بسم اهلل الرحمن الرحیم

بانک جامع سؤاالت درس اقتصاد پایه دهم انسانی

با تشکر و سپاس از سرگروه های محترم آموزشی شهرستان های تحت پوشش ذیل که
در تهیه این مجموعه همکاری نمودند .آقایان و خانم ها:
فرشته غالمی ،الهام رضوانی ،جعفر داداشی ،شهال ایلکا ،نبی ا ..ذبیح پور ،سارا دیوساالر ،
خدیجه محدثی ،اصغراقبالی ،محمد قلیچ ،حبیب ا ..عباس تبار.

گروه آموزشی اقتصاد استان مازندران
محمّد باقری
مجموع تعداد سؤاالت = ۱۱۵۹
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فهرست
عنوان فصل

تعداد سؤاالت

صفحه

ردیف

بخش

فصل

۱۲۱

 ۳تا ۱۱

۱

اول

اول

اقتصاد چیست؟

 ۱۱تا ۱۹

۲

اول

دوم

تولید

۶۹

۳

اول

سوم

بازار

۹۶

 ۱۹تا۲۱

۴

اول

چهارم

آشنایی با شاخص های اقتصادی

۶۲

 ۲۲تا ۲۶

۹

دوم

اول

پول

۵۹

 ۳۱تا ۳۴

۹

دوم

دوم

بانک

۹۹

 ۳۹تا ۳۵

۶

دوم

سوم

بازار سرمایه

۳۲

 ۳۶تا ۴۱

۵

سوم

اول

رشد و توسعه و پیشرفت

۹۱

۴۱تا ۴۴

۶

سوم

دوم

فقر و توزیع درآمد

۳۳

 ۴۹تا ۴۶

۱۱

چهارم

اول

دولت و اقتصاد

۱۱۳

 ۴۵تا ۹۴

۱۱

چهارم

دوم

بودجه و مالیه دولت

۱۶۹

 ۹۹تا ۹۴

۱۲

پنجم

اول

اقتصاد بین الملل

۱۶۵

 ۹۹تا ۶۶

۱۳

پنجم

دوم

اقتصاد ایران

۹۹

 ۶۵تا ۵۱

۱۴

پنجم

سوم

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

۶۶

 ۵۲تا ۵۹
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بخش اول :آشنایی با اقتصاد
فصل اول از بخش اول اقتصاد چیست؟
اقتصاد چیست؟
)۱رفع نیاز ها از طریق .....................که خداوند در اختیار انسان گذاشته است ،صورت می گیرد( .دانش)
)۲درتصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی ...........و ............رو به رو می شویم( .درک و فهم)
)۳انسان به عنوان ...........خدا در روی زمین معرفی شده است (.فهم)
)۴انسان به عنوان جانشین خدا در روی زمین از بُعد اقتصادی چه مأموریتی دارد؟( فهم)
)۹دانش اقتصاد چه کمکی به انسان برای رفع نیاز ها می نماید؟( فهم)
نیاز های انسان:
)۹انسان موجودی کمال جو است؛ به همین دلیل با برآورده شدن پاره ای از نیاز هاایش ،احسااس بای نیاازی باه او
صحیح 

دست می دهد( .دانش)

)۶با گذشت زمان تمام نیازهای انسان برطرف می شود؟ صحیح 

غلط
غلط

)۵محرک انسان برای فعالیت اقتصادی......................است( .دانش)
)۶اگر انسان فقط درنیاز های مادی و حیوانی خود متوقف شود ،کمال جویی به نوعی  .............تبدیل می شود( .فهم)
)۱۱در جدول زیر موارد نقطه چین مربوط به نیازها را مشخص کنید.
ردیف

نیازهای مادی(اولیه) نیازهای غیر مادی

۱

............

...............

۲

...........

..............

)۱۱سه مورد از نیازهای اولیه انسان را بنویسید(.دانش)
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 )۱۲عامل محرک فعالیت و تالش در انسان چیست؟ چرا؟(درک و فهم)
)۱۳مراتب نیازها در انسان را بررسی نمائید.
 )۱۴آیا نیازهای انسان به نیازهای مادی محدود می شود؟ چرا؟
 )۱۹کمال جوئی انسان چه ویژگی را برای او به همراه دارد؟(درک وفهم)
 )۱۹به نظر شما چرا انسان به عنوان موجودی کمال جو مطرح است؟
 )۱۶چرا علی رغم رفع پاره ای از نیاز ها انسان ،احساس بی نیازی به او دست نمی دهد؟ (درک و فهم)
)۱۵چه زمانی کمال جویی در انسان به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می شود.؟ (درک و فهم)
)۱۶پیامد پیگیری نیازهای کاذب یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی چیست؟(درک و فهم)
منابع و امکانات:
)۲۱با وجود منابع طبیعی فراوان درکره زمین چرا گفته می شود منابع محدود هستند ؟(درک و فهم)
الف.به دلیل ناشناخته بودن بسیاری از منابع

ب .به دلیل محدود بودن دانش فنی بشر

ج .به دلیل آسان نبودن بهره برداری کامل ازآنها

د .هر سه مورد

)۲۱خداوند؛ منابع ،امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به  ............در اختیار ...............خود قرار داده است(.فهم)
)۲۲به چه دلیلی خداوند منابع ،امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به امانت در اختیار جانشاین خاود قارار داده
است؟(درک وفهم)
)۲۳دو ویژگی مهم منابع و امکانات در دسترس بشر را ذکر نمائید.
 )۲۴دو دلیل محدودیت استفاده از منابع را بیان نمائید(.درک و فهم)
)۲۹چرا ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن محدود است؟ (درک و فهم)
 )۲۹استفاده از منابع باید با رعایت و توجه به چه نکاتی همراه باشد؟(دانش)
)۲۶چرا حتی اگر مشکل کمبود منابع نداشتیم و داشته های بشر نامحدود باشد ،انسان در بهره برداری از این منابع،
محدودیت دارد؟(درک و فهم)
 )۲۵محدویت ها در استفاده از منابع و امکانات ،چه تاثیری بر انتخاب انسان دارد؟(درک و فهم)
 )۲۶به چه دلیل در استفاده از منابع با کمیابی مواجه می شویم؟(درک و فهم)
)۳۱توجه به چه شرایطی اقتصاددانان بحث کمیابی را مطرح می کنند؟(درک و فهم)
)۳۱چرا افراد باید در میان خواسته های خود به انتخاب دست بزنند؟
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مسئله اقتصادی:
)۳۲بهترین روش استفاده از منابع وامکانات کدام است ؟(تجزیه وتحلیل )
الف .بیشترین میزان مصرف را درجامعه باید داشت.

ب .بیشترین میزان تولید را بدست آورد.

ج .سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم نمود.

د .موارد ب و ج

)۳۳یکی از مهم ترین مسائل زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد....................... ،محسوب می شود (.دانش)
)۳۴یکی ازمهم ترین مسائل زندگی وموضوع اصلی علم اقتصاد،چیست؟نقش دانش اقتصاد را در آن بیان نمائید(.دانش)
)۳۹بهترین مالک و روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟ (تجزیه و تحلیل)
مسئله انتخاب:
)۳۹انسان هایی که عقالنیت محدود دارند منافع را صرفاً در منافع مادی و حیوانی خالصه می کنند(.دانش)ص  غ
)۳۶انسان ها به حکم فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال چه نتیجه ای می باشند؟(دانش)
 )۳۵انسان ها با توجه به منافع و هزینه ها در هر امری چگونه دست به انتخاب می زنند؟
)۳۶دو نمونه از مواردی که بشر به اصطالح عقالئی رفتار نمی کنند را بیان نمائید( .فهم)
 )۴۱با توجه به مسئله انتخاب ،رفتار انسان در تخریب و برداشت بی رویه از جنگل و آب های زیرزمینی را مورد تحلیل
قرار دهید(.ارزشیابی)
هزینه فرصت:
)۴۱قانون حیات انسانی این است ؛که هر انتخاابی مساتلزم از دسات دادن انتخااب یاا انتخااب هاای دیگاری اسات.
(دانش) صحیح  غلط
)۴۲یک تولیدکننده ی درب و پنجره با میزان چوبی که در اختیاردارد ،تعدادی درب می سازد .در این صورت هزینه
فرصت این تولیدکننده برابر است با ( :کاربرد)
الف.درآمد حاصل از پنجره ای که نساخته است.

ب.تعداد درب هایی که نساخته است.

ج.هزینه ی خرید چوب برای ساخت درب است.

د .هزینه ی خرید چوب برای ساخت پنجره است.

)۴۳انسان ها و جوامع ،همیشه بهترین و برترین گزینه خود را از نظر منافع ،انتخااب مای کنناد؛ و باا ایان انتخااب،
بهترین  ...............خود را از دست می دهند(.دانش)
)۴۴مفهوم هزینه ی فرصت را با مثال بیان نموده و بگوئید این اصل چگونه می توانددرتصمیم گیری ها مؤثر واقع شود؟
)۴۹در یک زمین کشاورزی با امکاان کاشات دو محصاول گنادم و پنباه ،هزیناه فرصات کاشات گنادم چگوناه باه دسات
میآید(.کاربرد)
)۴۹با ذکر یک مثال بیان نمائید چگونه می توان از مفهوم هزینه فرصت در زندگی استفاده کرد؟(ترکیب)
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)۴۶ضمن بیان یک مثال ،بگوئید هزینه فرصت بیانگر چیست؟
تعریف علم اقتصاد:
)۴۵کدام مورد ذیل در تعریف علم اقتصاد صحیح می باشد؟( فهم)
الف .علمی است که رفتار بشر را در رابطه با نیازهای مادی و معنوی نامحدود بررسی می کند.
ب .علمی است که رفتار بشر را به صورت رابطه بین منابع تولید محدود وخواسته های نامحدود بررسی می کند.
ج .علمی است که رفتار بشر را به صورت رابطه بین منابع تولید نامحدود وخواسته های محدود بررسی می کند.
د .علمی است که رفتار بشر را در رابطه با مصارف متعدد و نامحدود بررسی می کند.
)۴۶چرا اقتصاد به عنوان علم انتخاب مطرح است؟(تجزیه وتحلیل)
)۹۱علم اقتصاد را تعریف نمائید ( .فهم)
)۹۱سه نکته ی مهمی که تعریف علم اقتصاد در برگیرنده ی آن هاست را بیان کنید.
)۹۲تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می گیرد،عمدتاً ریشه در چه عاملی دارد؟
)۹۳هدف علم اقتصاد چیست؟(درک)
)۹۴تعریف علم اقتصاد دربرگیرنده چه نکات مهمی است؟(3مورد)(درک وفهم)
)۹۹چه عواملی در انتخاب های انسان تاثیر دارد؟(دانش)
)۹۹علم اقتصاد خود را به مطالعه چه مواردی موظف می داند؟ (درک و فهم)
علم اقتصاد درباره چه موضوعاتی بحث می کند؟
)۹۶کدام یک از موضوعات زیرصرفاً جزء موضوعات مورد مطالعه در علم اقتصاد نمی باشد ؟(درک و فهم)
الف .فقرو مالیات

ب .توزیع برابر یا نابرابر فرصت ها

ج.رشد و پیشرفت

د .انتخابات

)۹۵چهار نمونه از موضوعات مورد بررسی در علم اقتصاد را نام ببرید.
)۹۶دانش اقتصاد چه کمکی در استفاده از منابع و امکانات به بشر می کند؟(درک و فهم)

)۹۱تکامل اندیشه ی اقتصادی بشر امروزه با چه عنوانی شناخته می شود ؟(دانش)
)۹۱دو نمونه از پرسش هایی که در محدوده ی مطالعات اقتصادی قرار می گیرد را مشخص کنید.
اهمیت علم اقتصاد:
)۹۲توضیح دهید که چرا امروزه علم اقتصاد دارای اهمیت است؟(درک و فهم)
)۹۳به نظر شما چرا در جهان امروز اهمیت علم اقتصاد و متخصصان این رشته روز به روز بیش تر مورد توجه قرار می
گیرد؟ (ارزشیابی)
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اقتصاد وآموزه های اسالمی:
)۹۴اسالم در دسترس نبودن معاش را خطری می داندکه اعتقادات انسان را تهدید می کند .صحیح 
)۹۹از نظر اسالم رسیدن به رفاه و توانگری مادی و رفع فقر ناپسند است .صحیح 

غلط

غلط

)۹۹حل همه ی مشکالت بشر حتی نیازهای مادی وی در گرو عمل به آموزه های الهی است .صحیح  غلط
)۹۶دیدگاه اسالم نسبت به اقتصاد چگونه است؟(درک و فهم)
)۹۵چرا از نظر اسالم ،اقتصاد در زندگی فرد اهمیت ویژه ای دارد؟ (درک و فهم)
)۹۶اهمیت اقتصاد از دیدگاه اسالم را بیان کنید؟ (درک و فهم)
)۶۱به نظر شاما چارا تاالش بارای رفاع فقار وتاوانگری پساندیده اسات.با توجاه باه آیاات قاران تجزیاه وتحلیال
کنید(.ارزشیابی)
)۶۱کشوری که نتواند در مسیر پیشرفتی همه جانبه حرکت کند؛ چه آینده ای خواهدداشت؟ (درک وفهم)
الف.می تواند با اتکا به منابع داخلی به حیات خودادامه دهد.
ب.استقالل سیاسی وفرهنگی خود را حفظ خواهد نمود.
ج.با اتکا به فرهنگ ملی خود می تواند مسیر آینده خویش را تعیین کند.
د.از نظر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی با بحران روبرو می شود.
)۶۲تأکید قرآن به آموزه های اسالمی در اقتصاد از چه جنبه ای است؟(درک وفهم)
)۶۳با توجه به نگاه اسالم به اقتصاد؛ فرایندی که عقالنیت اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود بدان ها نیازمند است را
بنویسید؟(دانش)
)۶۴چه کشوری هایی از جنبه ی اقتصادی بسیار آسیب پذیرند؟ پیامد آن را بنویسید؟
)۶۹چرا جامعه اسالمی به رشد و پیشرفت اقتصادی باید به مثابه یکی از مهم ترین ابازار هاا درجهات حفاظ هویات و
استقالل خود توجه کند؟
)۶۹جوامعی که تحت تأثیر اقتصاد های مهاجم قرار می گیرند ،دارای چه مشخصه هایی می باشند؟
چند مفهوم ا ولیه:
کاال :
)۶۶مفهوم کاال یک مفهوم اقتصادی است  .صحیح 

غلط

)۶۵آن دسته از اشیائی که در بازار خرید و فروش نمی شوند ،هم کاال به شمار می رود .صحیح 

غلط
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)۶۶کاال شیئی است که صرفاً ارزش مصرفی دارد .صحیح 

غلط

)۵۱کدام مورد ذیل کاال محسوب نمی شود؟
الف  .سبزی که خودمان کاشته و مصرف می کنیم.

ب .میوه ای که می خریم.

ج .لوازم التحریری که از فروشگاه تهیه می کنیم.

د .داروئی که ازداروخانه تهیه می کنیم.

)۵۱مفهوم کاال را با ذکر مثال تعریف نمائید.
خدمات:
)۵۲خدمات اشیای فیزیکی و قابل لمس هستندکه نیازهای انسان را برطرف می کنند( .درک) صحیح 

غلط

)۵۳خدمات را تعریف نموده و دو مثال از آن ذکر نمائید.
)۵۴نیاز به دانستن و مراجعه به مؤسسات آموزشی ،کاال محسوب می شود یا خدمات؟چرا ؟(کاربرد)
)۵۹چند نمونه از کاال و خدماتی را که در جریان آموزش وتحصیل مورد استفاده قرار می دهید را ذکر کنید(.کاربرد)
)۵۹شباهت و تفاوت کاال و خدمات را با ذکر مثال برای هر کدام مشخص نمائید( .تجزیه و تحلیل)
کاال های مصرفی و واسطه ای:
)۵۶کاالهایی که توسط کارخانه ها خریداری و در تولیدکاالی دیگر به کار می رود کاالی مصرفی نامیده مای شاوند .ص غ
)۵۵کدام یک از کاال های زیر واسطه ای نیست؟
الف)شماره گیر تلفن ب) پارچه ی خریداری شده توسط خیاط ج) الستیک اتومبیل

د)اتومبیل

)۵۶به کاالهایی که توسط مصرف کنندگان نهایی خریداری و به مصرف می رسند .................می گوییم.
)۶۱کاالی واسطه ای را تعریف نمائید.
)۶۱چهار مورد از کاالهای واسطه ای را نام ببرید.
)۶۲پنیر خریداری شده توسط مصرف کننده جزء کدام یک از انواع کاالها می باشد؟(کاربرد)
)۶۳کاالهای مصرفی و واسطه ای را با یکدیگر مقایسه نمایید(.ارزشیابی)
کاال های بادوام و بی دوام :
)۶۴کدام یک از کاالها ی زیردرصورتی که در فرآیند تولید به وسیله ی بنگاهها به کارگرفته شوند سرمایه ای نامیده می
شوند؟

الف .کاالهای واسطه ای

ب.کاالهای مصرفی

ج .کاالهای با دوام

د.کاالهای ضروری

)۶۹کاال های بادوام چه نوع کاالهایی هستند؟
)۶۹تفاوت کاالهای بادوام و بی دوام را مشخص کنید و برای هریک نمونه ای نیز بنویسید؟
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)۶۶کاالهای بادوامی که درفرآیند تولید و به وسیله ی بنگاهها به کارگرفته شوند ،چه نامیده می شوند؟ (دانش)
کاالی سرمایه ای :
)۶۵به چه نوع کاالئی ،کاالی سرمایه ای گفته می شود؟
)۶۶دو نمونه کاالی سرمایه ای نام ببرید.
کاالی ضروری و تجملی:
 )۱۱۱کاالئی که به رغم تغییر زیاد قیمت آن،میزان مصرف آن چندان تغییری نکند؛ چه نامیده می شوند؟
الف) بی دوام 

ب) ضروری

ج) تجملی 

د) نهایی 

)۱۱۱مصرف کننده میزان اهمیت کاالها را با حساسیت خود نسبت به قیمت نشان می دهد .صحیح 
)۱۱۲ضروری یا تجملی بودن کاال در همه زمان ها و مکان ها یکسان است .صحیح 

غلط

غلط

)۱۱۳کدام گروه از کاالها به ترتیب ضروری ،واسطه ای  ،تجملی و بادوام است؟
الف) خوراک  ،مسکن ،نورافشان ،اتومبیل

ب) فرش گران قیمت ،گلگیر ماشین  ،مسکن،نمک

ج) نمک  ،خوراک ،گوشی تلفن ،تراکتور

د) مسکن  ،الستیک اتومبیل  ،تابلو فرش،تراکتور

)۱۱۴در جدول زیر موارد مربوطه را به هم وصل نمایید(.دانش)

 )۱۱۹هر یک از کاالهای ضروری و تجملی را تعریف نمائید.
)۱۱۹یک کاالی تجملی ویک کاالی ضروری نام ببرید(.کاربرد)
 )۱۱۶کاالی ضروری و تجملی را مقایسه کنید (.ارزشیابی)
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)۱۱۵کاالی ضروری با کاالی تجملی چه تفاوتی دارد؟
)۱۱۶چرا ضروری یا تجملی بودن کاال مفهومی اقتصادی است؟
 )۱۱۱اگر جامعه ای به جای تولید کاالهای اساسی به تولید کاالهای لوکس و تجملی روی بیاورد ،باه نظار شاما ایان
اقدام صحیح است؟چرا؟(تجزیه و تحلیل)
)۱۱۱تحلیل نمائید که چرا نور افشان را جزو کاالهای ضروری نمی دانید.
)۱۱۲مشخص نمائید که هر یک از موارد ذیل از کدام نوع از انواع کاالها محسوب می شوند؟
الف)مسکن برای خود
د)تابلو فرش

ب) مشاوره دانپزشکی
ه) اره برقی

ج)موتور اتومبیل

و) یخچال در فروشگاه مواد پروتئینی

 )۱۱۳جایگاه کاالهای تجملی و ضروری را در زندگی بیان کنید.
بازیگران و فعاالن عرصه اقتصاد:
)۱۱۴شرکت هائی که درداخل یک کشور فعالیت می کنند جزو بازیگران کالن اقتصادی محسوب می شوند.ص غ 
)۱۱۹بازیگران و فعاالن عرصه ی اقتصاد جهان عبارتند از( :دانش)
الف .مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ب .دولت ها و سازمان های بین المللی

ج.الف و ب

د .هیچ کدام

)۱۱۹فعّاالن اقتصادی معموالً در چند سطح مطرح می شوند؟ نام ببرید.
)۱۱۶فعّاالن و بازیگران خرد اقتصادی به چه گروه هائی اطالق می شود؟
)۱۱۵وجود سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی چه ضرورتی دارد؟ (درک و فهم)
)۱۱۶نقش سازمان های اقتصادی بین المللی در عرصه اقتصادی چیست؟
)۱۲۱به ابتکار خود یکی از فعاالن عرصه اقتصاد در هر یک از دو سطح خرد و کالن را انتخاب کنیاد و باا یاک مثاال نحاوه
رفتار عقالنی آنان را در انتخاب موفق تبیین کنید(.ترکیب)
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بخش اول :آشنایی با اقتصاد
فصل دوم از بخش اول :تولید
آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد؟
)۱محصوالت همه مؤسسات تولیدی به طور مستقیم به مصرف مردم می رسد.

صحیح  غلط

)۲سلسله اقداماتی که منابع و عوامل تولید را به کاالها و خدمات مورد نیاز تبدیل می کند ......................می گویند.
)۳فرآیند تولید را با ذکر مثال تعریف نمائید.
)۴چه تفاوتی بین ارزش مصرفی و ارزش اقتصادی وجود دارد؟
تولیدکنندگان:
)۹همه ی فعّاالن اقتصادی به نوعی تولید کننده ی محصول هستند .صحیح  غلط
)۹تولید و رسیدن به محصول چندگونه است؟ آنها را فقط نام ببرید.
)۶حیازت را با ذکر مثال تعریف کنید.
)۵احیا را با ذکر مثال تعریف کنید.
)۶به چه نوع از تولید احیا گویند؟ یک نمونه از این نوع تولیدات را نام ببرید.
)۱۱تولید صنعتی چگونه حاصل می شود؟
)۱۱به کدام نوع از تولیدات محصوالت نرم هم اطالق می شود؟
انگیزه ی تولیدکنندگان:
)۱۲انگیزه تولید کنندگان از تولید کاال  ،رفع نیاز است.

صحیح  غلط

)۱۳تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی براساس انگیزه شان به چندگروه عمده تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
)۱۴چهار مورد از انگیزه های تولید کنندگان در تولید را نام ببرید.
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عوامل تولید:
)۱۹از کدام یک از عوامل تولید با عنوان زمین یاد می شود؟
الف) تکنولوژی

ب) سرمایه

ج) نیروی انسانی

د)منابع طبیعی

)۱۹از کدام مورد زیر با عنوان عوامل تولید یاد می شود؟
الف) منابع طبیعی

ب) سرمایه

د) همه موارد

ج) نیروی انسانی

 )۱۶وظیفه ترکیب عوامل تولید با کدام عامل تولیدی است؟
الف) منابع طبیعی

ب) نیروی انسانی

ج) سرمایه

د) فناوری

)۱۵کدام ویژگی مربوط به کاالهای سرمایه ای است؟
الف) گران بودن

ب) ارزان بودن

ج) بادوام بودن

د) با ارزش بودن

 )۱۶عوامل اصلی تولید کدام اند؟
الف) زمین  ،نیروی کار ،تقاضا کننده

ب) زمین  ،نیروی کار ،سرمایه

ج) زمین ،تقاضا کننده  ،نیروی کار

د) تقاضا کننده  ،عرضه کننده  ،سرمایه

)۲۱ب ه کاالهای بادوامی که در جریان تولید به کار گرفته می شود  .............................می گویند.
)۲۱عامل تولیدی که وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد ..........................نام دارد.
)۲۲عوامل تولید را نام ببرید ؟
)۲۳منظور از عوامل یا نهاده های تولید چیست؟
)۲۴منظور ازعامل منابع طبیعی در امر تولید چیست؟
)۲۹سرمایه فیزیکی را تعریف کنید.
)۲۹کدام عامل تولیدی از بقیه مهم تر است؟ چرا؟
)۲۶نیروی انسانی از نظر درجه مهارت به سه دسته تقسیم می شود .آنها را نام ببرید.
)۲۵نقش عامل نیروی انسانی در تولید را توضیح دهید.
)۲۶چرا از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل تولید می شود؟
)۳۱عوامل مولّد انسانی را نام ببرید.
)۳۱منظور از سرمایه ی مالی چیست؟ و چگونه در تولید نقش ایفا می کند؟
)۳۲عامل سرمایه در امر تولید به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.
)۳۳صاحب سرمایه ی مالی به چند صورت می تواند در تولید مشارکت نماید؟
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سازمان تولید:
)۴جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را  ...........................تعیین می کند.
)۳۹مشارکتی بودن سازمان تولیدی به چه معناست؟
)۳۹منظور از خصوصی بودن سازمان تولیدی چیست؟
)۳۶انواع سازمان های تولیدی را نام ببرید.
)۳۵توزیع درآمد بین عوامل تولید چگونه و بر چه اساسی باید باشد؟
)۳۶کسب و کار و سازمان تولید از لحاظ مالکیت به چند صورت می تواند سازماندهی شوند؟ نام ببرید.
هزینه تولید:
)۴۱در جریان تولید،ممکن است تولید کنندگان به صاحبان سرمایه اجاره بپردازند.

