرای هجلس تصَیت اس )پس هجلس هصَثبت ٍ لَاًیي . اجزای3

.ضَد هی ثستِ دیگز کطَرّبی ٍ ایزاى ثیي کِ لزاردادّبیی . اهضبی4  

.کطَرّب سبیز سفیزاى استَارًبهِ پذیزش ٍ هب کطَر سفیزاى استَارًبهِ اهضبی .5  

دٍلتی ٍ ... ّبی ًطبى . اػغبی6  

  

               

 

 

 

 

 

 اس کزدى سؤال حك ٍ کٌٌذ هی ًظبرت دٍلت ّبی فؼّبلیت ثز هجلس ًوبیٌذگبى

 جوَْر رئیس دػولکز اس است هوکي ًوبیٌذگبى. دارًذ را ٍسرا ٍ رئیس جوَْر

 اٍ اس کِ ٍسیزی یب جوَْر رئیس صَرت ایي در. کٌٌذ سؤال ٍسیزاى اس یک ّز یب

 گبّی. دّذ پبسخ ًوبیٌذگبى سؤال ثِ ٍ ضَد حبضز هجلس در ثبیذ ضذُ سؤال

کٌٌذ. استیضبحرا  ٍسیزی هجلس، است هوکي ًیش  

 



 

 

                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

درآمدهای حاصل 
 از صادرات نفت

درآمدهای حاصل 
 سایر درآمدها از مالیات

 یحِال تٌظین ّب، دٍلت الذاهبت اس یکی

.است هختلف اهَر در  

 ثِ ضذى لبًًَی ٍ تصَیت ثزای لَایح ایي 

.ضَد هی فزستبدُ اسالهی ضَرای هجلس  

 

دٍلت ّبیدرآهذ  

دٍلت ّبی ّشیٌِ  

 اٍلبت ثْذاضت، آهَسش، سهیٌِ در را هختلفی ّبی فؼبلیت دٍلت

 ٍ ... صٌؼت هسکي،کطبٍرسی، سیست، هحیظ اس حفبظت فزاغت،

.دّذ هی اًجبم  

 فزٍدگبُ، جبدُ، پل، سبختي هثل ػوزاًی الذاهبت ثزای دٍلت

کٌذ. گذاری سزهبیِ ثبیذ …ٍ ثزق ًیزٍگبُ  

 

 



 

 

                              

                                                                               

 

  

 

 ثَدجِ

 پیش بینی درآمدها

 پیش بینی هزینه ها

سبیز درآهذّب: درآهذّبی دٍلت ثبثت ارائِ خذهبت 

 ثِ هزثَط درآهذّبی یب هزدم، ثِ تلفي ٍ گبس آة، ثزق،

 هبلکیت، سٌذ راًٌذگی، گَاّیٌبهِ صذٍر هبًٌذ خذهبتی

 سزهبیِ اس ًبضی درآهذّبی یب آى، ًظبیز ٍ گذرًبهِ

.ثشرگ صٌبیغ در گذاری  

 

 ّشیٌِ ٍ درآهذّب آى در دٍلت کِ است سٌذی ثَدجِ

.کٌذ هی هؼیي سبل، یک ثزای را کطَر یک ّبی  

است.الیحِ ثَدجِ  تٌظین ّب، دٍلت هْن ٍظبیف اس یکی  

 

 

هبلیبت پَلی است کِ ثز عجك لبًَى، افزاد ٍ 

 جْت در تب پزداسًذ هی دٍلت ثِ هؤسسبت

.ثگیزد لزار استفبدُ هَرد کطَر، اهَر ادارُ  



 

 

 

 

 

آهَس داًص ػْذُ ثز .2                                         آهَس داًص ثزػْذُ. 1  

 

 (2 )ضوبرُ کبرثزگِ. 3

 

 پبسخ فؼبلیت ّب

1 6 2 

7 3 4 5 



 

 

 ٍاثستگی سجت دارد؟ هؼبیجی چِ ًفت صبدرات ثِ کطَر یک درآهذ ثَدى هتکی ضوب ًظز ثِ. 4

 ٍ تحزین یب جْبًی لیوت ًَسبًبت هبًٌذ ثحزاًی هَالغ در کِ ضَد هی ضذى هحصَلی تک ثِ کطَر

.ضذ خَاّذ رٍثزٍ سیبدی التصبدی هطکالت ٍ آهذ در کبّص یب جٌگ  

 

 جَاًبى ػلوی ٍتَاًبیی ّوت ثب ثبیذگزفت؟  ًظز در ثبیذ را ّبیی راُ چِ هطکل ایي حل زایثة(   

 اس حوبیت ثب ٍ صٌؼت ٍ کطبٍرسیسهیٌِ  درتالش  ٍ رٍس ّبی فٌبٍری ٍ ػلن ثز تکیِ ٍ داًطوٌذاى ٍ

 ٍتک ٍاثستگی اس تب داد افشایص را داخلی تَلیذات ،ًفتی غیز ٍصبدرات ٍهلی داخلی تَلیذات

.ضذ دٍر ضذى هحصَلی  

 

 

 

 

 

  

 

 در جبّبی خبلی کلوبت هٌبست لزار دّیذ.

 

  .است ثَدجِ یحِال تٌظین ّب دٍلت هْن ٍظبیف اس یکی .1

  .ضَد هی تصَیت هجلس ضَرای اسالهی در ثَدجِ ی یحِال سٌذ .2

.هی ثبضذرئیس جوَْر دیگز کطَرّب اس ٍظبیف  سفیزاى استَارًبهِ پذیزش .3  

  .ضَد هی فزستبدُ هجلس ضَرای اسالهی ثِ ضذى لبًًَی ٍ تصَیت ثزای دٍلت لَایح. 4

.ّب ّشیٌِ ٍ درآهذّب ّوبى یب دٍلت خزج ٍ دخل ثیٌی پیص یؼٌی سبدُ سثبى ثِ ثَدجِ .5  

  

4درس  ًوًَِ سؤال  