صحیح  غلط

)۴۱مبالغی را که تولید کنندگان برای تولید صرف می کنند چه نام دارد؟
الف) هزینه های مستقیم تولید

ب) سود

د) اجاره

ج) درآمد

)۴۲دستمزد به کدام یک از عوامل تولید زیر تعلق می گیرد؟
الف) منابع طبیعی

ب) نیروی انسانی

د) فناوری

ج) سرمایه

)۴۳سود به کدام یک از عوامل تولید تعلق می گیرد؟
الف) منابع طبیعی

ب) نیروی انسانی

د) زمین

ج) سرمایه

)۴۴سهمی که به صاحب زمین در جریان تولید تعلق می گیرد چه نام دارد؟
الف) اجاره

ب) بهره

ج) سود

د) دستمزد

)۴۹مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند چه نامیده می شود؟
الف) درآمد

ب)هزینه های غیر مستقیم تولید

ج) هزینه های مستقیم تولید

د) سرمایه

 )۴۹در جریان تولید ،تولید کنندگان بابت استفاده از زمین  ........................پرداخت می کنند.
) ۴۶مبالغی را که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند .........................................،می گویند.
)۴۵پولی که تولید کنندگان برای عوامل تولید می پردازند با چه عناوینی به خانواده ها بر می گردد؟
)۴۶هزینه های تولید را تعریف کنید.
)۹۱مبالغی را که تولید کنندگان برای تولید صرف می کنند ،چه نام دارد؟
 «)۹۱دستمزد ،سود ،اجاره » به ترتیب به کدام یک از عوامل تولیدی تعلق می گیرد؟
)۹۲دو مورد ازهزینه هایی یک واحد تولیدی کفش را بیان نمائید.
)۹۳چرا افراد نمی توانند از سرمایه مالی مانند سرمایه فیزیکی اجاره بگیرند؟
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درآمد و سود:
)۹۴میزان سود یا زیان برابر با تفاوت درآمد و هزینه است .صحیح  غلط
)۹۹اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد می گوییم تولید کننده از فعالیت خود زیان برده است .صحیح  غلط
)۹۹اگر میزان درآمد از هزینه کمتر باشد می گوییم تولید کننده از فعالیت خود سود برده است .ص  غ
)۹۶تولید کنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان در کوتاه مدت ....................
الف) هزینه های تولید را کاهش می دهند.

ب) هزینه تولید را کاهش و بهره وری را افزایش می دهند.
د) موارد الف  ،ج

ج) درآمد را از راه فراهم کردن بازار خوب افزایش می دهد.
)۹۵کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟
الف)سود= هزینه +درآمد

ب)سود-هزینه =درآمد

ج)سود= هزینه-درآمد

د)سود+درآمد= هزینه

 )۹۶اگر میزان درآمد از هزینه تولید بیشتر باشد می گوییم تولید کننده از تولید خود  ........................برده است.
)۹۱میزان سود حسابداری برابر است با تفاوت  ...............و هزینه های مستقیم است.
 )۹۱به هزینه های غیر مستقیم در محاسبه سود اقتصادی ........................... ،می گویند.
 )۹۲تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی در  .....................................می باشد.
)۹۳سود حسابداری چگونه محاسبه می شود؟
)۹۴طریقه ی محاسبه ی سود اقتصادی یا سود ویژه چگونه است؟
)۹۹هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
الف) سود :
ب) هزینه تولید:
)۹۹یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید.
الف) این واحد تولیدی چه هزینه هایی دارد؟(  ۲مورد)
ب) چگونه می توان هزینه این واحد تولیدی را کاهش داد؟ (۲مورد)
)۹۶یک کارگاه تولیدی پوشاک در سال  ۶۲با صرف هزینه ۹میلیون تومان۱۴ ،میلیون تومان درآمد کسب کرده است.
میزان سود دریافتی این کارگاه را محاسبه کنید.
)۹۵تولید کنندگان برای کاهش هزینه های خود چه اقداماتی انجام می دهند؟
)۹۶انواع سازمان های تولیدی را نام ببرید.
)۶۱توزیع درآمد بین عوامل تولید چگونه و بر چه اساسی باید باشد؟
)۶۱کسب و کار و سازمان تولید از لحاظ مالکیت به چند صورت می تواند سازماندهی شوند؟ نام ببرید.
)۶۲دو روش جهت کاهش هزینه های تولید بیان نمائید.
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)۶۳دو روش برای افزایش سطح درآمد حاصل از تولید پیشنهاد کنید.
)۶۴سود کارخانه ای

درآمد آن است .اگر هزینه های این کارخانه  ۹۱۱۱۱۱۱میلیون تومان می باشد .کارخانه چناد

میلیون تومان درآمد دارد؟
)۶۹کشاورزی در پایان یک سال کاری خود با فروش تمامی محصوالت تولید شده ۹۱،میلیون تومان درآماد باه دسات
آورده است .او کارگرانی با حقوق  ۹۱۱هزار تومان در ماه استخدام کرد .وی از زمین و تراکتوری که خاود صااحب آن
بود ،استفاده کرد .با توجه به اطالعات جدو ل زیر ،به ترتیب سود حسابداری و ساود ویاژه ی ایان کشااورز چناد هازار
تومان است؟

)۶۹باغداری در یک سال ۳۱تن از مرکبات خود را که از زمینی که خود صاحب آن می باشد ،برداشت کرده و با قیمات
هر کیلو  ۱۱۱۱تومان به فروش رسانده است ،همچنین وی از تراکتوری کوچک اش نیز در امر باغداری استفاده نموده
است .با توجه به اطالعات جدو ل زیر ،به ترتیب سود حسابداری و سود ویژه ی او را محاسبه نمایید.
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بخش اول :آشنایی با اقتصاد
فصل سوم از بخش اول :بازار
آیا می دانید بازار چگونه شکل می گیرد؟
)۱منظور از رفتار اقتصادی چیست؟
بررسی رفتار اقتصادی مصرف کنندگان:
)۲رفتار اقتصادی مصرف کنندگان در تصمیم برای مصرف یک کاال ،مستقیماً تحت تأثیرکدام مورد زیرقرار نمی گیرد؟
الف) سلیقه شان 

ب)تبلیغات 

ج) درآمد 

د) قیمت عوامل تولید 

)۳تصمیم مصرف کنندگا ن در مورد خرید کاال از کدام عامل تأثیر نمی پذیرد؟
الف) سودآور بودن کاال

ب) قیمت کاال

ج) قیمت سایر کاالها

د) سلیقه ی فرد

 )۴با افزایش قیمت گوشت قرمز ،مصرف گوشت مرغ و ماهی به ترتیب  .........و  ...........می یابد.
الف) افزایش ،کاهش

ب) افزایش ،افزایش

ج) کاهش ،کاهش

د) کاهش ،افزایش

)۹منحنی تقاضا؛ نشان دهنده ی چگونگی رفتار اقتصادی .................است و حالت  ............دارد.
الف)مصرف کنندگان -صعودی ب)مصرف کنندگان – نزولی ج)تولید کنندگان – نزولی د)تولید کنندگان -صعودی
)۹نزولی بودن منحنی تقاضا به دلیل آن است که ...................
الف)با کاهش قیمت هر کاال ،مصرف کنندگان میزان خریدشان از آن را ثابت نگه می دارند.
ب) با افزایش قیمت هر کاال ،مصرف کنندگان سعی می کنند نیازهای شان را با کاالهای مشابه برطرف کنند.
ج) با کاهش قیمت هر کاال ،تولید کنندگان بیش تر آن را تولید می کنند.
د) با افزایش قیمت هر کاال ،نیاز مصرف کنندگان به مصرف آن کاال کاهش می یابد.
)۶منحنی تقاضا نشان دهنده ی چگونگی  ........................................است.
)۵تصمیم مصرف کنندگان در مورد خرید یک کاال تحت تاثیر چه عواملی است؟
)۶منحنی تقاضا از چپ به راست چه حالتی دارد؟تفسیر آن چیست؟
)۱۱به نظر شما چرا منحنی تقاضا حالت نزولی دارد؟(ذکر دو دلیل)
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بررسی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان:
)۱۱منحنی تقاضا برای یک کاالی عادی به سمت چپ تغییر مکان داده است بنابر این..........


الف) درآمد مصرف کنندگان کاهش یافته است .

ب) سلیقه ی مصرف کنندگان به نفع کاال تغییر یافته است .


ج) قیمت کاال افزایش یافته است.



د) درآمد مصرف کنندگان افزایش یافته است.

)۱۲تأثیر افزایش قیمت کاال بر رفتار اقتصادی تولید کننده کدام است؟
الف) از ورود به بازار وانجام فعالیت جلوگیری می کند.



ب) برای تولید کاال به مقدار زیادتر انگیزه کافی ندارد.



ج) برای کسب سود بیشتر مقدار تولید خود را افزایش می دهد .
د) برای جلوگیری از ضرر مقدار کم تری تولید می کند.



)۱۳تولید کنندگان و مصرف کنندگان به ترتیب اغلب با چه اهدافی وارد بازار می شوند؟
الف) رفع نیاز،کسب سود

ب) رفع نیاز ،رفع نیاز

ج) کسب سود  ،کسب سود

د) کسب سود ،رفع نیاز

)۱۴منحنی عرضه و منحنی تقاضا به ترتیب هر کدام نشان دهنده چه چیزی می باشند؟
)۱۹دو دلیل صعودی بودن منحنی عرضه را بیان کنید.
)۱۹تصمیم تولید کنندگان در مورد میزان تولید کاال تحت تاثیر چه عواملی است؟
)۱۶منحنی عرضه از چپ به راست چه حالتی دارد؟ تفسیر آن چیست؟
)۱۵دلیل صعودی بودن منحنی عرضه چیست؟
)۱۶دلیل هر یک از پدیده های زیر را بیان نمائید.
الف)منحنی تقاضا نزولی است:
ب)منحنی عرضه صعودی است:
تعادل و قیمت تعادلی:
)۲۱عامل اصلی هماهنگی و ایجاد تعادل در "رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان "کدام است ؟
الف ) قیمت کاال

ب)ارزان بودن کاال

ج)فزونی عرضه بر تقاضا

د)فزونی تقاضا بر عرضه

)۲۱تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درهنگام کاهش قیمت یک کاالی معین به ترتیب چه رفتاری ازخود نشان میدهند؟
الف)کاهش تولید – کاهش مصرف

ب)افزایش تولید – افزایش مصرف

ج)افزایش تولید – کاهش مصرف

د)کاهش تولید – افزایش مصرف
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)۲۲در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی ،بازار کاال دچار مازاد.................و کمبود..............می گردد.
الف)عرضه  -تقاضا

ب)تقاضا  -عرضه

ج)عرضه  -عرضه

د)تقاضا  -تقاضا

)۲۳هرگاه قیمت به دلیل کمبود (فزونی تقاضا برعرضه ) به سمت قیمت تعادلی پیش برود ،قیمت در بازار ،چه وضعیتی
دارد؟
الف)در حال افزایش است .ب)در حال کاهش است .ج)در وضع ثابت است .د)وضع بازار در حالت تورمِ رکودی است.
)۲۴در جدول عرضه و تقاضای نوعی کاال قیمت تعادلی برابر ۶۱واحد پولی و مقدار تقاضا با این قیمت۱۱۱واحد بوده
است .از فروشنده در صورت عرضه کاال ،چه مقدار می توان انتظار کاهش قیمت را داشت؟
الف)۵۱

ج) ۱۱۱

ب) ۶۱

د)۱۱۱

)۲۹هر گاه در بازار کاالیی ،کمبود یا مازاد مشاهده نگردد .در آن صورت ...............
الف)قیمت کاال ارزان است.

ج)قیمت کاال تعادلی است .د)قیمت کاال گران است.

ب)قیمت کاال ثابت است.

 )۲۹چه زمانی در بازار یک کاال کمبود عرضه اتفاق می افتد ؟
الف)زمانی که عرضه برتقاضا فزونی یابد.

ب) زمانی که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر بیایید.

ج) زمانی که قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر بیایید.

د)زمانی که تولید کنندگان رغبت بیشتری برای عرضه دارند.

)۲۶برای رسیدن به تعادل ،قیمت کاال باید به ترتیب در حالت کمبود تقاضا  .......و در حالت کمبود عرضه .........یابد.
ال ف) افزایش ،افزایش

ب) افزایش ،کاهش

ج) کاهش ،افزایش

د) کاهش ،کاهش

)۲۵برای رسیدن به تعادل ،قیمت کاال باید به ترتیب در حالت مازاد تقاضا  .......و در حالت مازاد عرضه .........یابد.
الف) افزایش ،افزایش

ب) افزایش ،کاهش

ج) کاهش ،افزایش

د) کاهش ،کاهش

)۲۶هرگاه قیمت یک کاال به پایین تراز قیمت تعادلی برسد وکمباود عرضاه پایش بیایاد شااهد کادام یاک ازحااالت زیار
خواهیم بود؟ الف)قیمت ها کاهش می یابد.

ب)تولید کننده میلی به تولید نخواهد داشت.

ج) مصرف کنندگان میل بیشتری به مصرف پیدا می کنند.

د) رغبت تولید کنندگان به تولید بیش تر می شود.

)۳۱اگر قیمت یک کاال افزایش یابد ،عرضه و تقاضا برای آن به ترتیب ..............و .................می یابد.
)۳۱محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضا  ..........................نامیده می شود.
)۳۲در بازار یک کاال،در مناطق باالتر از نقطه ی تعادل حالت  ...........و در مناطق پایین تر از آن حالت .........اتفاق می افتد.
)۳۳مواجهه تقاضا کننده و عرضه کننده  ................ ،را شکل می دهد.
)۳۴عامل ایجاد کننده ی هماهنگی و تساوی عرضه و تقاضا  .....................می باشد.
)۳۹عرضه و تقاضا هر کدام به ترتیب با قیمت چه رابطه ای دارند؟
)۳۹منظور از قیمت تعادلی چیست؟
)۳۶منظور ازمقدار تعادلی چیست؟
18

)۳۵در نقطه ی تعادل چه رابطه ای بین عرضه و تقاضا برقرار است؟
)۳۶یک جدول فرضی عرضه و تقاضا در بازار برای محصول برنج نوشته ،سپس نمودار آن ها را رسم نمائید.
)۴۱یک جدول فرضی عرضه و تقاضا برای محصول برنج در بازار ارائه نمائید و سپس آن را رسم نمائید.
)۴۱با ارائه ی یک جدول فرضی عرضه و رسم منحنی آن ،رابطه قیمت و عرضه را نشان دهید.
)۴۲جاهای خالی در جدول را با اعدادی مناسب پر کنید و منحنی آن را رسم کنید ساپس ناواحی کمباود و ماازاد عرضاه را
روی منحنی نشان دهید.

)۴۳با توجه به نمودار مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) کدام ناحیه کمبود عرضه را نشان می دهد ؟
ب)تفاوت قیمت درمازاد عرضه بانقطه تعادلی با کدام
حرف مشخص شده است؟
ج)گرایش قیمت در مازاد عرضه چگونه است؟
د) در قیمت  ۵۱۱با چه مقدار مازاد تقاضا مواجه هستیم؟

)۴۴با توجه به نمودار مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف)در قیمت  ۳۱۱ریال مقدار مازاد عرضه چقدر است؟
ب) مازاد عرضه وکمبود عرضه در چه موقعیتی نسبت به
نقطه ی تعادلی قرار دارند؟
ج)منحنی تقاضا با حرف  ...........مشخص شده و شکل آن
از چپ به راست  ..........................است.
د) نام نقطه ی تعادلی ........و قیمت تعادلی  ...........و
مقدار تعادلی ...................است.

19

)۴۹با توجه به نمودار مقابل نام موارد خواسته شده را مشخص نمائید:
الف) نام منحنی : S
ب) نام منحنی : D
ج) نام نمودار: 1
د) نام نمودار: 2
ه) محل برخورد دو نمودار  Sو :D
و) قیمت تعادلی:
ز) مقدار تعادلی:
ح) شکاف بین دو منحنی(فاصله "ح"):
ط) شکاف بین دو منحنی(فاصله "ط"):

)۴۹با توجه به منحنی مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) نام منحنی مربوطه چیست؟
ب) رابطه ی آن با قیمت چگونه است؟

)۴۶با توجه به جدول مقابل موارد خواسته شده را مشخص نمائید:
الف) قیمت تعادلی( :

)

ب) مقدار تعادلی( :

)

ج) نقطه ی تعادل(:

و

)

)۴۵اگر در بازار یک کاال مازاد یا کمبود وجود داشته باشد چه عاملی بازار را به تعادل می کشاند؟
)۴۶توضیح دهید در حالت کمبود عرضه ،بازار کاال چگونه به تعادل می رسد؟
)۹۱چگونگی به تعادل رسیدن بازار یک کاال در حالت مازاد عرضه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
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انواع بازار:
)۹۱انحصارگر در بازار ،قیمت پذیر است.

صحیح  غلط

)۹۲خریداران در بازار انحصاری ،قیمت پذیرند .صحیح  غلط
)۹۳در کدام بازار و تحت کدام شرایط منافع بیش تری نصیب مصرف کنندگان می شود؟
الف)رقابتی – تعداد تولید کنندگان زیادتر و رقابت فشرده تر باشد .



ب) انحصاری – تعداد تولید کنندگان کمتر وکاالی تولید شده منحصر به فرد باشد.



ج) رقابتی – تعداد تولید کنندگانِ رقیب کمتر و اتحاد و همکاری بین آنان بیش تر باشد .
د) انحصاری – فقط یک تولید کننده منحصر به فرد باشد و رقیبی در مقابل او فعالیت نکند .
)۹۴بازار انحصار در خرید بازاری است که در آن .........................
ب) تنها یک مصرف کننده در آن بازار وجود دارد.

الف) تنها یک تولید کننده کاال را تولید می کند.

ج) یک تولید کننده کاال را تولید می کند و یک مصرف کننده آن را مصرف می کند .د)چند تولید کننده و چند مصرف
کننده وجود دارد.
)۹۹درچه صورت منافع بیشتری نصیب مصرف کنندگان می شود؟
الف -تعدادتولیدکنندگان زیادباشد.
ج -تعداد تولیدکنندگان کم باشد.

ب -تعداد مصرف کنندگان زیاد باشد.
د -تولید کنندگان اتحاد و همکاری داشته باشند.

)۹۹به بازاری که فقط یک خریدار در آن است  .................می گویند.
)۹۶به تولید کننده یا فروشنده ی منحصر به فرد ...............و به خریدار یا تقاضا کننده ی منحصر به فرد  ..............گویند.
)۹۵فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها جزء  ............................از انواع بازارها می باشند.
)۹۶درمباحث اقتصادی بازار چگونه تعریف می شود؟
)۹۱دو نوع کلی از انواع بازار را نام ببرید.
)۹۱بازار رقابتی را تعریف کرده ،برای آن مثالی ذکر کنید.
)۹۲منظور از انحصار چیست؟ و انواع انحصار را نام ببرید.
)۹۳منظور از انحصار در خرید و انحصار در فروش چیست؟ برای هریک مثالی ذکر کنید.
)۹۴بازار رقابتی و انحصاری را از دید مشتریان با یکدیگر مقایسه کنید.
)۹۹بازارهای حراجی به چه صورت هایی می باشد؟ برای هر یک مثال بزنید.
)۹۹رفتار دولت ها در مواجهه با هر یک از دو نوع انحصار قانونی و غیر قانونی چگونه باید باشد؟ چرا؟
)۹۶در کشور ما یک انحصارگر در فروش به دلیل طبیعی و یک انحصارگر در فروش به دالیل قانونی را ذکر کنید.
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بخش اول :آشنایی با اقتصاد
فصل چهارم از بخش اول :آشنائی با شاخص های اقتصادی
چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی را در سطح جامعه اندازه گیری کنیم؟
)۱چرا اقتصاد دانان نیازمند به استفاده از آمارها وشاخص های اقتصادی هستند؟
)۲چرا سنجه ها و شاخص های اقتصادی بسیار مهم هستند؟
)۳آمارهای اقتصادی در چه سطوحی ارائه می شود؟
)۴حسابداری ملی را تعریف کنید.
)۹چهار مورد از موارد مورد اندازه گیری حسابداری ملی را نام ببرید.
)۹دلیل اهمیت آمارهای اقتصادی و حسابداری ملی چیست؟
تولید ملی و اندازه گیری آن:
)۶منظور از تولید کل چیست؟
)۵رای این که فعالیت های تولیدی در حسابداری ملی مورد محاسبه قرار گیرند ،چه شرایطی را باید داشته باشند؟
)۶منظور از اینکه یک کاال باید از بازار عبور کند تا در حسابداری ملی لحاظ شود ،چیست؟
)۱۱چرا محاسبه ی تولید کل در جامعه ،دارای اهمیت است؟
)۱۱فعالیت تولیدی زنان در مزرعه در تولید کل کشور محاسبه  ........اما فعالیت تولیدی آنان در منزل در تولید کل کشاور
محاسبه . ........
)۱۲به نظر شما به چه دلیل فعالیت تولیدی زنان در مزرعه ،در تولید کل محاسبه می شود اما فعالیات تولیادی آناان بارای
منزل ،محاسبه نمی شود؟
)۱۳بیان کنید از نظر حسابداری ملی؛ چه تفاوتی بین زمانی که شما تلویزیون معیوب منزل تان را خودتان تعمیر می کنید با
زمانی که آن را پیش یک تعمیرکار می برید ،وجود دارد؟
)۱۴کاالهایی که تولید کنندگان ،تولید می کنند و به بازار عرضه می کنند ،به چند شکل مورد استفاده قرار می گیرند؟
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)۱۹منظور از کاالهای نهائی چیست؟
)۱۹منظور از کاالهای واسطه ای چیست؟
)۱۶چرا در حسابداری ملی برای اندازه گیری تولیدکل جامعه ،از محاسبه ارزش کاالهای واسطه ای صرف نظر می گردد؟
)۱۵آیا فعالیت های غیر قانونی نظیر قاچاق در حسابداری ملی محاسبه شوند؟چرا؟
تولید ناخالص ملّی و داخلی:
)۱۶به ارزش پولی کلیه کاالها وخدمات نهایی که توسط اعضای یک ملت تولید می شود ................می گویند.
ب) تولید خالص ملی

الف) تولید ناخالص داخلی

د)تولید خالص داخلی

ج) تولید ناخالص ملی

)۲۱تولید ناخالص داخلی را تعریف کنید.
)۲۱تولید ناخالص ملّی را تعریف کنید.
)۲۲تولید ناخالص ملّی و تولید ناخالص داخلی را با هم مقایسه نمائید.
)۲۳با توجه به تعریف تولید ناخالص ملّی و تولید ناخالص داخلی ،هر یک از موارد زیر جزء کدام یک محاسبه می شود؟
الف) تولید خارجیان مقیم یک کشور:
ج) تولید خارجیان مقیم خارج:

ب) تولید ایرانیان مقیم خارج:
د) تولید ایرانیان داخل کشور:

)۲۴هر یک از تولید ناخالص ملّی و تولید ناخالص داخلی ،به ترتیب با چه عالئم اختصاری معرفی می شوند؟
)۲۹باال بودن شاخص های تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد بیانگر چیست؟
)۲۹عالمت اختصاری تولید ناخالص ملی ..............و عالمت اختصاری تولید ناخالص داخلی  ............می باشد.
 ”G.D.P“ )۲۶نشان دهنده کدامیک از شاخص های اقتصادی جامعه است؟
الف)تولید ناخالص داخلی

ب) تولید ناخالص ملی

ج) تولید خالص داخلی

د) تولید خالص ملی

)۲۵توضیح دهید؛میزان محاسبه شده ی دو شاخص تولید ناخالص ملی و داخلی در یک کشور ،معموالً چه رابطاه ای باا هام
دارند؟
)۲۶دو دلیل تفاوت فاحش بین شاخص های تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها را بیان نمائید.
استهالک:
 = ................................... )۳۱هزینه ی استهالک  -تولید ناخالص ملی
)۳۱استهالک به چه معناست؟
)۳۲منظور از هزینه ی استهالک چیست ؟
)۳۳تولید خالص ملّی یا داخلی را چگونه محاسبه می کنند؟(ذکر فرمول)
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)۳۴تفاوت تولید خالص با تولید ناخالص در چیست؟
)۳۹چرا هر ساله باید بخشی از تولیدات جامعه را بابت هزینه ی استهالک کاالهای سرمایه ای کنار گذاشت؟
)۳۹نرخ استهالک سالیانه یک ماشین ۹درصد می باشد .عمر مفید تقریبی آن چند سال برآورد می شود؟
)۳۶عمر مفید تقریبی یک دستگاه سرمایه ای۲۱سال برآورد می شود ،نرخ استهالک سالیانه آن چند درصد می باشد؟
درآمد ملی:
)۳۵مجموع درآمدهایی که درطول یک سال نصیب اعضای جامعه می شودکدام است؟
الف)درآمدسرانه

ب)درآمدملی

ج)تولیدناخالص داخلی

د)تولیدناخالص ملی

)۳۶آیا می توان درآمد ملی را معادل تولید آن جامعه دانست؟ چرا؟
)۴۱درآمد ملی را تعریف کنید.
)۴۱درآمد ملی شامل چه مواردی است؟
محاسبه تولید کل جامعه:
)۴۲سه روش برای محاسبه تولید کل جامعه را نام ببرید.
)۴۳روش هزینه ای محاسبه ی ارزش کل تولیدات جامعه را شرح دهید.
)۴۴روش درآمدی محاسبه ی ارزش کل تولیدات جامعه را شرح دهید.
)۴۹روش ارزش افزوده محاسبه ی ارزش کل تولیدات جامعه را شرح دهید.
)۴۹روش هزینه ای و روش درآمدی در محاسبه ی ارزش کل تولیدات جامعه را با یکدیگر مقایسه کنید.
 )۴۶برای جلوگیری از اشتباه ،متولّیان حسابداری در محاسبه ی ارزش کل تولیدات جامعه چه روشی باید اتخاذ کرد؟
شاخص های نسبی:
)۴۵تولید ملّی می تواند حجم و بزرگی اقتصاد را نشان دهد .ص غ
)۴۶دراقتصاد اغلب درمطالعات آماری ،برای دست یابی به تصویردقیق تر و واقعی تر ازشاخص های......استفاده می کنند.
)۹۱درآمد سرانه را تعریف کنید.
 )۹۱با ذکر یک مثال بیان کنید؛ استفاده از شاخص های مطلق در اقتصاد ،گاهاً چه مشکلی به بار می آورند؟ بارای رفاع آن
چه اقدامی را باید صورت داد؟
)۹۲چرا درآمد سرانه می تواند معیار بهتری برای مقایسه ی سطح زندگی و رفاه افراد کشور تلقی شود؟
)۹۳درآمد سرانه جامعه چگونه محاسبه می شود؟ این شاخص بیانگر چیست؟
)۹۴دو روش محاسبه ی شاخص های نسبی در اقتصاد را بیان کنید.
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محاسبه به قیمت جاری و قیمت ثابت:
)۹۹اگر تولید کل جامعه ای فرضی از۲۶۱میلیاردریال درسال  ۱۳۶۲به ۴۹۱میلیاردریال درسال  ۱۳۶۳رسیده باشاد آیاا
می توان نتیجه گرفت که اقتصاد جامعه رشد واقعی داشته است؟
الف)خیر چون ممکن است این افزایش ناشی از رشد قیمت باشد.
ب) بله ،چون به هرحال ارزش پولی تولید کل از  ۲۶۱به ۴۹۱میلیارد ریال رسیده است.
ج) نمی توان مشخص کرد چون برای بررسی به ارقام تولید وقیمت درهر دو سال نیاز داریم.
د)خیر چون این افزایش ممکن است هم ناشی از رشد قیمت بلشد هم به خاطر افزایش تولید باشد.
)۹برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه ی متغیرهای اقتصادی چه روشی را باید اتخاذ کرد؟
)۹۶شاخص های نشان دهنده ی تولید کلّ جامعه ،بر اساس چه واحدی سنجیده می شوند؟
)۹۵چرا اقتصاددانان به سیاست گذاران و مردم توصیه می کنند در مقایسه ی متغیرهای اقتصاادی ،هماه ی متغیرهاا را باه
قیمت ثابت محاسبه و تحلیل نمایند؟
)۹۶اگر تورم جهانی  %۲۹بوده و صادرات اسمی  %۱۹افزایش یابد ،تغییر در صادرات واقعی چند درصد و به چه نحاو مای
باشد؟
)۹۱اگر دولت اعالم کند؛صادرات  %۲۱افزایش داشته است ،سه وجهِ معنای این گزارش را بیان نمائید.
)۹۱منظور از محاسبه به قیمت ثابت چیست؟
)۹۲محاسبه ی متغییر به قیمت جاری ،به چه معناست؟
)۹۳منظور از شاخص اسمی و شاخص واقعی در اقتصاد چیست؟
)۹۴در هریک از حاالت زیر بیان نمائید؛ قدرت خرید واقعی افراد مشمول آن شرایط چه تغییری می کند؟
الف) دستمزد  %۱۲افزایش با تورم : %۱۶
ب) دستمزد  %۱۲افزایش با تورم : %۱۲
ج) دستمزد  %۱۲افزایش با تورم : %۵
)۹۹اگر در یک جامعه ،اعالم شود که«میزان تولید کل در جامعه  %۲۱درصد افزایش یافته است» این مطلب را تحلیل کنید.
)۹۹در صورتی که حقوق کارمندان دولت  %۱۲افزایش یابد و نرخ تورّم در این جامعه  %۱۴باشد تحلیل کنید این وضعیت
چه تأثیری بر قدرت خرید مردم خواهد داشت؟
)۹۶در ابتدای سال  ۱۳۵۶متوسط قیمت سبدکاال ده هزار ریال و در پایان همین سال دوازده هزار ریال بوده است .طی این
سال نرخ تورم چقدر بوده است ؟
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)۹۵میزان تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال  ، ۱۲۱۱هزینه استهالک  ، ۴۱۱تولید خارجی های مقیم کشاور  ۳۱۱و
تولید ایرانیان مقیم خارج ۲۱۱هزار میلیارد ریال بوده است  ،تولید خالص ملی چند میلیارد ریال است؟
الف)۹۱۱

ب) ۶۱۱

ج) ۵۱۱

د) ۶۱۱

)۹۶کشاورزی هر کیلو پنبه تولیدی خود را به ارزش ۶۱۱۱ریال به کارگاه ریسندگی می فروشد این کارگاه پنبه را باه ناخ
تبدیل و سپس به قیمت  ۵۱۱۱ریال به پارچه بافی می فروشاد و ساپس ایان کارگااه نیاز آن را باه قیمات ۶۱۱۱ریاال باه
کارخانه تولید پوشاک می فروشد و در آخر آن کارخانه نیزپوشاک را به قیمت  ۱۶۱۱۱ریال می فروشد.
الف) ارزش افزوده ی مرحله ی اول ب)ارزش افزوده ی مرحله آخر ،کدام است؟
)۶۱میزان تولید کل جامعه ای در طی سه سال متوالی به ترتیب ۶۱۱،۵۱۱۱،۹۱۱۱،هزار میلیارد ریال است چنانچاه ساال
اول رادبه عنوان سال پایه درنظربگیریم ارزش تولیدات به ترتیب ۹۱۱۱؛۶۱۱۱؛ ۵۱۱۱هزار میلیارد ریال خواهد شد ،باه
ترتیب میزان افزایش تولید و افزایش قیمت درسال سوم نسبت به سال اول چقدر خواهد بود؟
)۶۱در یک جامعه فرضی ۳۱میلیون نفری درآمد سرانه افراد  ۲۱۱۱دالر می باشد ،درآمد ملی آن چقدر بوده است ؟
)۶۲در یک جامعه فرضی که دارای  ۹۱میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی  ۳۱۱۱۱۱۱۱۱ریال می باشاد  ،هزیناه
استهالک آن معادل  %۱۱تولید ناخالص داخلی است .میزان تولید خالص سرانه ی این جامعه را محاسبه کنید.
)۶۳ارزش یک دستگاه ماشین آالت سارمایه ای در ابتادای خریاد  ۱۲۱/۱۱۱/۱۱۱ریاال و پاس از ۴ساال ارزش آن باه
 ۵۱/۱۱۱/۱۱۱ریال کاهش یافته است .هزینه استهالک سالیانه و عمر مفید این دستگاه را محاسبه کنید.
) ۶۴کاالها و خدمات نهایی زیر درطول یک سال توسط اعضای یک ملت تولید شده است ،با توجه به رقم تولیادات ،باه
ترتیب تولید ناخالص ملی و تولید خالص ملی این کشور کدام است؟
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) ۶۹با توجه به مراحل تولید و تبدیل گندم به آرد و نان ،در محاسبات درآمد ملی قیمت کدام مورد بابت نان منظور مای
گردد؟ الف)گندم

ب)آرد

ج)نان

د)هرسه مورد

)۶۹با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر نتیجه عملکرد سالیانه یک "بنگاه اقتصادی"با  ۴کارمند و تولید سالیانه
۶۹۱دستگاه هر یک به ارزش ۳۱۱،۱۱۱ریال کدام است؟ چه مقدار سود برده یا ضرر کرده است؟

)۶۶با توجه به جدول زیر و این که مجموع اقاالم "پوشااک ،ماواد غاذایی و ماشاین آالت"در یاک جامعاه فرضای ۱۴۹
میلیارد ریال باشد ،در این صورت؛
الف)تولید نا خالص داخلی
ب) تولید خالص ملی
ج) تولید خالص داخلی سرانه،
را محاسبه نمائید.
)۶۵در یک جامعه فرضی ،چنانچاه کشااورزان یاک کیلاو پنباه تولیادی خاود را باه ارزش ۹۹۱۱ :ریاال باه کارگااه
«ریسندگی» بفروشند .کارگاه ریسندگی نیز این مقدار را به مقداری نخ تبدیل کرده وبه ارزش  ۶۹۱۱ریال به کارگااه
پارچه بافی بفروشد و در کارگاه پارچه بافی ،نخ به پارچه تبدیل شده و به مبلغ  ۱۱۱۱ریال به کارگاه تولیاد پوشااک
فروخته شود ،در این کارگاه پارچه به پوشاک تبدیل شده و به مبلغ  ۱۶۱۱۱ریال به دست مصرف کننده می رسد .با
توجه به این داده ها ،ارزش افزوده ی مرحله دوم و چهارم را محاسبه کنید.
)۶۶میزان تولید کل دریک جامعه فرضی در طی سه سال پیاپی به تر تیب  ۲۶۱۱ ، ۲۴۱۱ ، ۲۱۱۱ :هزار میلیارد ریال
برآورد شده است .با انتخاب سال اول به عنوان «سال پایه» میزان تولید کل کشور مذکور در ساه ساال ماورد نظار بار
حسب قیمت های سال اول یعنی سال پایه به ترتیب ؛  ۲۹۱۱، ۲۳۱۱ ، ۲۱۱۱هزار میلیارد ریاال مای باشاد محاسابه
کنید :الف) میزان ا فزایش قیمت ها در سال دوم ب) افزایش مقدار تولیاد در ساال ساوم در ایان جامعاه چاه مقادار
است؟
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)۵۱یک دستگاه وسیله سرمایه ای «تولیدی» را به بهای  ۱۳میلیارد ریال خریداری کرده ایم ،چنانچاه عمار مفیاد ایان
وسیله  ۹/۹سال باشد در این صورت الف)مقدار«هزینه استهالک سالیانه» کدام اسات؟ ب) چنانچاه در دو ساال آخار
عمر مفید این وسیله سرمایه ای ارزش آن  ۱۱درصد افزایش یابد مجموع «هزینه استهالک » دو سال آخر چاه میازان
خواهد بود؟ ج) قیمت جدید این کاالی سرمایه ای چیست؟
)۱الف)  ، ۲ب)  ۴/۱۴۱ج) ۱۳/۴۱۱

 )۲الف)  ۲ب)  ۴/۴۱۱ج) ۱۴/۳۱۱

)۳الف) ۲/۹ب)  ۴،۴۱۱ج) ۱۳،۴۱۱

 )۴الف)  ۲/۹ب)  ۴،۱۴۱ج) ۱۴،۳۱۱

)۵۱فرض کنید یک دستگاه کاالی سرمایه ای را به بهای  ۴۴۱میلیارد ریال خریداری نموده ایم و عمار ایان دساتگاه
 ۲۲سال است .در این صور ت  :الف)مقدار هزینه استهالک سالیانه کدام است؟ ب) چنانچه در سه سال آخر عمر مفید
این کاال ی سرمایه ای  %۱۹بهای آن افزایش یافته باشد مجموع «هزینه استهالک» سه سال آخر چه میزان خواهد بود؟
ج) قیمت جدید این کاال کدام است؟ (اقالم به میلیارد است).
)۵۲با توجه به جدول ،میزان تولید واقعی و اسمی را نسبت به سال  ۱۳۶۳پیدا کنید؟

)۵۳درآمد ملی کشوری با جمعیت ۳۱میلیون نفر؛ ۱۵۱هزار میلیارد دالر است،درآمد سرانه در این کشور چقدر است؟
)۵۴با توجه به اطالعات مندج در جدول زیر کدام گزینه صحیح است؟
)۱تولید سرانه کشورالف بیش تراز کشور ب است.
 )۲تولید سرانه کشور ب بیش تراز الف است.
 )۳سطح رفاه کشور ب بهتر از الف است .
 )۴برای مقایسه توان تولیدی کشور ،بهتر اسات هزیناه
استهالک هم در نظر گرفته شود.
)۵۹یک واحد تولیدی بابت خرید عوامل تولید مورد نیاز خود  ۵۲۱۱واحد هزینه کرده است .اگر مبلغ اجاره محل ۴۲۱۱،
و احد و هزینه ی اقساط سالیانه وام بانکی؛ ۲۱۱۱واحد باشد ،دستمزد نیروی کار چقدر است؟
الف)۲۱۱۱

ب) ۹۲۱۱

ج) ۴۱۱۱

د) ۹۱۱۱
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)۵۹اگر میزان تولید کل در جامعه ای در طی سه سال متوالی به ترتیاب  ۲۹۱۱ ، ۲۱۱۱، ۲۱۱۱هازار میلیاارد باشاد ،چاه
نتیجه ای می توان گرفت؟
الف)به طور قطع افزایش تولید میزان کل ،به دلیل افزایش قیمت ها بوده است.
ب)معموالً در شرایط تورم ،باال بودن رقم تولید کل به معنای افزایش تولید است.
ج)در شرایط عادی هرگونه افزایش تولید کل ،صرفاً ناشی از تغییر قیمت کاالها وخدمات است.
د) ممکن است افزایش تولید کل ناشی از افزایش مقدار تولید یا افزایش قیمت یا هردوی آنها باشد.
)۵۶در صورتی که قیمت کاالیی  ۴۹۱۱تومان باشد فردی از آن ۹ ،واحد خریداری می کند ،اگر قیمات آن کااال باه ۹۱۱۱
تومان برسد ،به طور معمول چقدر کاال می خرد؟
الف)  ۹واحد

ب)  ۵واحد

ج)  ۱۱واحد

د) ۳واحد

)۵۵برای محاسبه ی کدام یک از شاخص های زیر ،نیازمند به دانستن جمعیت کشور هستیم؟
الف)تولید ناخالص داخلی

ب)درآمد سرانه

ج)تولید خالص ملی

د)تولید نا خالص داخلی

)۵۶به مجموع ارزش پولی کلیه کاالها وخدمات نهایی که در داخل یک کشور تولید می شود ................می گویند.
الف) تولید ناخالص داخلی ب) تولید خالص ملی ج) تولید ناخالص ملی

د)تولید خالص داخلی

) ۶۱با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر ،به ترتیب از راست به چپ :الف)تولید کل به قیمت جاری در ساال 2931
ب)تولید کل به قیمت ثابت در سال  ۱۳۶۲کدام است؟
 )2الف) ، ۱۱۴،۱۱۱ب) ۹۹،۴۱۱
 )1الف)  ، ۱۱۴،۱۱۱ب)۹۴،۹۱۱
 )9الف)  ، ۱۴۱،۱۱۱ب) ۹۴،۹۱۱
 )4الف)  ، ۱۴۱،۱۱۱ب) ۹۹،۴۱۱
)۶۱قیمت یک دستگاه تولیدی  ۲۴/۱۱۱/۱۱۱وضر یب استهالک آن  %۳۱می باشد ،هزینه اساتهالک سااالنه آن چقادر
است؟
)۶۲اگر عمر مفید کاالیی  ۳۱سال و هزینه استهالک آن ۹۱۱/۱۱۱ریال باشد ،ارزش کاال چقدر است؟
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بخش دوم  :نهادهای پولی و مالی
فصل اول از بخش دوم :پول
تاریخچه پول:
)۱در ایران کاالی غالت به عنوان اولین کاالهای واسطه ای مورد استفاده قرار گرفت .صحیح  غلط
)۲در ایران ابتدا کدام یک از کاالهای زیر به عنوان اولین پول ها مورد استفاده قرار گرفت؟
الف) صدف 

ب) غالت 

ج) چای 

د) پوست سمور 

)۳به نوعی از مبادله که به صورت کاال به کاال صورت می گرفت  ................می گویند.
)۴قبل از به وجود آمدن فناوری پول ،مبادالت چگونه صورت میگرفت؟
 )۹منظور از مبادالت تهاتری چیست؟
 )۹سه نمونه ازکاالهائی که به عنوان واسطه در مبادالت مورد استفاده قرار می گرفتند را نام ببرید.
)۶سه مورد از مشکالت مبادالت تهاتری را بنویسید.
 )۵کاالها ئی که به عنوان اولین پول ها مورد استفاده قرار گرفتند ،دارای چه ویژگی هائی بودند؟
 )۶مردم برای حل مشکالت کاال به کاال در اولین وهله ،چه اقدامی را صورت دادند؟
پول فلزی :
)۱۱در مبادالت با حجم زیاد ،پول فلزی وسیله پرداخت مناسبی بود .صحیح  غلط
)۱۱دو مورد از معایب کاالهای واسطه ای در مبادالت را بیان نمائید.
)۱۲سه مورد از مزایای استفاده از پول فلزی به جایکاالهای واسطه ای در مبادالت را بیان نمائید ،این امر چه پیامدی
مثبتی به همراه داشت؟
 )۱۳دو مورد از معایب استفاده از طال و نقره در مبادالت که آن را به عنوان عامل محدود کننده ی پیشرفت اقتصادی و
تجاری مطرح کرد را بنویسید.
)۱۴مزایا و معایب پول فلزی در مبادالت را بیان کنید(.هر کدام دو مورد)
 )۱۹انتخاب پول فلزی توسط انسان در انجام مبادالت چه نتایج خوبی به دنبال داشت؟
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)۱۹چه مشکالت و محدودیتهایی در استفاده از کاالها به عنوان پول در انجام مبادالت وجود داشت؟
پول کاغذی :
)۱۶رونق روزافزون کار صرّافیها در اقتصاد اروپا ،در گذشته آنها را به نمادی به نام  ...................تبدیل کرد.
 )۱۵چگونگی رواج پول کاغذی را به صورت خالصه شرح دهید.
)۱۶چه عواملی سبب شد تا دولتها خودشان چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گرفتند؟
)۲۱ایده ی سپردن نشر پول به بانک مرکزی و دخالت دولت ها در این امر از کجا شکل گرفت؟ توضیح دهید.
پول ثبتی یا تحریری:
)۲۱در همه ی جوامع ،حجم نقدینگی شامل پول و شبهپول است.

صحیح  غلط

)۲۲ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که  ......................در اقتصاد شکل بگیرد.
 )۲۳دو مورد از مزایای استفاده از چک نسبت به پول نقد در اقتصاد کشور را بیان نمایید.
)۲۴منشأ ایجاد پول ثبتی یا تحریری چه بود؟
)۲۹استفاده از چک در معامالت چگونه می تواند از حجم پول در گردش بکاهد؟
)۲۹چرا به چک پول ثبتی یا تحریری گفته می شود؟
)۲۶چه عواملی موجب شد که در اقتصاد شبهپول شکل بگیرد؟
)۲۵منظور از پول ثبتی یا پول تحریری چیست؟
 )۲۶بانک ها با ایجاد چک و سازماندهی فعالیت های اقتصادی از طریق آن ،به چه موفقیتی دست یافتند؟
پول الکترونیکی یا مجازی:
)۳۱یکی از پولهای نوظهور .....................است.
)۳۱چه عواملی موجب شدند که بشر به دنبال روشهای سریعتر و راحتتری در مبادالت باشد؟
 )۳۲امروزه استفاده از پول الکترونیکی چه مزایایی در اقتصاد و امر بانکداری دارد؟
)۳۳سه مورد از مزایای استفاده ازپول الکترونیک به جای چک و پول نقد را بنویسید.
پشتوانه پول:
)۳۴امروزه پولهای فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است،پشتوانهای ندارند.ص غ
)۳۹امروزه چه چیزی به عنوان پشتوانه ی پول در کشور محسوب می شود؟
الف) طال و نقره

ب) پول تحریری

ج) قدرت اقتصادی

د) پول الکترونیکی
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)۳۹اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند ...................... ،به شمار میرود.
)۳۶پشتوانه پول را در مورد هر یک از انواع پولهای زیر بنویسید.
الف) پول فلزی ......................
ب) پول کاغذی ......................
ج) پولهای امروزی......................
)۳۵منظور از پشتوانه ی پول چیست؟
)۳۶چه مواردی از گذشته تا به حال به عنوان پشتوانه ی پول یک کشور تلقی می شدند؟
 )۴۱زمانی که پول فلزی (طال و نقره) رایج بود ،پشتوانه پول چه بود؟
)۴۱فرق پشتوانه پول در گذشته با پشتوانه پول در دنیای امروز چیست؟
)۴۲به نظر شما چگونه می توان پشتوانه ی پول ملی را تقویت نمود؟
 )۴۳تحلیل نمایید اگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نماید این امر به چه معناست و چه پیامدهای منفی ای برای جامعه
می تواند داشته باشد؟
وظایف پول :
)۴۴خرید اقساطی در رد و بدل کردن حوالههای بانکی ،جزء کدام یک از وظایف پول است؟
الف) وسیله پرداخت در مبادالت 

ب) وسیله سنجش ارزش 

ج) وسیله پسانداز حفظ ارزش 

د) وسیله پرداختهای آینده 

)۴۹کدام وظیفه پول ،کار خرید و فروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمتها را به یکدیگر آسان تر میکند؟
الف) وسیله پرداخت در مبادالت 
ج) وسیله پسانداز و حفظ ارزش 

ب) وسیله سنجش ارزش 
د) وسیله پرداختهای آینده 

)۴۹پرداخت هزینههای غیرقابل پیشبینی به ایفای کدام وظیفه پول بستگی دارد؟
الف) سنجش ارزش 

ب) وسیله پرداخت در مبادالت 

ج) وسیله پرداختهای آتی 

د) حفظ ارزش 

)۴۶نقش اصلی پول در مبادالت ...................... ،است.
)۴۵وظایف چهارگانه ی پول را نام ببرید.
 )۴۶توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان وسیله ی پرداخت در مبادالت نقش ایفا کند؟
 )۹۱توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان وسیله ی سنجش ارزش در مبادالت مورد استفاده قرار گیرد؟
 )۹۱توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان وسیله ی پسانداز و حفظ ارزش در مبادالت مورد استفاده قرار گیرد؟
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 )۹۲چرا افراد پول را در نزد خود را پس انداز می کنند؟
)۹۳توضیح دهید پول چگونه می تواند به عنوان وسیله ی پرداختهای آینده ،عمل نماید؟
)۹۴به چه دلیلی افراد در مبادالت خود ،پول را از دیگران میپذیرند؟
قدرت خرید پول :
)۹۹قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمتها در جامعه ربطی ندارد.

صحیح  غلط

)۹۹هر چه سطح عمومی قیمتها افزایش یابد ،قدرت خرید پول کاهش مییابد .صحیح  غلط
)۹۶قدرت خرید پول به  ......................در جامعه بستگی دارد.
)۹۵وقتی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند ،میگوییم که ..........آن دستخوش تغییر است.
 )۹۶چه رابطهای بین سطح عمومی قیمتها و قدرت خرید پول وجود دارد؟
)۹۱چرا تورّم به عنوان یکی از مشکالت اقتصادی تلقی می شود؟
 )۹۱چه زمانی می گوییم قدرت خرید پول دستخوش تغییر شده است؟
 )۹۲چه زمانی می گوییم پول ،قدرت خریدش را از دست داده است؟
 )۹۳قدرت خرید پول به چه عاملی بستگی دارد؟ رابطه ی بین آن ها را بیان نمایید.
تورّم:
)۹۴کاهش تورّم ،به معنای کاهش شتاب افزایش قیمتهاست .صحیح  غلط
)۹۹تورّم از نظر علم اقتصاد ،شتاب یا  ......................است.
)۹۹تورّم را از نظر علم اقتصاد تعریف نمایید.
)۹۶چه زمانی تورم آسیب های زیان بار خود را نمایان خواهد کرد؟
)۹۵اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد ،این امر چه پیامدی به همراه خواهد داشت؟
 )۹۶با ذکر یک مثال توضیح دهید که چگونه افزایش حجم پول در جامعه میتواند عامل ایجاد تورم شود؟
 )۶۱میزان تورم در یک جامعه را چگونه محاسبه می کنند؟
)۶۱اگر متوسط قیمت سبدی ازکاالها در ابتدای سال  ۲۱۱۱تومان باشد و در انتهای سال به  ۲۹۱۱تومان افزایش یابد،
نرخ تورّم را محاسبه کنید.
)۶۲مهم ترین علت به وجود آمدن تورّم در جامعه چیست؟
)۶۳توضیح دهید ،کاهش نرخ تورّم به چه معناست؟
)۶۴تحلیل نمائید که آیا کاهش نرخ تورّم به معنای ارزان تر شدن قیمت کاالها می باشد؟
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)۶۹به نظر شما  ،چه عوامل دیگری به غیر از افزایش حجم پول در به وجود آمدن تورم موثرند؟(ذکر دو مورد)
)۶۹با توجه به جدول ذیل ،نرخ تورم در این جامعه ی فرضی را در طول این سال حساب نمایید.

)۶۶نقش مردم را در کاهش یا کنترل ت ورم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید؟ دو مورد از اقداماتی که آن ها می توانند
در این زمینه انجام دهند را بیان نمائید.
نقدینگی:
)۶۵زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورّم بیش تر شده باشد.ص غ

)۶۶حجم کل پول موجود در کشور ...................... ،آن جامعه به شمار میرود.
)۵۱چه زمانی می توان گفت نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده است؟
)۵۱نقدینگی در یک جامعه شامل چه مواردی می شود؟
)۵۲حجم نقدینگی ،در هر یک از موارد زیر شامل چیست؟
الف) قبل از شکلگیری خدمات نوین بانکی
ب) پس از پیدایش پولهای تحریری و شبهپول
)۵۳حجم نقدینگی قبل از شکلگیری خدمات نوین بانکی و بعد از پیدایش پولهای تحریری چه فرقی کرده است؟
)۵۴اگر افزایش حجم پول در گردش موجب بروز تورم شود ،این افزایش حجم پول ،واقعی است یا اسمی؟
)۵۹نقش افزایش حجم نقدینگی جامعه ،در افزایش تورم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
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بخش دوم  :نهادهای پولی و مالی
فصل دوم از بخش دوم  :بانک
پیدایش بانک:
)۱مؤسسات اعتباری ابتدا « » ..........و سپس « » ..........نامیده شدند.
)۲چگونگی پیدایش بانک را به صورت خالصه توضیح دهید.
)۳دو کار اصلی مؤسسات مالی اولیّه را بیان نمائید.
 )۴مؤسسات اعتباری اولیّه و صرافی ها به چه دلیل در نزد مردم دارای اعتبار بودند؟
)۹دو نکتهی مهم که توجه مدیران مؤسسات اعتباری و بانک های اولیّه را به خود جلب کرد چه بود؟ نتیجه و پیامد این امر
را بیان کنید.
)۹عملکرد دو دسته از صاحبان پول های راکد را تو ضیح دهید.
)۶مؤسسهی مالی وکالتی چگونه شکل گرفت؟
)۵بانک های ربوی چگونه شکل گرفت؟
)۶چگونگی تأثیر بانک بر فعالیت های اقتصادی را بنویسید.
)۱۱سه مورد از فعالیت های اصلی بانک های اولیّه را بیان کنید.
)۱۱فکر می کنید؛ به چه دلیل ربا در اسالم حرام شده است؟
)۱۲سه مورد از آثار زیان بار ربا در جامعه را بیان نمائید.
اعتبار:
 )۱۳بانک ها فقط با مجوز  .............................تأسیس می شوند.
 )۱۴در گذشته حقّ چاپ و نشر اسکناس در اختیار چه کسانی بود؟ امروزه این امر برعهده ی چه نهادی است؟
)۱۹چرا دولت ها حقّ انحصاری نشر اسکناسرا به دست گرفتند؟
)۱۹چگونگی خلق اعتبار یا شبهپول توسط بانک ها را توضیح دهید.
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)۱۶چرا دولت ها باید حتماً بانک ها را با ابزارهائی مورد نظارت و کنترل شدید قرار دهند؟
)۱۵بانک ها ماهیتاً باید چگونه نهادی بوده و چه هدفی باید داشته باشند؟ چرا؟
)۱۶بانک ها ماهیتاً بر چه مبنا و هدفی باید تأسیس شوند؟ چرا؟
)۲۱چرا بانک ها باید ماهیتاً نهادی غیرانتفاعی و صرفاً با هدف ارائه ی خدمات به فعاالن اقتصادی باشند؟
)۲۱فعالیت های بانکی چگونه تحت کنترل و نظارت قرارگرفت؟
 )۲۲از لحاظ غیر انتفاعی بودن ،فعالیت های بانک های فعّال موجود در جامعه را مورد ارزیابی قرار دهید.
)۲۳آیا فعالیت های بانک های فعّال موجود در جامعه ی ما را  ،غیر انتفاعی تلقی می کنید؟ چرا؟
انواع بانک ها:
)۲۴بانک های تخصصی به همه ی مردم جامعه خدمات ارائه می کنند .صحیح  غلط
)۲۹انواع بانک ها را با ذکر نمونه نام ببرید.
)۲۹وظیفه بانک تجاری چیست؟
)۲۶وظیفه بانک تخصصی چیست؟
)۲۵کدام بانک ها درایران بیشتر نقش تجاری ایفا میکنند؟
)۲۶وظیفه بانک سرمایهگذاری چیست؟
)۳۱بانک توسعهای چگونه بانکی است؟
)۳۱کدام بانک حاکم پولی و اعتباری کشور است؟
)۳۲بانک مرکزی چه وظیفه ای برعهده دارد؟
)۳۳تشابه و تمایز انواع بانک ها در واقع در چیست؟
سپرده:
)۳۴منظور از سپرده چیست؟
)۳۹انواع سپردهها را نام ببرید.
)۳۹دو صورت سپردهی غیر دیداری را بنویسید.
)۳۶تفاوت سپردهی دیداری با سپردهغیردیداری در چیست؟
 )۳۵سپردهی پسانداز چه نوع حسابی است؟
 )۳۶سپردهی دیداری چه نوع حسابی است؟
 )۴۱سپردهی مدت دار چه نوع حسابی است؟
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)۴۱سپردهی پس انداز با سپردهمدت دار چه تفاوتی دارد؟
)۴۲سپردهی دیداری و سپره ی پس انداز را با یکدیگر مقایسه نمائید.
)۴۳به نظر شما صِرف پس انداز کردن پول در بانک ها یا مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی به قصد استفاده از ساود آن
برای گذران زندگی و یا برنده شدن در قرعه کشی ها صحیح می باشد؟ چه آثار زیان باری از این کار بر جامعه وارد خواهد
شد؟
)۴۴سه راهکار برای دولت جهت تشویق مردم به وارد شدن در کار تولیدی به طور مستقیم ارائه کنید؟
)۴۹تحلیل نمائید که آیا با عادت دادن مردم به پس انداز در بانک صرفاً جهت استفاده از سود ،می توان همانند کشاورهای
پیشرفته ی در اقتصاد شد؟ آیا این عمل مردم یک کشور را خمود و تن پرور و گریزان از کار مفید تولیدی بار نمی آورد؟
وام دهی بانک ها:
 )۴۹چگونگی وام دهی بانک ها به افراد و مؤسسات را بررسی کنید.
اسناد اعتباری:
)۴۶نوع هر یک از اسناد اعتباری زیر را مشخص نمائید:
الف)به محض رؤیت باید پرداخت شوند(.

)

ب) زمان بازپرداخت آن ها اغلب بیش از یک سال است(.
ج) زمان بازپرداخت آن ها یک سال یا کم تر است(.

)
)

 )۴۵اسناداعتباری چه نوع اسنادی بوده و به چه منظورری استفاده می شوند؟
 )۴۶چهارمورد از اسناداعتباری را نام ببرید؟
 )۹۱اسناداعتباری به لحاظ زمان ،به چند دسته تقسیم می شوند؟ از هر کدام یک نمونه بیان کنید.
)۹۱منظور از اسناد دیداری چیست؟
 )۹۲چرا اسناد اعتباری دیداری را به این نام می خوانند؟
)۹۳سفته را تعریف کنید.
)۹۴منظور از ظهرنویسی سفته چیست؟
)۹۹اگر طلبکار قبل از سر رسید سفته به پول نیاز پیدا کند ،چگونه سفته را به پول تبدیل می کند؟
 )۹۹در چه صورتی دولت یا مؤسسات اقدام به انتشار اسناد اعتباری بلند مدت می کنند؟
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فعالیت مختلف بانک ها:
)۹۶چهار مورد از فعالیت مختلف بانک ها را نام ببرید.
نظام بانکی بدون ربا:
)۹۵منظور از ربا چیست؟ ودریافت آن چه حکمی دارد؟
)۹۶قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ما در چه سالی به تصویب رسید؟
)۹۱بانک اسالمی چگونه از حالت واسطهگری خارج میشوند؟
)۹۱چهار مورد از عقود مجاز اسالمی را نام ببرید.
)۹۲بر طبق نظام بانکی بدون ربا بانک ها درآمد خود را از چه راه هائی باید کسب کنند؟
 )۹۳با توجه به این که بانک ها باید ماهیتاً نهاد غیرانتفاعی باشند،تحلیل نمائیدآیا کسب درآمد و یاا سودتوساط آن هاا
قابل توجیه است؟
)۹۴منظور از نظام بانکی بدون ربا چیست؟
)۹۹در راستای بانک داری بدون ربا  ،برکار فعلی بانک ها چه اشکالی را وارد می دانید؟
)۹۹اگر بانک ها به جای سرمایه گذاری حقیقی در طرح های عمرانی و تولیدی فقط به کسب درآمد و ساودگیری از ماردم
از طریق وام و اعتبار بسنده کنند ،چه آسیب هائی بر آن جامعه وارد خواهد شد؟
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بخش دوم  :نهادهای پولی و مالی
فصل سوم از بخش دوم :بازار سرمایه
بین پیشرفت اقتصادی کشورها و گسترش بورس آن ها چه رابطه ای هست؟
محلّ ارتباط عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه:
)۱سیر تکاملی و چگونگی شکل گیری بازار سرمایه و نهاد بورس را به صورت مختصر بیان نمائید.
)۲نقش و کار اصلی بورس در اقتصاد را بیان نمائید.
)۳تأمین منا بع مالی واحد های تولیدی و تجاری در گذشته و حال را با یکدیگر مقا یسه نمائید.
)۴تأمین منا بع مالی واحد های تولیدی و تجاری از طریق بورس وانتشار اوراق بهادار چه مزایائی نسبت به بانک دارد؟
)۹یکی از پیامدهای مطلاوب تاأمین ماالی از طریاق باورس وانتشاار اوراق بهاادار را بیاان نماوده و دلیال اهمیات آن را
ذکرکنید.
بازار سرمایه
)۹کدام یک از گزینه های زیر درباره ی بازار بورس صحیح نمی باشد؟
الف) مکا نی است که در آن کار تولیااااااااااد انجااااام می شود.
ب) مکانی است که در آن کار خرید کاال و اوراق بهادار انجام می شود.
ج) مکانی است که در آن کار فروش کاال و اوراق بهادار انجام می شود.
د) مکا نی است که در آن کار قیمت گذاری کاال و اوراق بهادار انجام می شود.
)۶بورس را تعریف نمائید و انواع آن را نام ببرید.
 )۵منظور از بورس کاال چیست؟
)۶بیش تر چه نوع کاالهائی در بورس کاال مورد معامله قرار می گیرند؟ سه نمونه از مهم ترین این کاالها را نام ببرید.
)۱۱منظور از بورس اوراق بهادار چیست؟
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اوراق بهادار
)۱۱اوراق مشارکت توسط کدام یک از گروه های زیر صادر نمی شود؟
الف) مردم 

ب) شرکت های خصوصی 

ج) شهرداری ها 

د) دولت ها 

 )۱۲صاحبان سهام به  ....................که خریده اند ،مالک بوده و در  ........و  ...........شرکت سهیم می شوند.
 )۱۳اوراق بهادار چگونه ا سنادی هستند؟
)۱۴منظور از اوراق بهادر چیست و انواع آن کدام اند؟
)۱۹دو دستهی کلی اوراق بهادار را بنویسید.
 )۱۹توضیح دهید اوراق سهام چه نوع اوراقی هستند؟
 )۱۶اوراق سهام حاوی چه اطالعاتی می باشد؟
)۱۵صادر کننده ی سهام ،کیست؟
)۱۶انواع شرکت سهامی را نام برده و بگوئید کدام نوع آن سهام خود را در بورس عرضه میکند؟
)۲۱روند پذیرش و ورود یک شرکت در بورس چگونه است؟
)۲۱اوراق مشارکت توسط چه کسانی و به چه منظوری منتشر می شود؟
)۲۲تهیه ی دستورالعمل اجرایی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدهی چه نهادی است؟
)۲۳با ذکر دلیل بگوئید؛ اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشید،در هریک از موارد زیر کدام یک را انتخاب می کنید؟
الف) بین بانک و بازار بورس کدام یک را ؟
ب) بین اوراق بهادار کدام یک را ؟
تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه
)۲۴سه مورد ازآثار و نتایج بورس بر اقتصاد یک جامعه را بنویسید.
)۲۹تحلیل نمائید که آیا بورس همیشه تأثیرات مثبت برای یک جامعه به دنبال خواهد داشت؟
)۲۹به نظر شما؛ در چه صورتی بورس می تواند برای یک جامعه پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؟
)۲۶به نظر شما ،بورس چه تأثیرات منفی می توانند برای یک جامعه ی مخصوصاً اسالمی داشته باشد؟(ذکر حداقل ۲مورد)
چگونه می توان در بورس سرمایهگذاری کرد؟
)۲۵بازار سرمایه هم محل  ................و هم  ...............................است.
)۲۶مراحل سرمایهگذاری در بورس را به صورت خالصه توضیح دهید.
)۳۱اگر فردی تمام سرمایه خود را فقط تبدیل به یک نوع سهام خاص کند ،چه خطری او را تهدید می کند؟
 )۳۱چرا پیشنهاد می شود که افراد باید به بورس نگاه کوتاهمدت نداشته باشند؟
 )۳۲دو راه کار برای جلوگیری از زیان دیدگی کالن در بازار بورس پیشنهاد نمائید.
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بخش سوم  :توسعه اقتصادی

فصل اول از بخش سوم :رشد ،توسعه و پیشرفت
چگونه می توان نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور را اندازه گرفت؟
مقدّمه:
 )۱امروزه یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورهای مختلف دنیا ،طبقه بندی بر اساس سطح ......است.
 )۲چه عواملی در تقسیم بندی کشورها به دو گروه پیشرفته و عقب مانده در دو قرن اخیر مؤثر بوده است؟
 )۳امروزه بر اساس تقسیم بندی کشورهای غربی و تعریف آنها از توسعه کشورها را به چناد دساته مای تاوان تقسایم
کرد؟ نام ببرید.
 )۴سه واژه ی اساسی که در بررسی تحول و پیشرفت یک جامعه با آن ها روبرو می شویم،کدام اند؟
)۹تقسیم کشورها به 4گروه توسعه یافته،توسعه نیافته و ...چه تأثیر روانی برای برخی کشورها به همراه داشت؟
رشد:
)۹در جامعه فرضی میدان تولید آهن از  ۱.۱۱۱.۱۱۱تن به  ۱.۱۱۱.۱۱۱تن رسید .در این جامعه ......مشاهده می شود.
الف .رشد

ب .توسعه

ج .هم رشد و هم توسعه

د .پیشرفت

 )۶کدام یک از گزینه های زیر نشانه ی رشد است؟
الف .افزایش تولید شکر ب .افزایش بهداشت

ج .کاهش بی سوادی

د .کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان

 )۵درآمد سرانه یک کشور را بر حسب .......................محاسبه و بر حسب .......................اعالم می نمایند.
الف .پول داخلی -واحد یکسان

ب .دالر -پول داخلی

ج .پول داخلی -دالر

د .دالر – دالر

)۶رشد اقتصادی ،صرفاً به معنای  .......................است.
رشد اقتصادی یک مفهوم  ................................است.
 )۱۱درآمد سرانه تمامی کشورهای جهان بر حسب واحد پولی ................................اعالم می شود.
 )۱۱مهم ترین ویژگی های « رشد» را بنویسید.
 )۱۲بهترین معیار برای سنجش رشد کدام است؟
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 )۱۳چرا باید در بررسی نرخ رشد ،حتماً از تولید یا درآمد داخلی یا ملّی واقعی استفاده کنیم؟
 )۱۴چرا در محاسبه نرخ رشد ،بهتر است از درآمد سرانه به جای درآمد ملی استفاده می شود؟
)۱۹چرا درآمد سرانه ی کشورها را برحسب پول واحدی مثل دالر محاسبه می کنند؟
توسعه:
) ۱۹اگر در جامعه میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد ،مای گاوییم ،توساعه صاورت گرفتاه
است .صحیح 

غلط

)۱۶رشد ،داللت بر توسعه دارد .صحیح 

غلط

)۱۵توسعه اقتصادی فرآیندی است که در کوتاه مدت می تواند اتفاق بیفتد .صحیح 

غلط

 )۱۶استفاده ازشاخصهای نرخ باسوادی بزرگساالن ،امید به زندگی ،تولیاد ناخاالصملای ،معیااری بارایانادازهگیاری«
توسعه» میباشد .صحیح  غلط
)۲۱کدام گزینه در مورد رشد و توسعه صحیح می باشد؟
الف .رشد مفهومی کیفی و توسعه مفهومی کمی است.

ب .رشد مفهومی کمی و توسعه مفهومی کمی – کیفی است.

ج .رشد فرایندی بلندمدت است امّا توسعه کوتاه مدت .د .رشد،توسعه را بدنبال دارد امّا توسعه ،رشد را بدنبال ندارد.
)۲۱امروزه با قدری مسامحه می توان از ...........................به عنوان معیاری برای سنجش توسعه استفاده کرد.
الف .تولید سرانه

ج .درآمد سرانه

ب .تولید ناخالص داخلی سرانه

د .رشد

 )HDI( )۲۲همان  .............................است.
الف .شاخص سطح رشد یافتگی ب .شاخص توسعه انسانی

ج .شاخص توزیع عادالنه درآمد د .شاخص پیشرفت

)۲۳توسعه مفهومی  .......................است.
)۲۴برای اندازه گیری توسعه ،در کنار درآمد سرانه از معیار دیگری به نام شاخص  ..................استفاده می شود.
 )۲۹ویژگی های « توسعه» را بنویسید.
)۲۹مفاهیم « رشد و توسعه» را با یکدیگر مقایسه کنید.
)۲۶سه تفاوت رشد با توسعه را بنویسید.
 )۲۵برای اندازه گیری توسعه از چه معیارهایی استفاده می شود؟
«)۲۶شاخص توسعة انسانی» شامل چه مواردی می باشد؟
)۳۱چرا درآمد سرانه به تنهائی معیار خوبی برای سنجش توسعه محسوب نمی شود؟
« )۳۱تولید ناخالص داخلی سرانه کشاورهای قطار و چاین باه ترتیاب  ۱۲۶۹۹دالر و  ۱۱۹۲۹دالر مای باشاد ».آیاا باه
صراحت می توان گفت که قطر توسعه یافته تر از چین است؟ چرا ؟
42

)۳۲با ذکر دو دلیل بیان نمائید؛استفاده از شاخص درآمدسرانه به تنهائی در سنجش توسعه یافتگی کشورها کاافی نمای
باشد.
 )۳۳چرا چین با توجه به درآمد سرانه نسبتاً پایین ،کشوری نسبتاً توسعه یافته محسوب می شود؟
فاصله توسعه نیافتگی:
 )۳۴حدود یک پنجم جمعیت دنیا در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند .صحیح  غلط
)۳۹تفاوت و شکاف عمیق بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ،به سطح درآمد سرانه محدود می شود.
غ

ص

 )۳۹امروزه یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورها  .......است.
ب .میزان درآمد سرانه

الف .میزان رشد تولید

د .میزان درآمد

ج .سطح توسعه یافتگی

 )۳۶کدام دسته از کشورها ،بیش ترین جمعیت جهان را تشکیل می دهند؟ کشورهای....
الف .توسعه یافته

ج .در حال توسعه

ب .عقب مانده

د .در حال توسعه فقیر

)۳۵بر اساس توسعه یافتگی ،کشورها به چند گروه تقسیم می شوند و هر کدام چه کسری از جمعیت را شامل می
شوند؟
)۳۶با توجه به جدول زیر به سواالت پاسخ دهید.
شاخص
کشور

نرخ مرگ و میر (۶در

امید به زندگی

نرخ بیسوادی

درآمد سرانه (دالر)

هر  ۱۱۱۱نفر)
الف

۱۱۹

۴۱

۹۲/۳

۳۱۱

ب

۳/۹

۵۳

کمتر از ۶

۳۵۶۱

الف) سطح توسعه در کدام کشور پایین تر است؟
ب) سطح رشد درکدام کشور باالتر است؟
پیشرفت:
 )۴۱در مفهوم پیشرفت ،الگوی واحدی برای همه ی کشورها توصیه نمی شود .صحیح 

غلط

 )۴۱شاخص های رشد و توسعه همیشه می توانند به اندازه کافی وضعیت هر کشور را معرفی کنند .صحیح  غلط
)۴۲دهه ی چهارم انقالب در کشور ما ،با چه نامی موسوم شد؟
الف .دهه ی توسعه

ب .دهه ی عدالت و پیشرفت

ج .دهه رشد و توسعه د .دهه توسعه و پیشرفت

)۴۳چرا اقتصاددانان معتقدند که شاخص های رشد و توسعه به اندازه کافی وضعیت هر کشور را معرفی نمی کنند؟
)۴۴شاخص های رشد و توسعه ،در معرفی وضعیت پیشرفت یک جامعه چه مواردی را نادیده می گیرند؟(چهار مورد)
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 )۴۹چه مواردی در شاخص های توسعه انسانی مورد توجه قرار نمی گیرد؟
)۴۹چرا گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن یک کشور تلقی می شود؟
)۴۶الگوهای معمول توسعه ،به چه مسایلی در جوامع توجه الزم را ندارند؟
)۴۵چه مسائلی موجب شد تا برخی اندیشمندان از واژه ی توسعه کمتر استفاده کرده و به دنبال جایگزینی برای آن
باشند؟
)۴۶چه اصطالحی در کشور ما جایگزین واژه ی توسعه شده است؟
)۹۱به چه دلیل در مفهوم پیشرفت ،الگوی واحدی برای همه ی کشورها توصیه نمی شود؟
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بخش سوم  :توسعه اقتصادی

فصل دوم از بخش سوم  :فقر و توزیع درآمد
آیا راه حلی برای از بین بردن فقر وجود دارد؟
مقدّمه:
 )۱رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و  ..................................تحقق می یابد.
)۲چهار مورد از اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در هر کشور را نام ببرید.
)۳اصطالح «رفاه اجتماعی» به چه معناست؟
«)۴رفاه اجتماعی» چگونه تحقق می یابد؟

فقر مطلق و فقر نسبی:
)۹فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداکثر معیشت است  .صحیح  غلط
)۹برای کسی که به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد.اصطالح «فقر نسبی» را بکار می بریم.ص غ
 )۶سطح حداقل معیشت از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است .صحیح  غلط
)۵هرچه درآمد سرانه کشوری پایین تر باشد فقر عمومی نسبت به کشور دیگار باا درآماد سارانه بااالتر بیشاتر اسات.
صحیح  غلط
 )۶هرچه سطح درآمدسرانه ی کشوری پایین تر باشد،میزان فقرآن ........................است.
)۱۱منظور از درآمد معیشتی در تعریف خط فقر کدام است؟
الف.درآمد معیشتی درحدی است که فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه ی وحفظ سالمت روحی خود نیست.
ب .درآمد معیشتی درحدی است که فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه ی خود نیست.
ج .درآمد معیشتی درحدی است که فرد به تأمین بهداشت و حداقل تفریح نیست.
د .درآمد معیشتی در حدی است که در مقایسه به درآمد افراد دیگر پایین تر باشد.
«)۱۱فقر یا تهیدستی مطلق» به چه معناست؟
)۱۲فقیر مطلق به چه کسی اطالق می شود؟
 )۱۳چه افرادی «زیر خط فقر» قرار دارند؟
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 )۱۴چرا سطح حداقل معیشت از یک جامعه تا جامعه دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است؟
)۱۹منظور از «فقر نسبی» چیست؟
)۱۹فقر مطلق و فقر نسبی را با یکدیگر مقایسه کنید.
)۱۶وسعت و اندازه ی فقر در هرکشور ،معموالً تابع دو شاخص مهم است ،آن دو شاخص کدام اند؟
)۱۵دو معیار مهم اندازه گیری فقر در هرکشور را بنویسید.
 )۱۶وسعت و اندازه ی فقر در هرکشور ،چه رابطه ای با هر یک از شاخص های زیر دارد؟
الف) با درآمد سرانه:
ب) با وضعیت توزیع درآمد:

توزیع درآمد و معیار سنجش آن:
)۲۱در استفاده از شاخص « دهک ها » گروه اول دارای کدام یک از ویژگی های زیر می باشد؟
الف .بیش ترین درصد درآمد ملی  %۱۱ ،اولیه جمعیت

ب %۱۱ .درآمد ملی،بیش ترین درصد اولیه جمعیت

ج %۱۱ .اولیه جمعیت ،کمترین درصد درآمد ملی

د %۱۱ .اولیه جمعیت ،کمترین درصد درآمد سرانه

)۲۱با توجه به داده ها ،به ترتیب از راست به چپ،کدام گزینه صحیح است.در حالیکه تفاوت سهم دهک اول و دوم ،%۲
تفاوت سهم دهک چهارم و پنجم صفر و تفاوت دهک هشتم الی دهم  %۳است.
الف) ۲۳ – ۱۱ – ۶ – ۹ ( .
ب) ۲۳ – ۱۹ – ۶ – ۹ ( .
ج) ۱۹/۹ -۱۹ – ۶/۹ – ۹ ( .
د) ۱۵ -۱۹ – ۶ – ۹ ( .

سهم دهک

درآمد ملی

دهک اول

۴

دهک دوم

؟

دهک سوم

۶

دهک چهارم

۶

دهک پنجم

؟

دهک ششم

۶

دهک هفتم

۱۱

دهک هشتم

۱۲

دهک نهم

؟

دهک دهم

؟
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)۲۲یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص  .......................است.
 )۲۳در شاخص دهک ها،دهک اول.......... ،درصد جمعیت را و دهک آخر  ..........درصد جمعیت را شامل می شوند.
 )۲۴در شاخص دهک ها،دهک اول .............. ،درآمد ملی را دارند و دهک آخر ................درآمد ملی را دارا هستند.
 )۲۹توضیح دهید ،چگونه با استفاده از معیار دهک ها ،وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را بررسی می کنند؟
)۲۹چگونگی سنجش توزیع درآمد درجوامع،براساس شاخص دهک ها را توضیح دهید.
 )۲۶چگونه از طریق معیار دهک ها ،وضعیت توزیع درآمدجوامع مختلف را با یکدیگر مقایسه می نمایند؟
)۲۵چگونه با استفاده از دهک ها ،شاخص نابرابری در هر کشور را محاسبه می کنند؟
)۲۶در چهار جامعه فرضی الف ،ب ،ج ،د ؛ نسبت دهک دهم به اول به ترتیب  ۱۵ ،۱۲ ،۶و  ۲۹می باشد .در کدام جامعه
توزیع درآمد مناسب تر است؟
 )۳۱با توجه به اطالعات داده شده ،در کدام یک از کشورهای زیر توزیع درآمد عادالنه تر و در کدام یاک نامناساب تار
است؟
شاخص نابرابری در هر کشور را نیز محاسبه کنید.

سهم دهک دهم

سهم دهک اول

کشور

%۲۱

%۳

الف

%۲۹

%۹

ب

%۳۱

%۲

ج

%۱۴

%۶

د

سیاست کاهش فقر و نابرابری:
 )۳۱مهم ترین ابزار و سیاست مبارزه با نابرابری توزیع درآمد ،کدام است؟
 )۳۲با استدالل بیان نمائید که آیا می توان فقر را کامالً از بین برد و نابود کرد و نابرابری در توزیع درآمد در یک جامعه
را به صفر رساند؟ نتیجه آن چه خواهد بود؟
)۳۳به نظر شما ،نابرابری در توزیع درآمد در یک جامعه ،تا چه اندازه ای مذموم بوده و تا چه اندازه ای ضرورت دارد؟
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بخش چهارم :مدیریت کالن اقتصادی
فصل اول از بخش چهارم :دولت و اقتصاد
آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند؟
مقدّمه:
)۱وظایف دولت ها در زمان گذشته شامل چه مواردی بوده است؟(درک وفهم)
الف -اخذ مالیات و خراج از مردم

ب -هدایت جامعه در مسیر رشد اقتصادی

ج -ایجاد اشتغال کامل

د -حفظ نظم و امنیت و مقابله با تجاوز دشمنان

)۲نهاد دولت از لحاظ تاریخ از چه زمانی و به چه دلیل شکل گرفت؟ (درک و فهم)
)۳روابط مالی دولت ها با شهروندان در زمان گذشته به چند شکل إعمال میشد؟ آن ها درآمدهای دریافتی را به چه صاورت
هائی هزینه می کردند؟
)۴نقش اقتصادی دولت ها در جوامع گذشته و حال را مقایسه کنید؟
)۹وظایف اقتصادی دولت ها در گذشته محدود به چه اموری بود؟
)۹امروزه چه تغییراتی در وظایف اقتصادی دولت ها نسبت به پیش آمده است؟

نقش اقتصادی دولت :
)۶اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید؟ (ذکر ۴مورد) (دانش)
اشتغال کامل :
)۵در شرایط رکود اقتصادی ،امکان استخدام نیروی کار جدید بیش تر می شود .ص

غ

)۶در شرایط رونق اقتصادی ،امکان استخدام نیروی کار جدید بیش تر می شود .ص

غ

)۱۱به چه دلیل دولت ها برای مقابله با مشکل بیکاری و مهارآن تالش می کنند( .کاربرد)
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الف -به دلیل آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن
ج -به دلیل آثار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن

ب -فقط به دلیل آثار اقتصادی آن
د -به دلیل آثار اجتماعی اشتغال کامل

 )۱۱کدام یک از گزینه های زیر ،جزء راهکارهای اصلی پیش گیری از افزایش بیکاری نمی باشد( .درک و فهم)
الف -یارانه های تولید

ب -آموزش ضمن خدمت

ج -ایجاد مستقیم شغل در بدنه دولت

د -مهارت افزایی حین کار

)۱۲بیکاری در یک جامعه ،از چه جنبه هائی آثار سوء به دنبال دارد؟(ترکیب)
الف -فردی – اجتماعی
ج -آموزشی -فرهنگی

ب -اقتصادی– اجتماعی -فرهنگی
د -سیاسی -اقتصادی

)۱۳اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن  ...................نیست.
)۱۴وظیفه دولت در رفع مشکل بیکااری باه معناای ایان نیسات کاه باه بیکااران  ...........دهاد و مساتقیماً در بدناه
دولت ..................ایجاد کند.
)۱۹وظایف دولت ها در رفع مشکل بیکاری را مورد بررسی قرار دهید؟(فراگیری یا درک و فهم)
)۱۹اشتغال کامل به چه وضعیتی اطالق میشود؟ (دانش)
)۱۶آیا اشتغال کامل نیروی کار ،به معنای صفر بودن نرخ بیکاریست؟ برای پاسخ خود،دو دلیل ذکر کنید.
)۱۵منظور از هر یک از دو اصطالح بیکاری داوطلبانه و بیکاری اصطکاکی چیست؟
)۱۶به چه علت ایجاد اشتغال کامل از اهداف اقتصادی دولت به شمار میرود؟ (درک و فهم)
)۲۱رفع مشکل بیکاری از سوی دولت به چه معناست؟
)۲۱دولت ها با انجام چه اقداماتی با مشکل بیکاری مقابله می کنند؟
)۲۲دولت ها برای تحقق اشتغال کامل باید چه شرایطی را فراهم آورند؟ (درک و فهم)
)۲۳رونق اقتصادی به چه وضعیتی اطالق می شود؟
)۲۴علل بیکاری در منطقه ی خود را بر شمارید؟ (ارزشیابی -ترکیب)
 )۲۹برای مقابله با مشکل بیکاری در جامعه ،سه راه حل پیشنهاد کنید.
ثبات قیمت ها :
)۲۹در شرایط تورّمی سطح رفاه عمومی  ..........می یابد.
)۲۶در وضعیت تورّم زیاد ،قیمت کاالها و خدمات به سرعت  .......می یابد و اقتصاد کشور دچار .......می شود.
)۲۵چرا دولت ها برای تثبیت قیمت ها در جامعه تالش می کنند؟ (درک و فهم)
)۲۶افزایش بی رویه و نوسانات قیمت ها ،چه تأثیری برای اقتصاد یک جامعه خواهد داشت؟(کاربرد)
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)۳۱رابطه ی بین تورم و سطح رفاه عمومی را توضیح دهید؟(تجزیه و تحلیل)
)۳۱با تهیه گزارشی از افزایش یا کاهش رفاه خانوار خود در طی شش ماهه گذشته ،دالیل آن را بیان کنید( .کاربرد)
)۳۲دولت معموال برای مقابله با تورّم و جلو گیری ازکاهش سطح رفاه عمومی باید به چه اقدامی دست بزند؟
)۳۳سه راه حل برای مقابله با مشکل تورّم در جامعه پیشنهاد کنید.
رشد و پیشرفت اقتصادی:
)۳۴دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور ..... ،خود رانسبت به گذشته بیش تر کنناد.
)۳۹نقش دولت ها را در رشد و پیشرفت اقتصادی به اختصار توضیح دهید؟ (درک و فهم)
)۳۹دولت ها با چه نوع اقداماتی می تواند در رقابت جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند؟(تجزیه و تحلیل)
)۷۳تحلیل نمائید؛ سیاست های اقتصادی دولت چه تأثیری بر رشد و پیشرفت اقتصادی خواهد داشت؟
بهبود توزیع ثروت و درآمد :
)۳۵از دیدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد ،راهی بارای گساترش  ...........و افازایش سارعت
روند  ...................جامعه است(.دانش)
)۷۳در زمینه ی بهبود توزیع درآمد ،توجه به چه مواردی همواره یکی از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها به شمار میرود؟
(4مورد)(درک و فهم)
)۴۱از دید اقتصاددانان ،بهبود توزیع درآمد چه نقشی در توسعه ی اقتصادی جامعه دارد؟ (درک و فهم)
)۴۱مبارزه با فقر و بهبود توزیع درآمد ،چه تأثیری بر توسعه یافتگی اقتصادی جامعه می تواند داشته باشد؟
)۴۲دلیل اهمیت یافتن مقابله با فقر وحمایت از اقشار کم درآمد در جوامع مختلف را بنویسید.
)۴۳چرا مقابله با فقر ،یکی از هدف های مهم اقتصادی دولت به شمار می رود؟
منظور از دخالت دولت در اقتصاد:
)۴۴دو محور عمده ی فعالیت های دولت در عرصهی اقتصاد را بیان کنید( .دانش)
عرضه کاالها و خدمات :
)۴۹در برخی زمینه ها"بخش خصوصی"ممکن است حاضر به سرمایه گذاری نشود دلیل این امرکدام است؟(درک)
الف -زیان بخش بودن این سرمایه گذاری
ج -عدم کارآئی بخش خصوصی

ب -سود آور بودن این سرمایه گذاری
د-عدم اطمینان از سودآوری و نیاز به سرمایه اولیه بسیار زیاد
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)۴۹دلیل عمده سرمایه گذاری دولت در برخی از شاخه های صنعت نظیر فوالد ،چیست؟
الف -جنبه ی استراتژیک تولید این کاال

ب -زیان بخش بودن مراحل تولید آن

ج -عدم اطمینان از سودآوری تولید این کاال

د -نیاز به سرمایه اولیه ی بسیار زیاد

)۴۶سرمایه گذاری درکشف ،استخراج ،تصفیه و توزیع فرآورده های نفتی عمدتا بر عهده.........است.
)۴۵دولت ها چگونه در زمینه عرضه بعضی از کاالها و خدمات اقدام به فعالیت میکنند؟
)۴۶سه مورد از دالیلی که به خاطر آن ها ممکن است دولت وارد عرضه برخی از کاالها و خدمات شود را ذکرکنید.
)۹۱با ذکر یک نمونه بگوئید؛ به چه علت دولت بهرهبرداری از برخی منابع و معادن را خود عهدهدار میشود؟ (درک و فهم)
)۹۱با ذکر نمونه ،دو مورد از دالیلی که به خاطر آن ها بخش خصوصی در برخی زمینهها حاضر به سرمایه گذاری نمای شاود
را بیان کنید( .درک و فهم)
)۹۲دو نوع از کاالها وخدماتی را که بخش خصوصی نمی تواند و یا حاضر به تولیاد وعرضاه آن نیسات را ناام ببریاد
ودالیل آن را بررسی کنید(.کاربرد)
وضع مقررات ،سیاست گذاری و حکمرانی در اقتصاد :
)۹۳دولت چگونه می تواند فعالیت های اقتصادی را در جهت مطلوب هدایت کرده و بر آن حکمرانی کند؟
)۹۴دولت با چه ا هدافی به وضع قوانین و سیاست گذاری در عرصه ی اقتصاد می پردازند؟
)۹۹سه نمونه از اهدافی را که دولت میتواند از طریق طراحی و اجرای سیاست های مناسب دنبال کند را نام ببرید؟(کاربرد)
 )۹۹چهار مورد از قوانینی که دولت برای ریل گذاری فعالیت های اقتصادی ،به آن ها نیاز دارد را بیان نمائید.
)۹۶دولت در نظر دارد در عرصه فعالیت های اقتصادی و ریل گذاری آن ،مقررات اجرائی را وضع ،و سیاست هایی
را طراحی کند ،شما چه قوانین یا سیاست هایی را برای تحقق این اهداف به دولت پیشنهاد می کنید؟(ترکیب)
سیاست های اقتصادی :
)۹۵سیاست های اقتصادی دولت می تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کُند سازد یا بر سرعت آن بیفزاید.ص غ
)۹۶دولت در کوتاه مدت به کنترل و کاهش  .........................توجه زیادی دارد.
الف -نوسانات تجاری ب -نوسانات جمعیتی

ج -نوسانات مالی

د -نوسانات اقتصادی

)۹۱دولت با چه سیاست هایی ،افزایش فعالیت های تولیدی بخش تولید و عرضه را بهبود می بخشد؟
الف -امنیت اقتصادی ،به کارگیری فناوری های نوین ،بهبود محیط کسب و کار.
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ب-امنیت اقتصادی، ،سیاست های پولی ،بهبود روابط خارجی و صادرات کاال.
ج-به کارگیری فناوری های نوین  ،سیاست های پولی،بهبود روابط خارجی و اشتغال.
د -به کارگیری فناوری های نوین  ،سیاست های پولی  ،بهبود صادرات و اشتغال.
)۹۱کدام یک از موارد زیر در دائره ی "سیاست های تثبیت اقتصادی "قرار نمی گیرد؟
الف -ا شتغال ب -تورم

ج -رشد

د -جمعیت

)۹۲چه سیاست هایی تقاضای کل اقتصاد را در کوتاه مدت ،کنترل و تنظیم می کند؟
الف -سیاست های مالی

ب -سیاست های تثبیت اقتصادی

ج -سیاست های پولی

د -سیاست های کالن

)۹۳سیاست افزایش مالیات ها از جمله سیاست ها ی ……………………دولت می باشد.
)۹۴سه مورد از سیاست هایی که دولت با أعمال آن ها ،فعالیت های تولیدی بخش تولید و عرضه را بهبود می بخشاد
را عنوان کنید؟
)۹۹هدف دولت از اجرای سیاست های مناسب تجاری و ارزی چیست؟
)۹۹منظور از سیاست های تثبیت اقتصادی چیست؟
)۹۶سیاست های تثبیت اقتصادی به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید؟
سیاست های پولی و مالی :
)۹۵بانک مرکزی با سیاست پولی انبساطی ،می تواند در کوتاه مدت کدام مشکل را حل کند؟
الف -تحریم اقتصادی ب -رونق اقتصادی

ج -رکود اقتصادی

د -حالت الف و ب

)۹۶به سیاست هایی که دولت ازطریق بانک مرکزی ،برای کنترل پول و حفظ ارزش آن اعمال می کند......،می گویند.
الف)سیاست مالی

ب)سیاست انقباضی

ج)سیاست انبساطی

د)سیاست پولی

)۶۱اگر شما رئیس دولت باشید در هر یک ازحالت های تورمی و رکودی به ترتیب چه سیاستی را در پیش می گیرید؟
الف)انبساطی پولی،انقباضی مالی

ب)انبساطی مالی،انقباضی پولی

ج)انقباضی مالی،انبساطی پولی

د)انقباضی پولی،انبساطی مالی

)۶۱به کدام یک ازسیاست های اقتصادی زیر ،سیاست بازار باز گفته می شود؟
الف)افزایش نرخ تنزیل مجدد ب)فروش اوراق مشارکت ج) افزایش نرخ سپرده قانونی د)کاهش مخارج عمومی
)۶۲کاهش مالیات ها چه نوع سیاستی محسوب شده و در چه زمانی به کار گرفته می شود می شود؟
الف)انقباضی مالی -تورّمی ب)انبساطی پولی-رکودی ج)انبساطی مالی-رکودی د)انقباضی پولی -تورّمی
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)۶۳اعمال سیاستٍ مالی انبساطی دولت از چه راهی می تواند انجام پذیرد؟
الف)افزایش مخارج ب)کاهش حجم پول در گردش

ج)کاهش مخارج

د)افزایش حجم پول در گردش

)۶۴از عمده ترین سیاست های بانک مرکزی جهت کاستن حجم پول دردست مردم ،کدام است؟
الف)کاهش مالیات ها ب) کاهش مخارج عمومی ج) خرید اوراق مشارکت د)فروش اوراق مشارکت
)۶۹کاهش مخارج دولت چه نوع سیاستی تلقی شده و در چه زمانی به کار گرفته می شود؟
الف)انقباضی مالی -تورّمی ب)انبساطی پولی-رکودی ج)انبساطی مالی-رکودی د)انقباضی پولی -تورّمی
)۶۹به نظر شما؛ اگر نرخ مالیات ها کاهش یابد ،انجام کدام گزینه زیر امکان پذیر خواهد بود؟
الف)کاهش اشتغال

ب)افزایش اشتغال

ج)افزایش رکود

د)کاهش تورّم

)۶۶دولت ها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود بسته ی  ...................را اجرا می کنند.
)۶۵بسته ی" سیاست های مالی" از دو ابزار ...............و  ......................تشکیل شده است.
 )۶۶به سیاست هائی که دولت از طریق بانک مرکزی إعمال می کند ............................ ،گویند.
)۵۱درحالت رکود اقتصادی ،بانک مرکزی سیاست ..........................را در پیش می گیرد.
)۵۱سیاست مالی انقباضی در موقع تورّم با کاهش تقاضای کل در اقتصاد ،موجب  .....................می شود.
)۵۲سیاست مالی انبساطی در موقع رکود با افزایش تقاضای کل در اقتصاد ،موجب  .....................می شود.
)۵۳سیاست های پولی را تعریف نمائید.
)۵۴أشکال مختلف سیاست های پولی را نام ببرید(.دانش)
)۵۹دولت از طریق چه نهادی سیاست های پولی را إعمال می کند؟
)۵۹توضیح دهید؛ چه زمانی دولت سیاست کاهش حجم پول را در پیش می گیرد؟
)۵۶توضیح دهید؛ چه زمانی دولت سیاست پولی انبساطی را در پیش می گیرد؟
)۵۵یکی از روش های إعمال سیاست های پولی را بیان نمائید.
)۵۶چاااه زماااانی دولااات حجااام پاااول در گاااردش را افااازایش و در چاااه زماااانی آن را کااااهش مااای دهاااد؟
)۶۱کدام یک از سیاست های اقتصادی بهترین راه تحریک تقاضای عمومی است؟ پیامد آن چیست؟
)۶۱سیاست مالی به چند طریق إعمال می گردد؟
)۶۲سیاست مالی انبساطی در چه زمانی در پیش گرفته می شود؟ دو طریق انجام آن را را بیان نمائید.
 )۶۳سیاست مالی انقباضی در چه زمانی در پیش گرفته می شود؟ دو طریق انجام آن را را بیان نمائید.
اختالف نظر اقتصادانان در مورد نقش دولت :
)۶۴دولت یک نقش آفرین جدّی در کنار نقش آفرینان مهم اقتصادی محسوب می شود .ص

غ
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)۶۹در سال های اخیر ،توجه جدی سیاست گذاران کشور ما به ضرورت افزایش توان کدام بخش اقتصادی جلب شده
است؟

الف -دولتی

ب -نیمه دولتی

ج -غیر دولتی

د -بین المللی

)۶۹کدام اصل در قانون اساسی مربوط به واگذاری بخش مهمی از فعالیت های اقتصاادی باه بخاش غیار دولتای مای
باشد؟(کاربرد) الف -اصل۴۳

ب -اصل۴۴

ج -اصل ۴۹

د -اصل۴۹

)۶۶بنا برتجربه کشورهای موفق  ،عامل اصلی و محرّک پیشرفت کشور کدام است؟
)۶۵تقریباً همه اقتصاددانان ،در مورد حضور چه عاملی در اقتصاد اتفاق نظر دارند؟
)۶۶اختالف نظ ر اقتصادانان در رابطه با حضاور دولات در اقتصااد مرباوط باه چاه ماواردی اسات،؟با ذکرمثاال توضایح
دهید(.ارزشیابی)
)۱۱۱دولت ها معموالً در چه زمانی نقش پررنگ تری رادر اقتصاد ایفا می کنند؟
)۱۱۱دو دیدگاه رایج در خصوص نقش دولت در اقتصاد را فقط نام ببرید.
)۱۱۲دیدگاه دو مکتب "اقتصاد آزاد" و یا "اقتصاد دولتی" در خصوص نقش دولت در اقتصاد را مقایسه نمائید.
)۱۱۳به نظر شما بهترین انتخاب در زمینه دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد چیست؟
)۱۱۴مسئله اصلی اقتصاد دانان ،در زمینه حضور یا عدم حضور دولت در اقتصاد ،بر سر چیست؟
)۱۱۹در حال حاضر توجه جدّی سیاست گذاران اقتصادی ماا ،در ماورد وضاع قاوانین و سیاسات گاذاری در اقتصااد،
منعطف به چه جهتی است؟
)۱۱۹در سال های اخیر در کشور ما توجه جدی سیاست گذاران به ضرورت افزایش توان کدام بخش های اقتصادی
چه عاملی جلب شده است؟(دانش)
)۱۱۶دولت ما طبق کدام اصل قانون اساسی ملزم شده که دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد؟
)۱۱۵طبق اصل  44قانون اساسی  ،واگذاری چند درصد ازاقتصاد ،به بخش تعاونی در نظر گرفته شده است؟
)۱۱۶در راستای دست یابی به ترکیب بهینه از حضور دولت و مشارکت بخش غیردولتای در اقتصااد چاه اقاداماتی در
کشور ما صورت گرفته است؟
 )۱۱۱به نظر شما ؛ آیا روند غیر دولتی کردن اقتصاد با این شتاب منطقی می باشد؟ این روناد ممکان اسات چاه آسایب
هائی به دنبال داشته باشد و چه اقشاری از این قضیه سود برده و چه اقشاری ضرر می کنند؟
)۱۱۱روند غیر دولتی کردن اقتصاد در کشورمان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهید .اگر شما جزو تصامیم گیرنادگان در
این زمینه باشید ،چه مالک ها و مواردی را در این امر لحاظ می کنید؟
)۱۱۲دید گاه مخالفان وموا فقان دخالت دولت در اقتصاد را با یک دیگرمقایسه کنید(.تجزیه و تحلیل)
)۱۱۳جهات واگاذاری صانعت پتروشایمی کشاور ،یاا یاک کارخاناه خااص باه بخاش غیردولتای چاه پیشانهاداتی
دارید؟(ترکیب)
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بخش چهارم :مدیریت کالن اقتصادی
فصل دوم از بخش چهارم  :بودجه و مالیه دولت
چرا دولت ها به تنظیم بودجه اقدام می کنند؟

)۱دولت ها برای مدیریت کالن کشور ،فقط از سیاست های پولی استفاده می کنند ( .دانش) ص OغO
ص Oغ O

)۲دولت ها با درآمد ها ومخارج خود ،امور مالی کل کشور را مدیریت می کنند(.دانش)
 )۳از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت............................. ،است(.دانش)
)۴چرا دولت ها اقدام به تنظیم بودجه می کنند؟(درک وفهم)
تعریف بودجه :

)۹بودجه برنامه بلند مدت است که درآن منابع درآمدی ومخارج برنامه ای پیش بینی شده است(.دانش)ص OغO
ص OغO

)۹بودجه یکی از ابزارهای کنترلی دولت بر مجلس است(.دانش)
)۶مهم ترین واساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور چه نام دارد؟(دانش)
الف -خزانه O

ب -اوراق سهام O

ج -ذخایر ارزیO

د -بودجه O

 )۵هرگاه مخارج بودجه از درآمد های آن بیشتر باشد به اصطالح با .........................روبه رو هستیم(.دانش)
)۶از نظر زمانی ،دولت ها جهت تحقق اهداف و مأموریت های خود سه نوع برنامه دارند،آن سه نوع کدام اند؟ (دانش)
 )۱۱چرا بودجه به عنوان مهم ترین واساسی ترین سند در دستگاه مالی واداری کشور شناخته می شود؟(درک وفهم)
بودجه را تعریف نمائید.
)۱۱چه موقع می گوئیم دولت با کسری بودجه روبروست؟
)۱۲بودجه خانواده خود را به صورت فرضی برای یک ماه در جدولی تنظیم نمائید؟
بودجه از آغاز تا انجام :

)۱۳در تمام کشورها قوه مجریه مسئول تهیه و پیشنهاد الیحه است(.دانش) صO

غO
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)۱۴وظیفه تصویب بودجه در کشور ما بر عهده دولت است( .دانش) ص OغO
)۱۹نظارت بر اجرای بودجه بر عهده ی قوه قضاییه می باشد( .دانش) ص OغO
 )۱۹ارقام بودجه به صورت قطعی می باشند .ص OغO
 )۱۶مجلس طبق قانون باید الیحه بودجه سال بعد را  ...........................تصویب کند( .دانش)
الف – قبل ازپایان خرداد ماه سال مربوطه O

ب -قبل از پایان سال O

ج -در فروردین ماه سال مربوطه O

د -شش ماه قبل از پایان سال O

 )۱۵متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم
می شود  .........................می نامند(.دانش)
)۱۶دستیابی به اهداف و پایبندی و یا عدم پایبندی دستگاه ها به تکالیف بودجه را سندی به نام..........مشخص می کند.
 )۲۱در جمهوری اسالمی ایران به موجب قانون اساسی  ،دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر  ....................است( .دانش)
)۲۱الیحه بودجه شامل چه مواردیست؟(دانش)
)۲۲منظور از قانون بودجه چیست؟
)۲۳بودجه از آغاز تا اجرا چه مراحلی را طی می کند ؟ به ترتیب نام ببرید(.دانش)
)۲۴دولت موظف است الیحه بودجه را تا چه زمانی به مجلس تقدیم کند؟(دانش)
)۲۹الیحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی مجلس درکجا مورد بررسی قرار می گیرد؟(دانش)
)۲۹عملکرد مالی یک سال بخش دولتی در چه محدوده ای انجام می پذیرد؟(دانش)
)۲۶چه موقع الیحه بودجه به قانون بودجه تبدیل می شود؟(دانش)
)۲۵چه موقع الیحه بودجه الزم االجرا می شود؟
 )۲۶قانون بودجه عالوه بر ماده واحده و تبصره ها ،شامل چه مورد دیگری نیز می باشد؟
)۳۱وظیفه ی ارائه سند تفریغ به عهده کدام نهاد است؟(دانش)
)۳۱منظور از الیحه بودجه چیست؟(دانش)
 )۳۲هر یک از ماده واحده و تبصره ها در بودجه ،به ترتیب بیانگر چیست؟(دانش)
)۳۳در چه صورت تصویب بودجه اهمیت خود را ازدست می دهد؟(درک وفهم)
)۳۴از سند تفریغ بودجه ،به چه منظوری استفاده می شود؟(درک وفهم)
)۳۹توضیح دهید وظیفه ی دیوان محاسبات چیست؟(دانش)
)۳۹دیوان محاسبات زیر نظر چه نهادی قرار دارد؟ این دیوان چه وظیفه ای برعهده دارد؟
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خزانه داری :

)۳۶اداره کل خزانه داری در وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد ( .دانش)

غO

صO

)۳۵یکی از ارکان اس اسی و بسیار مهم مالی کشور که جایگاه ویژه ای در مادیریت نظاام بودجاه وسااختار ماالی جامعاه
وحاکمیت دارد کدام است؟(دانش)
الف-دیوان محاسبات  Oب -سازمان بازرسی کل کشور Oج -خزانه داری Oد -کمسیون اقتصادی جمعی O
)۳۶خزانه داری کل در قالب قوانین ومقررات  .........................،را تأمین و پرداخت می کند(.دانش)
)۴۱مدیر کل اداره خزانه داری را چه کسی تعیین می کند؟(دانش)
)۴۱اصل  ۹۳قانون اساسی جمهوری اسالمی به چه موضوعی اختصاص یافته است؟(دانش)
)۴۲اصل  ۹۳قانون اساسی در باره اهمیت وجایگاه خزانه به چه نکاتی اشاره نموده است؟(دانش)
)۴۳خزانه داری کل چه وظایفی دارد؟(دانش)
در آمد های دولت :

)۴۴بهای کاال وخدمات یکی از منابع درآمدی دولت است(.دانش)صO

غO

)۴۹استقراض برای تأمین هزینه های جاری کار معقولی قلمداد می شود( .دانش) ص O

غO

)۴۹دریافت وام از کشور های دیگر و یا سازمان های بین المللی مای تواناد موجباات وابساتگی کشاور را فاراهم آورد.
(دانش) ص OغO
)۴۶سرمایه گذاری های دولتی دارای سودآوری و درآمدزائی مستقیم می باشند.ص O

غO

 )۴۵کاالها مانند آب مصرفی و سوخت های فسیلی وخدمات مانند خدمات پستی و انشعابات آب وبرق وگاز وتلفن جزء
کدام یک از درآمد های دولت می باشد؟(دانش)
الف -مالیات O

ب -درآمد شرکت های دولتی و سرمایه گذاریO

ج -بهای خدمات O

د -اسقراضO

 )۴۶برخی از سرمایه گذاری های تولیدی داخلی یا خارجی دولت با هدف  ......................است که در این صورت یکای
از منابع تأمین درآمد دولت به شمار می رود(.دانش)
 )۹۱سرمایه گذاری های دولتی  ....................و  .....................مستقیم ندارند(.دانش)
 )۹۱سرمایه گذاری های دولتی اغلب اهداف  .................و .................دارند(.دانش)
)۹۲بهترین راه استقراض  ،قرض گ رفتن از  ،............از طریق  ...............................است(.دانش)
 )۹۳در بیشتر کشور ها قانون مالیات به وسیله  ......................وضع می شود(.دانش)
 )۹۴تمامی درآمدهای حاصل از فروش کاال وخدمات شرکت های دولتی ،با استثنای چه مواردی از سوی خزانه داری
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کل کشور واریزمی شود؟
)۹۹سرمایه گذاری های دولتی شامل چه مواردی است؟(دانش)
)۹۹سرمایه گذاری های دولتی اغلب چه اهدافی را دنبال می کنند؟
)۹۶چهار مورد از منابع درآمدی دولت را نام ببرید(.دانش)
)۹۵در چه صورت دولت مجبور به استقراض می شود؟(درک وفهم)
)۹۶در چه صورت استقراض می تواند راهگشا باشد؟(درک وفهم)
)۹۱بدترین راه استقراض کدام است؟ چرا؟(درک وفهم)
)۹۱بهترین راه استقراض کدام است؟
)۹۲با دلیل بگوئید که بهترین و بدترین راه استقراض دولت کدام اند؟
 )۹۳یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در رفع نابرابری های اقتصادی – اجتماعی را بیان نمائید؟(دانش)
)۹۴در چه صورت مالیات،به عنوان یکی ازابزارهای مؤثردر رفع نابرابری های اقتصادی-اجتماعی تلقی می شود؟(درک)
)۹۹دو دلیل اخذ مالیات توسط دولت از مردم را بیان کنید؟(درک وفهم)
)۹۹مالیات را تعریف کنید(.دانش)
)۹۶در بحث از مالیات باید به چه موضوعاتی توجه کرد؟ (ذکر همه موارد)(دانش)
)۹۵مهم ترین منبع درآمدی دولت ،کدام طریق است؟
 )۹۶قانون مالیات توسط چه نهادی وضع می شود؟در چه صورتی این قانون می تواند در رفع نابرابری ها ،مؤثر باشد؟
پرداخت کننده و بار مالیات :

)۶۱گاهی اوقات مؤدی مالیات(تولید کننده یا فر وشنده) ،بار مالیاتی را به دوش مصرف کننده یا فرد دیگری منتقل می
کند( .دانش)

صO

غO

 )۶۱آنچه را که مالیات برآن وضع می شود ...................... ،می نامند(.دانش)
)۶۲پرداخت کننده ی اصلی و نهائی مالیات چه کسانی می توانند باشند؟(دانش)
)۶۳امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در دوران زمامداری خود ،افزون برموارد نُه گانه بر چه مورد دیگری زکات بست؟ به
این اقدام آقا ،اصطالحاً چه می گویند؟(درک وفهم)
)۶۴مؤدی مالیاتی چه کسانی می باشند؟
)۶۹مؤدیان مالیاتی به چه دالیلی موظف به پرداخت مالیات هستند؟(4مورد)
)۶۹با ذکر یک مثال توضیح دهید که آیا همیشه تولیدکنناده یاا فروشانده ،پرداخات کنناده ی اصالی و نهاائی مالیاات
هستند؟
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انواع مالیات :

 )۶۶درکدام نوع از مالیات دولت می تواند افراد پردرآمد و کم درآمد را از هم جدا کند و از گروه خاصی مالیات بگیرد.
(دانش) مالیات مستقیم O

مالیات مستقیم O

 )۶۵درمالیات مستقیم پرداخت کننده نهایی آن مشخص نیست و امکان انتقال بارمالیاتی بسیار زیاد است.ص OغO
)۶۶مالیات بر حقوق؛ از نوع " مالیات بردرآمد " محسوب می شود( .دانش)

ص OغO

)۵۱به کاالهایی که درمرحله خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد ،مالیات بر فروش تعلق می گیرد.ص

غ

 )۵۱دریافت چه نوع مالیاتی عالوه برایجاد درآمد برای دولت ،می تواند یکی ازابزارهای سیاست گذاری تجااری دولات
نیز باشد؟(دانش)
الف-حقوق وعوارض گمرکیOب-مالیاات برنقال وانتقااالت دارایای Oج-مالیاات بار عاوارض شاهرداری Oد-بهاای
خدماتO
 )۵۲کدام نوع مالیات در واقع بخشی از بهای خدمات است؟(دانش)
الف -مالیات بردر آمد اصناف Oب -مالیات برثروتO

ج -مالیات برتجارت Oد -عوارضO

)۵۳مالیات برمصرف دخانیات یا مصرف کاالی خارجی ازچه مالیاتی است؟(دانش)
الف -مالیات بر درآمد  Oب -مالیات بر فروشO

ج -مالیات بر دارایی O

د -عوارض گمرکیO

)۵۴کدام یک از مالیات های زیر  ،مالیات غیر مستقیم تلقی می شود؟
الف)مالیات بر حقوق

ب)مالیات بر ثروت

ج)مالیات بر مصرف دخانیات

د)مالیات بر درآمد کشاورزی

 )۵۹مالیات هایی که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادی بستگی دارد ..........................،نامیده می شود(.دانش)
 )۵۹به مالیات بردارایی افراد پس از مرگ .............................نامیده می شود(.دانش)
)۵۶مالیات بر زمین و اتومبیل مالیات بر  ..............................و از نوع ....................است(.دانش)
 )۵۵مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات  ..........................بر مصرف کاالها وخدمات است(.دانش)
)۵۶در هر یک از موارد ذیل ،نوع مالیات دریافتی را مشخص کنید(.کاربرد)
الف – آسفالت خیابان ها( )................ب -مالیات بر اتومبیل( )...............ج -مالیات بر امالک()..............
 )۶۱مالیات بر حقوق از چه نوع مالیات و از کدام دسته ی آن می باشد؟
)۶۱مالیات براساس پایه مالیاتی به چند نوع دسته بندی می شود؟(دانش)
)۶۲دو دسته ی عمده ی مالیات مستقیم را نام ببرید(.دانش)
)۶۳در کدام نوع از انواع مالیات انتقال بار مالیاتی کم است؟(دانش)
)۶۴انواع مالیات غیرمستقیم را نام ببرید(.دانش)
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 )۶۹مالیاتی که بر تجارت خارجی یا کاالهای صادر شده و وارد شده تعلق می گیرد،چه نام دارد؟(دانش)
)۶۹مالی اتی که شهرداری در مقابل خدماتی مانند حفظ زیبایی شهر و ایجاد پارک ها دریافات مای کناد چاه نامیاده مای
شود؟(دانش)
 )۶۶نوعی مالیات برفروش چند مرحله ای که کاالها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف مای کناد چاه ناام
دارد؟ (دانش)
)۶۵ضمن تعریف مالیات بر ارزش افزوده ،مزایای آن را برشمارید.
)۶۶مالیات مستقیم را با ذکر یک نمونه توضیح دهید( .درک وفهم)
)۱۱۱مالیات غیرمستقیم را با ذکر یک مثال توضیح دهید(.درک وفهم)
)۱۱۱مالیات بردرآمد چه نوع مالیاتی است؟ و شامل چه مواردی می شود؟(4مورد)(درک فهم)
)۱۱۲مالیات بر دارایی و ثروت بر چه مواردی تعلق می گیرد؟ سه نمونه ذکرکنید(.دانش وکاربرد)
)۱۱۳دو ویژگی مالیات غیر مستقیم را بنویسید(.درک .فهم)
)۱۱۴مالیات مستقیم و غیرمستقیم را با یکدیگر مقایسه نمائید(.ارزشیابی)
)۱۱۹مالیات برنقل و انتقاالت دارایی چه هنگامی موضوعیت پیدا می کند؟(درک و فهم )
)۱۱۹منظور از مالیات بر ارث چیست؟
)۱۱۶دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم را از لحاظ عدالت مورد بررسی قرار دهید.
)۱۱۵عوارض شهرداری چه نوع مالیاتی هستند؟ دو نمونه از آن را نام ببرید (.دانش-کاربرد)
)۱۱۶مالیات برفروش چه نوع مالیاتی است و چگونه دریافت می شود؟(درک وفهم)
)۱۱۱چرا دولت برای مصرف دخانیات یا مصرف کاالی خارجی مالیات وضع می کند؟(درک وفهم)
)۱۱۱مالیات بر ارزش افزوده چه نوع مالیاتی است ؟(درک و فهم)
)۱۱۲مالیات برارزش افزوده چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟(درک وفهم)
)۱۱۳مالیات بر دارایی چه تفاوتی با مالیات بر نقل وانتقاالت دارایی دارد؟(تجزیه وتحلیل)
)۱۱۴مالیات برحقوق و عوارض گمرکی چه تفاوتی با عوارض شهرداری دارد؟(تجزیه وتحلیل)
انواع نرخ های مالیاتی :
)۱۱۹در نرخ ثابت مالیات ،میزان مالیات پرداختی افراد ،با تغییر در نرخ درآمد یا دارایی آنها ثابت می ماند.ص OغO
)۱۱۹د ر نظام مالیاتی با نرخ  ،.............نرخ مالیات با افزایش در آمد ،زیاد و با کاهش در آمد ،کم می شود(.دانش)
)۱۱۶در کدام نوع از نرخ مالیاتی ،مالیات در تعدیل در آمد و ثروت افراد مؤثر است؟(دانش)
)۱۱۵به نظر شما نرخ ثابت مالیاتی ،چه ایرادی دارد؟
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)۱۱۶دو نوع نرخ مالیاتی را نام ببرید(.دانش)
)۱۲۱عملکرد نرخ ثابت مالیات ،چگونه است؟(درک وفهم)
)۱۲۱نرخ تصاعدی مالیات چه ویژگی هایی دارد؟(درک و فهم)
)۱۲۲نرخ ثابت مالیاتی چه تفاوتی با نرخ تصاعدی مالیات دارد؟(تجزیه وتحلیل)
)۱۲۳اگر دولت از تمام در آمدها با نارخ ثابات ۱۱درصاد مالیاات دریافات کناد  ،مالیاات بردرآماد دو فارد کاه یکای
 ۹۱۱/۱۱۱تومان ودیگری  ۲/۱۱۱/۱۱۱تومان درآمد دارند را محاسبه کنید(.کاربرد)
)۱۲۴جدول مالیااتی زیار مفاروض
است .مالیاات فاردی را کاه ماهاناه
 ۴۵۱۱۱۱تومااان درآمااد دارد را
محاسبه کنید(.کاربرد)

)۱۲۹مالیات پرداختی توسط دو فرد که اولی ماهیانه  ۱۲۱۱۱۱۱تومان و دومی ۶۱۱۱۱۱تومان درآمد دارند را با نرخ
 ۱۲درصد محاسبه کنید(.کاربرد)
)۱۲۹جدول مالیاتی زیر مفروض است .مالیات پرداختی اشخاصی راکه به ترتیاب  ۳/۹۱۱/۱۱۱ریاال و ۳/۹۱۹/۱۱۱
ریال در آمد دارند را براساس نرخ تصاعدی محاسبه نموده و بر اساس آن عادالناه باودن ،ایان ناوع مالیاات را بررسای
کنید(.کاربرد)
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هزینه های دولت :
)۱۲۶به هزینه هائی که دولت برای انجام وظایف متعدد خود باید صرف کند«،مخارج عمومی» گفته می شود.ص OغO
 )۱۲۵هزینه هایی که برای چرخش کار جاری ادارات و نهادها صرف می شود « ،هزیناه هاای کارکناان» ناام دارد.صO
غO
)۱۲۶سرمایه گذاری زیربنایی باعث تقویت اقتصادی کشور می شود( .دانش)

ص OغO

)۱۳۱هزینه ی پرداخت حقوق به «هزینه های کارکنان» معروف است(.دانش)

ص OغO

)۱۳۱سیاست گذاری برای ساخت شبکه های بزرگ آب رسانی از سرمایه گذاری های مولّد محسوب می شود.ص غ
 )۱۳۲به نظر اقتصاددانان هزینه های آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود(.دانش) ص OغO
 )۱۳۳به آن دسته از هزینه هایی که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شوند که با بقای اصل آن ها ،ماورد اساتفاده
قرار می گیرند  ..................،دولت نامیده می شود(.دانش)
الف – پرداخت های انتقالی  Oب -هزینه های اداری  Oج -هزینه های سرمایه ای Oد -هزینه های اجتماعی O
 )۱۳۴هزینه های حمل و نقل ،اجاره ،آب و برق و کاغذ جزء کدام یک از هزینه های دولت می باشد؟(دانش)
الف -هزینه های کارکنان Oب -هزینه های اداری Oج -هزینه های عمرانی Oد -هزینه های انتقالیO
)۱۳۹هزینه هایی که دولت برای ایجاد توازن اجتماعی و رفع نابرابری ها به صورت بالعوض صرف می کندچه نام دارد؟
الف -هزینه های اداریO

ب -هزینه های سرمایه ای Oج -هزینه های انتقالیOد -هزینه های زیربناییO

)۱۳۹کدام یک از موارد زیراز اهداف دولت برای هزینه کردن پرداخت های انتقالی نمی باشد؟(دانش)
الف -تأمین اجتماعیO

ب -رفع نابرابری Oج-ایجاد توازن اجتماعیO

د -کارهای جاری سازمان هاO

)۱۳۶یارانه تولید جزء کدام یک از هزینه های دولت محسوب می شود؟(دانش)
الف هزینه های کارکنان Oب -هزینه های مولدO

ج -هزینه های انتقالیO

د -هزینه های زیر بناییO

 )۱۳۵به هزینه های سرمایه های ،هزینه های  ......................هم گویند(.دانش)
الف -هزینه های مولد Oب -سرمایه گذاری زیر بناییO
ج -سرمایه گذاری عمرانی Oد -سرمایه گذاری اجتماعیO
)۱۳۶محور تولید .........و  ...........است.
 )۱۴۱هزینه های دولت به دو دسته هزینه های ................و .................تقسیم می شود(.دانش)
 )۱۴۱هزینه هایی که همیشه هست و متناسب با سیاست های دولت تغییر می کند .............نام دارد(.دانش)
 )۱۴۲مهم ترین سرمایه گذاری دولت  .......................................،است(.دانش)
)۱۴۳کدام یک از هزینه ها ،شامل حقوق و مزایای تمام کارکنان دولت است؟(دانش)
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)۱۴۴منظور از مخارج عمومی دولت چیست؟
)۱۴۹سه نمونه از مخارج عمومی دولت را نام ببرید(.دانش)
)۱۴۹دو دسته ی کلی مخارج عمومی دولت کدام اند؟
)۱۴۶دو دسته ی عمده ی هزینه ها و مخارج دولت کدام اند؟
)۱۴۵هزینه های جاری دولت چه هزینه هائی هستند؟
 )۱۴۶هزینه های جاری یا عادی دولت به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید(.دانش)
)۱۹۱به چه دلیل ،کم تر مورد ی پیش می آید که هزینه های جاری سیر نزولی داشته باشد؟(درک وفهم)
 )۱۹۱ضمن بیان چند نمونه ،بگوئید هزینه های کارکنان دولت شامل چه مواردی می باشد؟(درک وفهم)
 )۱۹۲دولت برای این که آموزش و پرورش را به قیمت مناسب یا رایگان به دست مردم برساند ،چه اقدامی را باید انجام
دهد؟
 )۱۹۳توضیح دهید؛ هزینه های اداری چه نوع هزینه هائی هستند ،چهار نمونه از آن ها را بیان نمائید(.دانش)
)۱۹۴پرداخت های انتقالی چه نوع هزینه هائی هستند و با چه هدفی پرداخت می شوند؟
)۱۹۹چهار مورد از دالیل پرداخت های انتقالی را بیان نمائید(.دانش)
)۱۹۹دو نمونه از پرداخت های انتقالی دولت را نام ببرید.
)۱۹۶چرا دولت به برخی اقشار جامعه ،یارانه می پردازد؟
)۱۹۵پرداخت های انتقالی را با سایر هزینه های جاری دولت مقایسه نمائید.
 )۱۹۶به نظر شما ،پرداخت های انتقالی چه تفاوتی با سایر هزینه های جاری دولت دارد؟
)۱۹۱هزینه های سرمایه ای یا عمرانی چه نوع هزینه ائی می باشند؟(درک وفهم)
 )۱۹۱هزینه های سرمایه ای دولت به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ نام ببرید.
)۱۹۲عمر هزینه های سرمایه ای دولت معموالً چقدر است؟
 )۱۹۳چه نوع سرمایه گذاری برای به ثمر رساندن سایر فعالیت های اقتصادی بسیار ضروری است؟(دانش)
 )۱۹۴سرمایه گذاری که باعث ایجاد و استقرار کارخانه ها و صنایع دولتی می گردد چه نامیده می شود؟(دانش)
 )۱۹۹با ذکر مثال بگوئید؛ سرمایه گذاری مولّد چه نوع سرمایه گذاری است؟ (درک وفهم)
 )۱۹۹سرمایه گذاری زیربنایی چه نوع سرمایه گذاری است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
 )۱۹۶کدام یک از سرمایه گذاری های دولت ؛الزمه ی تحقق و بهره برداری مطلوب از فعالیت های اقتصادی است؟
 )۱۹۵سرمایه گذاری اجتماعی چه نوع سرمایه گذاری است؟ با ذکر نمونه توضیح دهید(.درک وفهم)
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 )۱۹۶هزینه های سرمایه ای و هزینه های جاری دولت چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
)۱۶۱اهمیت سرمایه گذاری های اجتماعی در چیست؟(درک وفهم)
 )۱۶۱به نظر شما چرا مهم ترین سرمایه گذاری دولت سرمایه گذاری اجتماعی است؟(تجزیه وتحلیل)
)۱۶۲چرا سرمایه گذاری اجتماعی ،مهم ترین سرمایه گذاری دولت محسوب می شود؟
)۱۶۳چرا به نظر اقتصاددانان هزینه ه ای آموزش و پرورش و هزینه های علم ،نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود؟
)۱۶۴عمده تفاوت کشور های پیشرفته با کشور های عقب مانده از نظر پیشرفت اقتصادی ناشی از چه عواملی است؟
(تجزیه وتحلیل)
)۱۶۹سرمایه گذاری های اجتماعی را با سرمایه گذاری مولّد مقایسه نمائید (.ارزشیابی)
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بخش پنجم :اقتصاد جهان و ایران
فصل اول از بخش پنجم :اقتصاد بین الملل
آیا کشوری را می شناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیاز نداشته باشد؟
 )۱امروزه تولیدات و درآمد های برخی شرکت های چند ملیتی و فراملیتی بیش تر از مبادالت بین کشور ها است.ص غ
 )۲کدام گزینه از موارد مطرح شده در اقتصاد بین الملل نیست؟
الف)تشکیل اتحادیه های اقتصادی

ب)ایجاد اتحادیه های صنفی و حمایت از حقوق کارگران

ج)سرمایه گذاری خارجی

د)صادرات و واردات کاال و خدمات

 )۳امروزه عالوه بر مبادالت بین کشور ها شرکت های ..............و ...............در دنیا شکل گرفته اند که گاهی تولیدات و
در آمد های آنها از بسیاری از کشور ها بیش تر است.
 )۴روابط اقتصادی بین افراد بر اساس  .............شکل می گیرد.
 )۹سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی با هدف ...................و ...................بین کشورها آنها فعالیت می کنند.
 )۹دو هدف فعالیت سازمان های اقتصادی جهانی و بین المللی را بیان نمائید.
)۶دو صورت از سطوح روابط اقتصادی را بیان کنید.
)۵چهار مورد از موضوعات و موارد مطرح در اقتصاد بین الملل را نام ببرید.
 )۶چرا انسان ها نیازمند به برقراری ارتباط در زمینه اقتصادی با یکدیگرند؟
موانع گسترش تجارت بین المللی در گذشته :
 )۱۱تولید کنندگان درگذشته به ناچار همیشه اندازه نامحدودی کاال تولید و به بازار داخلی عرضه می کردند.ص غ
)۱۱حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی هرگونه ماراوده خاارجی را باعاث گساترش رواباط اقتصاادی مای
دانستند .ص غ
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) ۱۲حمل و نقل ریلی و هوانوردی ،پیدایش صنعت بخار و وجود امنیت نسبی موجب کاهش هزینه ها در داخل و خاارج
کشور شده است .ص غ
)۱۳کدام گزینه در مورد موانع قانونی ،نا امنی و ضعف دولت ها صحیح می باشد؟
الف)تاجران با خطر حمله و هجوم دزدان و حاکمان محلی روبرو بودند.
ب)تولید کنندگان همیشه اندازه نامحدودی کاال تولید می کردند.
ج)ناامنی ،هجوم دزدان و راهزنان ،ضعف دولت ها مانع تجارت با خاطری آسوده بود.
د) نبود وسائل حمل و نقل و راه مناسب هزینه های تجارت را کاهش داد.
)۱۴کدام یک از عوامل زیر باعث کاهش هزینه های تجارت خارجی نشده است؟
الف)راه های مناسب ومقررات مورد قبول بین المللی ب)پیشرفت دانش فنی
ج)حمایت حاکمان محلی از صنایع داخلی

د)انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان

 )۱۹در گذشته  .................وضعف دولت ها در حاکمیت برسرزمین خود مانع تجارت می شد.
 )۱۹حاکمان محلی با هدف ..............به هر قیمتی و هرچند غیرعقالنی هرگونه مراوده خارجی را تهدید تلقی می کردند.
 )۱۶از مهم ترین عوا ملی که در گذشته هزینه های تجارت را به شدّت افزایش می داد،نبود ...........و  ..................بود.
)۱۵دو مورد از مهم ترین موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته را نام ببرید.
 )۱۶چه عواملی امروزه باعث کاهش هزینه های تجارت در داخل و خارج از مرزها شده است؟(ذکر چهار مورد)
تاجر و تجارت بین المللی :
 )۲۱به افرادی که یک محصول را در مرکز تولید خریده و سپس در مناطق مصرف باین المللای باه فاروش مای رساانند
 ...........یا  .............می گویند.
)۲۱امروزه به تاجر یا بازرگان و افرادی که به صادرات و واردات می پردازند ................. ،می گویند.
۳)۲۲مورد ازمحدودیت های تولیدکنندگان برای فروش تولیدات خودبه مصرف کنندگان کشورهای دیگر را بیان کنید.
 )۲۳بازاریاب بین المللی با توجه و اطالع از چه مواردی ،می تواند فعالیت موفّقی داشته باشند؟
)۲۴تاجر یا بازرگان به چه کسی گفته می شود؟
)۲۹چه کشورها و سازمان هائی در زمینه تجارت جهانی موفق تر خواهند بود؟
 )۲۹یک بازاریاب بین المللی چگونه می تواند برای اقتصاد کشور مفید واقع شود؟
)۲۶چرا معموالً تولید کنندگان خود اقدام به فروش محصوالت شان در سطح بین المللی نمی کنند؟
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چرا ملت ها به تجارت رو می آورند؟
 )۲۵کشورهای مختلف باید از طریق .....................نیازهای اقتصادی متقابل یکدیگر را برطرف کنند.
 )۲۶توضیح دهید؛ چرا ملت ها به تجارت روی می آورند؟
 )۳۱سه مورد از علل روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل را برشمارید.
 )۳۱چه عواملی باعث شده که هر کشور به تولید محصوالت خاصی بپردازد؟
 )۳۲چرا کشور ها پیشرفته تر حاضر نیستند ،فنّاوری های خود را به رایگان دراختیار سایر کشور ها قرار دهند؟
)۳۳توضیح هید؛یکسان نبودن منابع وعوامل تولید،چگونه می تواندباعث روی آوردن کشورهابه تجارت بین الملل شود؟
)۳۴توضیح هید؛ سطح فنّاوری متفاوت کشورها،چگونه می تواند باعث روی آوردن آن ها به تجارت بین الملل شود؟
 )۳۹توضیح هید؛ وضعیت اقلیمی متفاوت ،چگونه می تواند باعث روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل شود؟
 )۳۹دسترسی به علوم و فنّاوری های جدید چه مزیتی را برای کشورها در زمینه ی تجارت فراهم می کند؟
مزیت مطلق و مزیت نسبی :
)۳۶درتجارت با تقسیم کار بر اساس مزیت مطلق،رفاه مردم دوکشور و نیز مجموع تولید جهان افزایش می یابد.ص غ
)۳۵در کدام یک از زندگی های اجتماعی زیر ،اغلب خانوارها تک محصول هستند؟
الف) ایالتی

ج) شهری

ب) روستائی

د)مختلط

 )۳۶هزینه ی تولید نوعی برنج که مورد نیاز کشور می باشد ،کیلاویی ۱۹۱۱توماان در داخال و در خاارج ۱۳۱۱توماان
است و هزینه ی حمل و نقل از خارج  ،کیلویی  ۴۱۱تومان می باشد .شما چه سیاستی را ضروری دانسته و پیشانهاد مای
کنید؟
الف)صادرات برنج

ب)واردات برنج

ج)پرداخت یارانه در تولید آن

د)تولید و مصرف آن در داخل

)۴۱کشوری دارای وضعیت مندرج در جدول مقابل می باشد .چه سیاست تجاری برای این کشور پیشنهاد می کنید؟
(ارقام قیمت هر کیلو محصول ،به تومان و کیفیت مشابه می باشد).

محصول

تولیدداخلی

واردات

الف) صادرات هر دو محصول

ب) واردات گندم و صادرات برنج

گندم

۵۱۱

۶۱۱

ج ) واردات هر دو محصول

د ) صادرات گندم و واردات برنج

برنج

۱۴۱۱

۱۱۱۱

)۴۱توضیح دهیدکه :الف(چرا ایران فرش صادر می کند؟
ب( چرا ایران برنج وارد می کند؟
)۴۲چرا کشورهای اروپائی با این که توان تولید فرش مورد نیازشان را دارند اما باز به واردات آن می پردازند؟
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)۴۳با توجه به اینکه کشور ایران و برزیل از نیروی کار و سرمایه و دانش فنّای برخوردارناد و در تولیاد غاذا در ایاران
۹۱واحد و در برزیل ۴۱واحد و تولید پوشااک در ایاران ۳۱و در برزیال ۶۱واحاد هزیناه برمای دارد ،کادام گزیناه را
پیشنهاد می کنید؟
الف)ایران به تولید پوشاک و برزیل به تولید غذا بپردازد.

ب) برزیل به تولید غذا و پوشاک بپردازد.

ج)برزیل به تولید پوشاک و ایران به تولید غذا بپردازد.

د)ایران به تولید غذا و پوشاک بپردازد.

 )۴۴مزیت مطلق و نسبی خانوار ها و کشور را به سمت ............................سوق می دهد.
)۴۹در دنیای بدون..........و بدون مبادله زندگی اجتماعی معنا ندارد.
)۴۹به چه دلیل در زندگی های اجتماعی شهری ،اغلب خانوارها تک محصول هستند؟
)۴۶دو پیامد منفی عدم رعایت اصل مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد را بیان نمائید.
)۴۵منظور از مزیت نسبی چیست؟
)۴۶ضمن بیان یک مثال ،توضیح دهید داشتن مزیت نسبی چه تأثیری بر تجارت بین الملل می تواند داشته باشد.
)۹۱منظور از مزیت مطلق چیست؟ مثالی در این زمینه ذکر کنید؟
 )۹۱به نظر شما چرا برخی ازکشورهای پیشرفته با وجود توانائی در تولید برخی از کاالها ،با این حال ،به تولید این کاالها
اقدام نمی کنند؟
)۹۲در چند سال قب ل ،کشور عربستان با وجود اینکه اکثر مناطق آن کویر و بیابانی مای باشاد،اقدام باه صاادرات گنادم
نمود! در حالی که در حالت عادی تولید مورد نیاز داخلی گندم برای این کشور به صرفه نمی باشد .این اقدام عربستان را
چگونه ارزیابی می کنید؟
)۹۳چگونگی استفاده ی ابزاری کشورهای استعمارگر از مزیت مطلق و نسبی از طریق سازمان های تجاری جهانی برا ی
تحمیل خواسته های خود بر کشورهای دیگر و تحت سلطه درآوردن آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
آیا تجارت بین المللی دارای منافع است؟
)۹۴تجارت بین الملل برای تمامی کشور ها و مؤسسات و افراد می تواند سود آور باشد .ص

غ

 )۹۹با تقسیم کار و مبادله بین المللی ،سطح رفاه و زندگی مردم جهان بهبود می یابد .ص غ
«)۹۹صادرات کاال به خارج باعث ورود ارز می شود ».و«واردات کاال های خارجی باعث گوناگونی و ارزانی آن می شاود».
به ترتیب هر یک از موارد باال منافع کدام گروه اقتصادی را در مبادالت بین المللی تأمین می کند.
الف)تولیدکنندگان –مصرف کنندگان

ب)تولیدکنندگان-تولیدکنندگان
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ج)مصرف کنندگان –مصرف کنندگان

د)مصرف کنندگان -تولیدکندگان

)۹۶اصل مزیت نسبی موجبات  ..................و ..............بین المللی را فراهم می آورد.
 )۹۵با تقسیم کار و مبادله .................... ،و  .................کاال های تولید شده در جهان افزایش می باید.
)۹۶چرا تجارت بین الملل برای تمامی کشور ها و مؤسسات و افراد می تواند سود آور باشد؟
)۹۱توضیح دهید؛ تجارت بین الملل چگونه می تواند سطح رفاه و زندگی مردم جهان را بهبود بخشد؟
 )۹۱سه مورد از فوائد تجارت بین الملل برای تولیدکنندگان را ذکر کنید.
)۹۲تجارت بین المللی چه فوائدی برای مصرف کنندگان دارد؟ (دو مورد)
)۹۳کدام گزینه در مورد منافع تجارت بین المللی برای تولید کنندگان صحیح نیست.
الف)ادامه کار تولیدکنندگان به واردکردن ماشین آالت و مواد اولیه دیگر کشور ها بستگی دارد.
ب) تولیدکنندگان با واردات به بازار های وسیع تری دسترسی پیدا می کنند و کاالهای خود را بهتر می فروشند.
ج) با واردات کا ال های خارجی،تولیدکنندگان به رقابت با تولیدکنندگان خارجی برای تولید بهتر تالش کنند.
د)بازار های داخلی محدود است به همین دلیل تولیدکنندگان با صادرات  ،بازار وسیع به دست می آورند.
مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار وسرمایه :
)۹۴چرا هرکشوری درپی جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشور خود می باشد؟
الف) رشد و افزایش کارخانه ها وبخش های تولیدی داخل

ب) استفاده از پس انداز کشورهای دیگر

ج) استفاده ازپس اندازداخلی خود

د) همه موارد

 )۹۹کدام گزینه در بازار های نیروی کار و سرمایه صحیح می باشد؟
الف) مبادالت اقتصادی بین المللی فقط به تجارت کاال و خدمات محدود می شود.
ب) مبادالت اقتصادی بین المللی فقط به نیروی کار و سرمایه محدود می شود.
ج) مبادالت اقتصادی بین المللی به تجارت کاال و خدمات و به دست آوردن حداکثر سود منتهی می شود.
د) مبادالت اقتصادی بین المللی شامل تجارت کاال ،خدمات  ،نیروی کار و سرمایه می شود.
)۹۹رئوس مبادالت در بازارهای بین المللی بر سر چه مواردی می باشد؟( چهار مورد)
 )۹۶چرا هرکشوری در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشور خود می باشند؟
)۹۵مهاجرت نیروی کار وحرکت سرمایه درفضای بین المللی برچه اساسی ازیک نقطه به نقطه ای دیگر انجام می گیرد؟
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سیاست های تجاری :
)۹۶کشورها بر چه اساسی سیاست های تجاری خاص خود را انتخاب می کنند؟
 )۶۱کدام گزینه در مورد سیاست های خارجی صحیح نیست؟
الف) کشورها برای حمایت از تولید کنندگان داخلی موانع تجاری مانند تعرفه های گمرکی وضع می کنند.
ب) کشورها برای حمایت از واردکنندگان ،عوارض وارداتی یا سهمیه وارداتی وضع می کنند.
ج) کشورها برای تشویق صادرکنندگان ،یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی وحقوقی ارائه می کنند.
د)کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان ،عوارض وارداتی و سهمیه وارداتی وضع می کنند .
 )۶۱به ترتیب صنایع راهبردی و صنایع نوزاد در کدام گزینه آمده است ؟
الف) صنایع دفاعی – انرژی ب) فناوری نوین – گندم ج) انرژی – فناوری نوین د) صنایع نوین – صنایع دفاعی
 )۶۲چه گروه ها و صنایعی در همه ی کشورها مورد حمایت سیاست های تجاری دولت ها می باشد؟
الف) تولیدکنندگان و صنایع راهبردی

ب) مصرف کنندگان و صنایع نوزاد

ج) مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

د) صنایع راهبردی و صنایع نوزاد

 )۶۳به نظر شما منظور از صنایع راهبردی چیست؟ سه مورد از صنایع راهبردی را بیان کنید.
 )۶۴به نظر شما ،صنایع نوزاد به چه صنایعی گفته می شود؟دو مورد از این گونه صنایع را مثال بزنید.
 )۶۹دو مورد از سیاست های کلّی تجاری دولت ها را نام ببرید؟ در چه مواقعی دولت ها ازآن ها بهره می گیرند؟
)۶۹سه مورد از انواع موانع تجاری که دولت ها وضع می کنند را نام ببرید.
)۶۶معموالً در چه موقعی دولت ها موانع تجاری برسر راه واردات برقرار می کنند؟
 )۶۵معموالً در چه موقعی و به چه منظوری دولت ها سیاست های تشویقی تجاری را در پیش می گیرند؟
)۶۶دو مورد از سیاست های تشویقی تجاری دولت ها را نام ببرید.
 )۵۱دو مورد از مواردی که در همه ی کشورها مشمول حمایت سیاست های تجاری دولت ها قرار می گیرند،کدام اناد؟
دلیل هریک را بیان کنید.
 )۵۱به نظر شما با توجه به شرایط دنیای امروز و تأثیرگذاری سیاست بر اقتصاد ،آیا بکار گیاری اصاول مزیات مطلاق و
)۵۲نسبی در تجارت بین المللی می تواند به عنوان طریقی مطمئن و راهگشا تلقی شود؟
)۵۳چرا در پیش گرفتن سیاست تک محصولی در دنیای امروز ،مطلوب نمی باشد؟
 )۵۴آیا اهمیت دادن به تولید ملّی و مصرف کاالهای داخلی ،مغایر با اصول مزیت مطلق و نسبی در تجاارت باین المللای
نمی باشد؟
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 )۵۹به نظر شما جهت تشویق مردم به مصرف تولیدات ملّی و کاالهای داخلی ،توجه به چه نکاتی ضروری می باشد؟
 )۵۹چرا در دنیای امروز منافع تجارت بین الملل به کشورهای قدرتمند و زیان آن به کشورهای ضعیف می رسد؟
محصوالت راهبردی (استراتژیک) :
 )۵۶منازعات و جنگ های اقتصادی قرن های اخیر توجه اقتصاددانان را به چه امری رهنمون شده است؟
الف)تولید محصوالت راهبردی

ب)مزیت نسبی راهبردی

ج) منافع سیاسی وغیر اقتصادی

د) همه موارد

)۵۵چه عواملی موجب بهانه جویی و سلطه دشمن یا رقیب و ضعف و وابستگی یک کشور می شود؟
الف) تولیدات در حوزه کشاورزی صنایع نظامی ودفاعی و انرژی
ج) عدم وابستگی به کاالهای ضروری مثل دارو

ب) خودکفایی در تولیدات داخلی

د) اهمیت خودکفایی وکاالهای ضروری مثل دارو

)۵۶منازعات و جنگ ها ی اقتصادی قرو ن اخیر و رفتار استکباری قدرت های جهاان موجاب شاده کاه اقتصااددانان باه
اهمیت .............در بعضی از تولیدات داخلی تاکید کنند .
 )۶۱به کاالهای ضروری که بدون توجه به میزان سود ،هزینه و بازار و  ...تولید می شوند  .................گفته می شود.
 )۶۱چه مواردی از تو لیدات می تواند موجب بهانه جویی وسلطه دشمن یا رقیب و ضعف و وابستگی یک کشور شود؟
 )۶۲به چه دلیل اقتصاددانان به اهمیت خودکفائی در بعضی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی در تولید آن ها باه خاارج
تأکید دارند؟
)۶۳محصوالت راهبردی به چه محصوالتی اطالق می شود؟
)۶۴چرا ا قتصاددانان در تولید برخی کاالها به مزیت نسبی راهبردی و منافع سیاسی و غیراقتصادی هم توجه می کنند؟
خلق ارزش بهتر از بیکاری :
 )۶۹درکوتاه مدت اگربرای عوامل تولید اشتغالی ممکن نباشاد ،تولیاد و خلاق ارزش افازوده در محصاول غیرمزیتای از
بیکاری بهتر است .ص

غ

 )۶۹تولید وخلق ارزش افزوده در محصول غیرمزیتی همواره از بیکاری بهتر است .ص

غ

 )۶۶در تجارت اصل بر رعایت  ................................وعدم تخصیص امکانات اولیه به حوزه های غیر مزیتی می باشد.
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احیا و خلق مزیت اقتصادی :
)۶۵کشورهای موفّق پیوسته در حال ا نتقال از مزیت هایی با ارزش افزوده بیش تر به مزیت هایی با ارزش افازوده کام
تر هستند .ص

غ

 )۶۶کشورهائی که زمانی به دلیل صنعتی بودن پیشرفته به شمارمی رفتند ،امروزه صانایع خاود را باه کشاورهای دیگار
منتقل می کنند .ص

غ

 )۱۱۱مزیت های بالفعل در کدام گزینه نهفته است ؟
الف) صنایع جدید دریایی ب) محیط جغرافیایی وطبیعت

ج) علم وفناوری

د) محصوالت نرم

 )۱۱۱دو مورد از مواردی که مزیت های اقتصادی در اختیار هر کشور می گذارند را نام ببرید.
 )۱۱۲چرا اقتصاددانان به سرمایه انسانی ،نوآوری و اقتصاد دانش بنیان تأکید دارند؟
 )۱۱۳چهار مورد از مواردی که می توانند کشورها را از مسیر عقب مانده ی قبلی برهاند را بیان کنید.
 )۱۱۴به چه دلیل کشورهائی که زمانی به دلیل صنعتی بودن پیشارفته باه شامار مای رفتناد ،اماروزه صانایع خاود را باه
کشورهای دیگر منتقل می کنند؟
حمایت از صنایع نوزاد و گلخانه ای :
 )۱۱۹مزیت داشتن یا نداشتن مفهومی ایستا و دائمی است .ص

غ

 )۱۱۹اگر کشوری به دلیل محدویت های طبیعی ،مزیت اقتصادی نداشته باشد ،نمی تواند به مزیت دست یابد .ص غ
 )۱۱۶اگر محصولی با هزینه های تمام شده زیاد و کیفی کم تولید شود با حمایت دولت یا مصارف کننادگان از آن نیاز
می توان مزیت به دست آورد .ص

غ

 )۱۱۵به صنایعی که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی است ............. ،می گویند.
الف)صنایع نوزاد و گلخانه ای

ب)صنایع مادر

ج)صنایع سنگین

د)صنایع اصلی

)۱۱۶در حمایت دولت از صنایع نوزاد ،چه شرایطی باید مراعات شود؟
 )۱۱۱امروزه چه عاملی موجب شده است که دیگر محدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشد؟
)۱۱۱صنایع نوزاد و صنایع گلخانه ای به چه صنایعی گفته می شود؟
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تولید فراملیتی و چند ملیتی :
)۱۱۲تولید پوشاک مارک دار انگلیسی در بنگالدش چه نوع تولیدی می باشد؟
الف)تولید هوشمند

ب)تولید فراملیتی و چند ملیتی

ج)صنایع نوزاد

د)صنایع گلخانه ای

 )۱۱۳امروزه تولید اغلب کاالها به ویژه تولید کاالهای الکترونیکی................ ،شده است.
)۱۱۴اقتصادهای هوشمند از چه طریق مزیت های اقتصادی کشور های دیگر را به خود اختصاص می دهند؟
 )۱۱۹چرا اکثر شرکت های تجاری معروف دنیا اغلب ،کارخانه های خود را به کشور های دیگر منتقل می کنند؟
)۱۱۹دلیل تأسیس مؤسسات چند ملیتی و فراملیتی چیست؟
قیمت گذاری ناعادالنه :
 )۱۱۶در قیمت گذاری ناعادالنه از سوی قدرت ها ،به ترتیب چه محصوالتی ارزان و چه محصوالتی گران می باشد؟
الف)انرژی و غذا ،ارزان -محصوالت خام ودانش بنیان ،گران
ب)محصوالت فناوری و دانش بنیان ،ارزان-محصوالت خام و کشاورزی ،گران
ج)محصوالت کشاورزی و غذا ،ارزان– محصوالت با فناوری باال و دانش بنیان ،گران
د)انرژی و فناوری باال ،گران – محصوالت کشاورزی و خام ،ارزان
 )۱۱۵چه عاملی ارزش های نابرابری بین محصوالت کشور های قوی و ضعیف برقرار می کند؟
)۱۱۶تجارت جهانی به چه شرطی منافع کشورها را افزایش می دهد؟
)۱۲۱چرا اکثر محصوالت خام و فاقد فنّاوری قوی در دنیا ارزان و محصوالت با فناوری باال و داناش بنیاان گاران ارزش
گذاری می شود؟
 )۱۲۱چرا در دنیای امروز منافع تجارت بین الملل به کشورهای قدرتمند و زیان آن به کشورهای ضعیف می رسد؟
 )۱۲۲به نظر شما با توجه به شرایط دنیای امروز و تأثیرگذاری سیاست بر اقتصاد ،آیا بکار گیری اصول مزیات مطلاق و
نسبی در تجارت بین المللی می تواند به عنوان طریقی مطمئن و راهگشا تلقی شود؟ چرا؟
ضرورت تعامالت بین المللی و حضور جهانی :
)۱۲۳تأکید بر استقالل اقتصادی و خود کفایی به معنای قطع روابط تجاری وگوشه گیری از اقتصاد بین الملل است.ص غ
 )۱۲۴تأکید بر تولید ملی و جای گزینی واردات ،به معنای قطع روابط تجاری با دنیا نیست .ص غ
)۱۲۹در فضای رقابتی تجارت بین الملل چه کسانی می توانند برنده باشند؟
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 )۱۲۹به نظر شما حضور در عرصه ی تجارت جهانی و تعامالت بین المللی برای یک کشور چاه ضارورتی دارد؟ چگوناه
یک کشور می تواند در این عرصه موفّق باشد؟
شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی :
 )۱۲۶اقتصاد تک محصولی در مواقع بحرانی ،امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها را ندارد .ص
 )۱۲۵کشور های تک محصولی همیشه در رقابت و جنگ اقتصادی انعطاف پذیرترند .ص
 )۱۲۶در فضای جهانی اقتصاد تک محصولی شکننده و آسیب پذیر است.
)۱۳۱کشور تک محصول ،فاقد زنجیره کامل خلق ارزش است .ص

ص

غ

غ

غ

غ

)۱۳۱چه عاملی باعث شده که کشور ما ایران از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد ؟
الف)وابستگی به درآمد نفتی

ب)پیروزی انقالب اسالمی

ج)تالش های دولت برای کاهش وابستگی به در آمد نفتی

د)گوناگونی واردات کاال

)۱۳۱ازکدام طریق یک کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر می شود؟
الف)گوناگون کردن راه های تأمین کاال های وارداتی و بازار های فروش
ب)فاصله گرفتن از وضعیت تک محصولی و خلق مزیت های اقتصادی جدید
ج)توجه به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان

د) همه موارد صحیح است.

 )۱۳۲کشور ما در گذشته به شدّت به درآمدهای  ..............وابسته بود و کشوری  ...............به شمار می رفت.
 )۱۳۳در فضای جهانی ،اقتصاد تک محصولی ،اقتصادی  ..............و .................است.
)۱۳۴چه عاملی باعث شد تا کشور ما بعد از جنگ از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد؟
 )۱۳۹سه مورد از راه هائی که بوسیله ی آن ها سعی شده است تا توان فنّی کشور افزایش یابد و نیازهای صنایع کشاور
در داخل تأمین گردد را بیان کنید؟
)۱۳۹کشور ما با انجام چه اقداماتی توانسته درمسیر قطع وابستگی به قدرت های بزرگ واستقالل اقتصادی گام بردارد؟
 )۱۳۶چهار مورد از زمینه هائی که کشور ما درآن ها در ردیف چند کشور اول دنیا قرار می گیرد ،را نام ببرید.
 )۱۳۵یک کشور از چه روش هائی می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر شود؟(ذکر4مورد)
 )۱۳۶برای در امان ماندن از آسیب های اقتصاد تک محصولی چه طرقی را برمی شمارید؟
)۱۴۱چرا داشتن اقتصاد تک محصولی ،آسیب محسوب می شود؟
)۱۴۱چرا کشور تک محصولی همیشه در رقابت و جنگ اقتصادی محکوم به شکست است؟
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تحریم اقتصادی :
)۱۴۲تحریم ها همیشه به نفع کشورهای وضع کننده و به زیان کشورهای مورد تحریم می باشد .ص
)۱۴۳تحریم ها می توانند منافعی هم برای کشورهای مورد تحریم ،در بر داشته باشند .ص

غ

غ

)۱۴۴هر یک از موارد ؛ کسب منافع بیشتر– اعمال فشار و براندازی ،به ترتیب کدام یک از اهداف تحاریم هاا را نشاان
می دهد؟
الف) اقتصادی – سیاسی – اقتصادی

ب) سیاسی – اقتصادی – اقتصادی

ج) اقتصادی –سیاسی – سیاسی

د) اقتصادی –اقتصادی – سیاسی

)۱۴۹همه گزینه ها در مورد ویژگی های تحریم اقتصادی صحیح است بجز .....
الف) موجب کاهش هزینه مبادله

ب)موجب سختی صادرات و واردات

ج)موجب افزایش افزایش مبادله

د)موجب افزایش قیمت کاالها و بازار سیاه

 )۱۴۹کدام گزینه بیانگرتحریم تجاری می باشد؟
الف)مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال،خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه
ب)مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی بانک ها و بیمه ها
ج)مانع تراشی جهت افزایش مبادالت و آسانی صادرات و واردات
د)مانع تراشی در مقابل دریافت وام ها و سرمایه گذاری های خارجی
 )۱۴۶بعد از جنگ جهانی دوم از چه عواملی برای تحریم اقتصادی علیه کشورها استفاده شد؟
الف) استفاده از فناوری جدید ارتباطی و اطالعاتی

ب) استفاده از نهادهای مالی و پول های بین المللی

ج)تحریم های بانکی و بیمه ای

د)همه موارد صحیح است

)۱۴۵کدام گزینه در مورد تحریم اقتصادی نادرست است ؟
الف)تحمیل هزینه برکشورهای تحریم شونده

ب)زیان کشورهای تحریم کننده از تحریم

ج)کشورهای تحریم کننده با اتکا به نیروی داخلی مزیت اقتصادی و رقابتی کسب می کنند.
د)کشورهای تحریم شونده با اتکا به نیروی داخلی مزیت اقتصادی و رقابتی کسب می کنند.
 )۱۴۶یکی ازابزارهای رقابت و یا جنگ اقتصادی .................. ،است.
)۱۹۱امروزه چه عاملی موجب کاسته شدن تأثیر تحریم های تجاری شده است؟
)۱۹۱توضیح دهید؛ بعد از ج نگ جهانی دوم چه عاملی قدرت وضع تحریم های بانکی و بیمه ای را در اختیار کشاورهای
تحریم کننده قرار داده است؟
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 )۱۹۲توضیح دهید؛ در چه صورتی تحریم ها می توانند به نفع کشورهای مورد تحریم ،تمام شوند؟
 )۱۹۳توضیح دهید؛ چگونه تحریم ها می توانند به شکل گیری اقتصااد درون زا بارای کشاورهای ماورد تحاریم منجار
شود؟
 )۱۹۴به نظر شما تحریم ها چه ضرری برای کشورهای وضع کننده و چه نفعی برای کشورهای مورد تحاریم مای تواناد
داشته باشد؟
 )۱۹۹چند نمونه از زمینه های مورد تحریم که برعلیه کشور ما إعمال شده است را نام ببرید؟
)۱۹۹تحریم اقتصادی چگونه می تواند بر اقتصاد یک کشور تأثیر منفی بگذارد؟
 )۱۹۶سه مورد از اهداف وضع تحریم ها بر علیه یک کشور (توسط کشورهای زورگو) را بیان نمائید.
)۱۹۵انواع تحریم های اقتصادی را نام ببرید؟
 )۱۹۶بیان نمائید که هر یک از تحریم های اقتصادی و مالی به ترتیب به چه نحوی إعمال می شوند؟
 )۱۹۱شیوه ی إعمال تحریم ها در زمان گذشته و حال را با یکدیگر مقایسه نمائید.
)۱۹۱سه راهکار مفید جهت مقابله با تحریم های اقتصادی پیشنهاد دهید.
 )۱۹۲به نظر شما چگونه می توان از تحریم ها به عنوان یک فرصت برای پیشرفت و جهش اقتصادی استفاده کرد؟
)۱۹۳شما بهترین روش جهت مقابله با تحریم ها را در چه می دانید؟ با دلیل از پاسخ خود دفاع نمائید.
 )۱۹۴جهت مقابله با تحریم ها ،شما به عنوان یک دانش آموز در حیطه ی عملکاردی خاود چاه اقاداماتی را مای توانیاد
انجام دهید؟(بیان  ۳مورد)
اتحادیه های اقتصادی و بین المللی :
)۱۹۹کشورها در إ عمال سیاست های تجاری خود بین دوست وشریکان تجاری با سایر کشورها یکسان عمل می کنناد.
ص غ
 )۱۹۹تشکیل اتحادیه های اقتصادی یا بلوک های تجاری بین کشورها ،باعث افزایش مبادالت و کااهش مواناع تجااری
می شود .ص غ
)۱۹۶سازمان کنفرانس اسالمی ،نهادی صرفاً اقتصادی است .ص

غ

)۱۹۵کشورهای اروپایی چگونه کل اروپا را تقریباً به صورت بازرگانی داخلی درآورده اند؟
الف) با تشکیل اتحادیه اقتصادی و انتخاب پول واحد

ب) با عضویت آمریکا در اتحادیه اروپا

ج) با افزایش مبادالت تجاری بین کشورهای اروپایی و آسیایی

د) با کاهش مبادالت تجاری بین خود
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 )۱۹۶چهارمین منطقه قدرتمند تجاری در جهان کدام منطقه است؟
الف)اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا(آ.سه.آن)

ب)امریکا

ج)ژاپن

د)اتحادیه اروپا

)۱۶۱چه عاملی ضرورت تأسیس سازمان های اقتصادی جهت وضع مقررات و قوانین جهانی را مطرح کرده است؟
الف) تنظیم و نظارت بر امور اقتصادی و مالی و إعمال حکمرانی قدرت های برتر
ج)سازمانهای بین المللی منطقه ای

ب) توسعه تجارت اسالمی

د) گسترش مبادالت و تعامالت جهانی در قرن گذشته

)۱۶۱کدام یک از جزء چهار منطقه ی قدرتمند اول اقتصادی در جهان به شمار نمی آید؟
الف)ژاپن

ب)صندوق بین المللی پول

ج)اتحادیه اروپا

د)اتحادیه آ سه آن

 )۱۶۲به چه دلیل برخی از کشورها به تشکیل اتحادیه های اقتصادی مبادرت می ورزند؟
)۱۶۳سه مورد از اتحادیه های اقتصادی موجود در سطح جهانی را نام ببرید.
)۱۶۴سازمان کنفرانس اسالمی با چه هدفی تشکیل شده است؟
)۱۶۹سه مورد از نهادهای فرعی اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی را نام ببرید.
)۱۶۹دو دلیل وضع قوانین و مقررات جهانی ناظر بر امور اقتصادی و مالی و سازمان های بین المللی را بیان کنید.
 )۱۶۶دو مورد از مهمترین سازمان های موجود تأثیر گذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را نام ببرید.
 )۱۶۵تحلیل نمائید؛ با توجه به تجربه ی حاصل از عملکرد سازمان ها و مؤسسات اقتصادی و حتی سیاسی بین المللی ،آیا
واقعاً می توان گفت ک ه این سازمان ها اهرمی در دست کشورهای قدرتمند نبوده و در راستای منافع و پیشرفت هماه ی
ملّت ها بدون تبعیض عمل می نمایند؟
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بخش پنجم :اقتصاد جهان و ایران
فصل دوم از بخش پنجم  :اقتصاد ایران
اقتصاد ایران چه مسیری را طی کرده است؟
دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران:
)۱در دوران پهلوی اجرای برنامه موسوم به انقالب سفید ،آخرین لطمه را بر بدنه ی  ..........و  ..............ایران زد.
)۲هم زمان با مراحل اولیه انقالب صنعتی در اروپا ،ایران چه وضعیتی داشت؟
)۳تاریخ معاصر ایران به چند دورهی متمایز تقسیم میشود؟ نام ببرید.
)۴توضیح دهید؛ اقتصاد ایران در گذشته دور ،در جهان چه وضعیت و جایگاهی داشته است؟
)۹دالیل اهمیت و جایگاه ویژه ی اقتصاد ایران در جهان ،در گذشته دور را بیان نمائید.
)۹توضیح دهید؛ اقتصاد ایران در دوره ی اسالمی از چه ویژگی هائی برخوردار بوده است؟
)۶دوران شکوفائی تمدن اسالمی چند قرن طول کشید؟
)۵وضعیت اقتصاد ایران در دوره ی صفویه را توضیح دهید.
 )۶چه عواملی موجب تسریع جریان پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپائی ،هم زمان با حکومت قاجار در ایران ،شد؟
)۱۱علل عقب ماندگی و ضعف اقتصاد ایران در دوران قاجار را بیان نمائید.
)۱۱چرا در دوران قاجار اقتصاد ایران فرصت طالئی جبران عقب ماندگی خود نسبت به اروپا را از دست داد؟
)۱۲چه عواملی صدمات جدّی بر ساختار اقتصاد ایران در دوران قاجار وارد نمود؟
 ۴)۱۳نمونه از معدود حرکت های مذهبی و ملّی جهت جبران عقب ماندگی اقتصاد ایران در دوران قاجار را بیان نمائید.
)۱۴ویژگی عمده ی اقتصاد ایران در دوره ی پهلوی  ،توجه نداشتن و جدا شدن آن از چه ابعاد خود بود؟
)۱۹اقتصاد ایران در دوره ی پهلوی چه آسیب هائی را متحمل شد؟
)۱۹چهار مورد از اقدامات در دوره ی پهلوی جهت پیشرفت اقتصاد ایران را ذکر نمائید .آیا این اقدامات توانست ضعف
ساختاری آن را برطرف کند؟
)۱۶حضور دولت در دوران پهلوی در اقتصاد چگونه بود؟ چه عاملی قدرت اقتصادی دولت در این زمان را افزایش داد؟
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)۱۵توضیح دهید؛ نوسازی و توسعه ی اقتصادی ایران در زمان پهلوی به چه صورتی انجام گرفت؟
اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
)۱۶در هرکشوری چارچوب کلّی نظام اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن را  .....................معلوم می کند.
)۲۱اصول ۴۳تا  ۹۹قانون اساسی از فصل  ، ...........به عنوان اقتصاد و امور مالی به مسائل اقتصادی پرداخته است.
)۲۱در هرکشور ی قانون اساسی مبیّن چیست؟
)۲۲قوانین و ضوابط در هر جامعه بر چه اساسی تدوین می شوند؟
)۲۳قانون اساسی جمهوری اسالمی در چه سالی و در چه موقعیتی تدوین شده است؟
)۲۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بخش اقتصادی با رعایت کدام خواسته های مردم تدوین شد؟
)۲۹کدام اصول قانون اساسی بیش تر چارچوب کلّی نظام اقتصادی مطلوب کشورمان را ترسیم کرده است؟
مقدمه  :اقتصاد وسیله است نه هدف
)۲۹در اسالم اقتصاد وسیله است نه هدف .ص

غ

)۲۶در اسالم اقتصاد  .........است ،اما در مکاتب مادی اقتصاد خود ............. ،تلقی می شود.
الف)هدف – وسیله

ب)هدف – هدف

ج) وسیله – وسیله

د) وسیله – هدف

)۲۵در تحکیم بنیان های اقتصادی ،اصل .................. ،در جریان رشد و تکامل فرد است.
)۲۶عبارت "اقتصاد وسیله است نه هدف" در مقدمه قانون اساسی چگونه تفسیر شده است؟
)۳۱تفاوت نگاه مکاتب مادی بامکتب اسالمی به اقتصادرا بیان کنید.کدام یک اقتصادرا وسیله می داند وکدام یک هدف؟
)۳۱در مقدّمه ی قانون اساسی کشورمان برای تحکیم بنیان های اقتصادی چه مطالب اساسی بیان شده است؟
اصل  : ۴۳اقتصاد مردمی و رد سلطه بیگانگان
)۳۲آزادی در انتخاب شغل از مسائل مطروحه در اصل  ۴۳قانون اساسی می باشد .ص

غ

)۳۳موضوع اصل ۴۳قانون اساسی بر چه مسائل اقتصادی بنیان نهاده شده است؟
)۳۴چهار مورد از ضوابط اصل ۴۳قانون اساسی برای تأمین استقالل اقتصادی و مبارزه با فقر و محرومیت را بیان نمائید.
)۳۹در اصل ۴۳قانون اساسی برای رسیدن به خودکفائی و رهائی از وابستگی بیش تر بر چه مسائلی تأکید شده است؟
)۳۹سه مورد از معامالت باطل و حرام که در اصل  ۴۳قانون اساسی آمده است را بیان کنید.
)۳۶اصل  ۴۳قانون اساسی برای تأمین شرایط کار برای همگان ،چه موارد محوری را مطرح می نماید؟
)۳۵اصل  ۴۳قانون اساسی برای ساعات کار کردن افراد چه شرایطی را مدّنظر قرار می دهد؟
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اصل  : ۴۴محدوده فعالت های بخش اقتصادی
)۳۶کدام گزینه مبیّن تقسیم بندی نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اصل  ۴۴قانون اساسی می باشد؟
الف) دو بخش تعاونی و عمومی

ب) سه بخش دولتی ،تعاونی و تجارت بین الملل

ج) سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی

د) چهار بخش دولتی ،تعاونی ،بانک ها و تجارت بین الملل

)۴۱نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش  .......... ، .........و  ..........با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
)۴۱سه بخش مهمّی که نظام اقتصادی ایران طبق اصل  ۴۴قانون اساسی بر پایه ی آن ها استوار است،را نام ببرید.
)۴۲هر یک از سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی اقتصاد ،طبق اصل  ۴۴قانون اساسی شامل چه مواردی می شوند؟
)۴۳قانون اساسی طبق اصل  ،۴۴مالکیت در سه بخش دولتای ،تعااونی و خصوصای در اقتصااد را باا چاه ضاوابطی ماورد
حمایت قرار می دهد؟
اصل  : ۴۹منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف
)۴۴طبق اصل  ۴۹قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی در اختیار  .......................است.
)۴۹طبق اصل  ۴۹قانون اساسی ،حکومت اسالمی برای ایفای وظایف خود از چه منابع مالی برخوردار است؟
)۴۹چهار مورد از أنفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسالمی را برشمارید.
اصل  ۴۶ ،۴۹و  : ۴۶حقوق اقتصادی شهروندان
)۴۶دو اصل قانون اساسی که بیش تر مبیّن بنیان های حقوق اقتصادی شهروندان و فعاالن اقتصادی هستند ،کدام اند؟
الف)اصول ۴۳و۴۴

ب)اصول ۴۴و۴۹

ج)اصول ۴۹و۴۶

د)اصول ۴۵و۴۶

)۴۵طبق قانون اساسی اگر دولت مالی که از راه غیر قانونی و نامشروع به دست آمده و صاحب آن معلوم نیست را ضبط
کند ،آن را باید به چه مصرفی برساند؟
ب) آن را صدقه بدهد.

ج)به بیت المال بدهد.

الف) بعد از کسر خمس،به فردی که از او گرفته بدهد.
د)نگه داشته باشد ،شاید صاحب آن پیدا شود.

)۴۶طبق اصل  ۴۶قانون اساسی؛ مالکیت شخصی که از راه  ...............باشد،محترم است.
)۹۱در اصول  ۴۹و ۴۶قانون اساسی،بنیان های حقوق اقتصادی شهروندان وفعاالن اقتصادی چگونه مشخص شده است؟
)۹۱در زمینه مبارزه با ثروت اندوزی از روش های غیر قانونی و نامشروع و بازگرداندن این ثروت ها ،در اصل  ۴۶چاه
مطالبی مطرح شده است؟
 ۴ )۹۲مورد از راه های ثروت اندوزی از روش های غیر قانونی و نامشروع که اصل  ۴۶بدان ها اشاره دارد را بیان کنید.
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اصل  ۴۵ :عدالت منطقه ای و استانی
)۹۳اصل  ۴۵قانون اساسی عدالت منطقه ای و استانی را چگونه تشریح کرده است؟
اصل  :۹۱توسعه پایدار و عدالت بین نسلی
)۹۴اصل  ۹۱قانون اساسی به کدام یک از موارد زیر می پردازد؟
الف) مالیه دولت ب) توسعه پایدار و عدالت بین نسلی ج) عدالت منطقه ای و استانی د) حقوق اقتصادی شهروندان
)۹۹در اغلب کشورهای توسعه یافته ،پیشرفت اقتصادی به بهای  ................................بوده است.
)۹۹در اغلب کشورهای توسعه یافته ،پیشرفت اقتصادی به چه بهائی تمام شده است؟
)۹۶چرا جریان توسعه و رشد اقتصادی باید طوری سازماندهی شود که محیط زیست آسیبی نبیند؟
)۹۵پیامد رشد اقتصادی همراه با تخریب محیط زیست چیست؟
)۹۶در اصل پنجاهم قانون اساسی جهت برقراری عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست در جریان توسعه ،چه تدبیری
اندیشیده شده است؟
اصول  ۹۱تا  : ۹۹مالیه دولت
)۹۱اصول  ۹۱تا  ۹۹قانون اساسی به چه مباحثی نمی پردازد؟
الف) دریافت ها و درآمدهای دولت ب) پیشرفت اقتصادی

ج) نظارت بر حسن اجرای بودجه

د) بودجه

)۹۱اصول ۹۱تا  ۹۹قانون اساسی به چه مباحث اقتصادی اشاره دارد؟ این مباحث حاوی چه مواردی است؟
دولتی شدن اقتصاد ایران:
)۹۲دالیل ملّی شدن و واگذاری تعدادزیادی ازکارخانه ها و مؤسسات تولیدی–تجاری در اوائل انقالب به دولت چه بود؟
الف) شرایط جنگی و ملّی شدن برخی کارخانه ها

ب) تحریم و عالقه دولت به تصدّی کارها

ج) ملّی شدن برخی کارخانه ها و خصوصی بودن آن ها

د) شرایط جنگی و نبود قانونی روشن

)۹۳دولتی شدن بیش از حدّ اقتصاد ایران ،در پایان حکومت پهلوی و با افزایش  ................................شکل گرفت.
)۹۴حضور زیاد و ناخواسته دولت در عرصه اقتصاد در اوایل انقالب با هدف جلوگیری از  .............و  .................بود.
)۹۹در سال های اول بعد از پیروزی انقالب به چه دالیلی نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزایش یافت؟
)۹۹دو دلیل افزایش حضور دولت در اقتصاد در سال های بعد از پیروزی انقالب را بنویسید.
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بخش پنجم :اقتصاد جهان و ایران
فصل سوم از بخش  :اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت
چه تصویری از اقتصاد پیشرفته ایران دارید؟
)۱قوای مقننه و قضائیه نیز در تحقق اهداف اقتصادی نقش ایفا کرده و دارای اهمیت هستند .ص

غ

)۲در حال حاضر ،تحقق کدام مفاهیم برای تمامی جوامع ،هدفی مهم به شمارمی رود.
الف ) تحقق عدالت وتوسعه اقتصادی
ج) تحقق رشد وتوسعه اقتصادی

ب) تحقق رشد و پیشرفت اقتصادی
د) تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی

)۳دولت ها به عنوان قوه مجریه کشور با داشتن بودجه و سیاست گذاری و  ...........نقش اساسی در برنامه ریزی
اقتصادی دارند.
)۴هر یک از قوای مقنّنه ،قضائیه و مجریه چه وظایفی را در تحقّق عدالت و پیشرفت اقتصادی برعهده دارند؟
)۹هر یک از قوای سه گانه ی کشور چگونه می توانند در تحقّق عدالت و پیشرفت کشور نقش ایفا کنند؟
)۹توضیح دهید؛آیا نقش دولت ها به عنوان قوه مجریه کشور  ،به معنای نادیده گرفتن اهمیت دیگر قوای جامعه در
تحقق اهداف اقتصادی است؟
حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی:
)۶در کدام برهه از عمر انقالب اسالمی ،عزم کشور بر حل مشکالت اقتصادی برجای مانده از زمان پهلوی و بازسازی
خرابی های ناشی از جنگ بود؟
الف ) دهه ی اول عمر انقالب

ب) دهه ی دوم عمر انقالب

ج) دهه ی سوم عمر انقالب

د) دهه ی چهارم عمر انقالب
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 )۵به طور کلی دهه ی سوم انقالب ،سیاست دولت تشویق مردم به فعالیت هر چه بیش تر در عرصه ی اقتصاد و
واگذاری کارخانه ها و شرکت های ................
الف ) خصوصی به بخش دولتی بود.
ج) خصوصی به بخش تعاونی بود.

ب) دولتی به بخش تعاونی بود .
د) دولتی به بخش خصوصی بود.

)۶در دهه ی چهارم انقالب ،شعارهای سال اغلب مضامینی ......................داشت.
الف ) سیاسی

ب) اقتصادی

ج) با الگوی اسالمی  -ایرانی

د) فرهنگی

)۱۱دهه ی  ................انقالب با عنوان دهه ی عدالت و پیشرفت نام گذاری شد.
)۱۱با تأکید مقام معظم رهبری از ابتدای دهه  ............... ، 80در اولویت مسائل کشور قرار گرفت.
)۱۲برای آغاز جهش اقتصادی و پر کردن عقب ماندگی های بعد از انقالب ،کشور نیازمند چه زیرساخت هائی بود؟
)۱۳سیاست های اقتصادی دولت در دهه ی سوم انقالب برچه مبنائی استوار شد و چه نتایجی به همراه داشت؟
)۱۴دشمن بعد از ناکامی در جنگ های نظامی ،انتظامی ،امنیتی و فرهنگی ،به چه سیاستی بر علیه کشور ما روی آورد؟
)۱۹کدام دهه ی انقالب ،به عنوان دهه «عدالت و پیشرفت » معروف شد؟
)۱۹به نظر شما تعیین سیاست های کلی در زمینه اقتصاد توسط مقام معظم رهبری چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
)۱۶در دهه ی دوم عمر انقالب اسالمی ،عزم کشور بر چه پایه هایی استوار بود؟
)۱۵درسند چشم انداز بیست ساله کشور ،طرح شعارهای سال ،بیش تر چه مضامینی را دنبال می کرد؟
)۱۶دوره سازندگی اقتصادی انقالب در بعد از جنگ چه ویژگی هائی داشت؟
)۲۱زمینه ی الزم برای افزایش مشارکت و سرمایه گذاری اقتصادی بخش خصوصی در دهه ی سوم انقالب چگونه
تحقق یافت؟
)۲۱روند خصوصی سازی اقتصاد و پیامد های آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
)۲۲به نظر شما آیا خصوصی سازی اقتصاد در هر شرایطی می تواند کشور را به رشد و توسعه ی اقتصادی برساند؟
)۲۳مراعات چه شرایطی را در خصوصی سازی ضروری دانسته و پیشنهاد می کنید؟
)۲۴در دهه ی چهارم انقالب در طراحی و معماری اقتصاد ی نوین و پیشرفته ،چه اقداماتی صورت گرفت؟
)۲۹از دهه چهارم انقالب با چه عنوانی یاد شد؟ چند نمونه از خط مشی های راهبردی در این برهه را بنویسید.
)۲۹چند نمونه از مشکالت و موانع اقتصادی در بعد از انقالب ،که ازدوران قاجار و پهلوی برجای مانده بود را بنویسید.
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اولویت های اقتصادی سال:
)۲۶شعار سال ،در واقع نشان دهنده  ...........................است که در آن سال از بیشترین اولویت برخوردار است.
الف ) سند تحوّلی

ب) تحوّل بنیادینی

ج) نقشه جامع علمی

د) گفتمان و راهبردی

 )۲۵این عبارت« تالش خالصانه بیشتر و بهتر» بیانگر مفهوم کدام شعار سال را در طی سال های 07-28را می رساند؟
الف ) صرفه جویی

ب) جهاد اقتصادی

ج) انضباط اقتصادی و مالی

د) مجاهدت عمومی برای سازندگی کشور

)۲۶از جمله آثار مطلوب توجه به » تولید ملی« بر اقتصاد کشور  ...........می باشد.
الف ) افزایش درآمد دولت
ج) شکوفا یی اقتصاد کشور

ب) افزایش اشتغال و کاهش تورم
د) همه موارد صحیح است.

)۳۱در ابتدای هر سال با توجه به مهم ترین و اصلی ترین مسائل کشور ،یک ..............به پشنهاد نخبگان کشور و
توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود.
)۳۱استفاده از محصوالت ایرانی نشان دهنده ی................و ..............ما نسبت به آنها است.
)۳۲منظور از جهاد اقتصادی چیست؟
)۳۳طرح شعار سال توسط مقام معظم رهبری در واقع نشان دهنده چیست؟
)۳۴در سال های  ۱۳۶۱و  ۱۳۶۱به ترتیب بر چه شعارهائی تأکید شده است؟
)۳۹استفاده از محصوالت ایرانی نشان دهنده ی چیست؟
)۳۹توجه به » تولید ملی « چه آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور دارد؟
)۳۶سه مورد از شعارهای اقتصادی سال های قبل تاکنون را نام ببرید.
ریل گذاری اقتصاد:
)۳۵مفهوم «ریل گذاری اقتصادی» را بیان نمائید.
)۳۶چهار نمونه از سیاست های کلی اقتصادی کشور که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است را بنویسید.
چشم انداز اقتصاد:
)۴۱بیش تر کشورها هماهنگی بین نخبگان ،مردم و فعاالن اقتصادی را با  ........................به دست می آورند.
)۴۱وضعیت اقتصادی کشور در افق سال  ،۱۴۱۴طبق سند چشم انداز  ۲۱ساله کشور ،چگونه توصیف شده است؟
)۴۲در سند چشم انداز،۱۴۱۴چه تصویری از اقتصاد ایران ارائه شده است؟
)۴۳در بیش تر کشورها ،هماهنگی بین نخبگان ،مردم و فعاالن اقتصادی چگونه حاصل می شود؟
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اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت:
)۴۴برای تداوم پیشرفت اقتصادی ،عالوه بر  ......................به عنوان عنصر اساسی پیشرفت ،مقاوم سازی اقتصاد و
آسیب ناپذیری آن از فشارها و تکانه های مختلف الزامی است.
الف ) ریاضت اقتصادی

ب) تولید ملی

ج) ارتقای توان تولید

د) صرفه جویی

)۴۹برای تداوم پیشرفت اقتصادی ،عالوه بر ارتقای توان تولید به عنوان عنصر اساسی پیشرفت..............،و آسیب
ناپذیری آن از فشارها و تکانه های مختلف الزامی است.
)۴۹اقتصاد ایران در یک صدسال اخیر به ویژه بعد از انقالب اسالمی  ،همواره از سوی دشمنان دچار آسیب و .........
بوده است .
 ...........)۴۶تضمین کننده عزّت و پیشرفت کشور در بلندمدت و رفع کننده مشکالت جاری در کوتاه مدت است.
 ،...............)۴۵اقتصادی است؛ پیشرفته ،مردمی و دانش بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و بیرونی
آسیب ناپذیر است.
)۴۶در نگاه اقتصاد مقاومتی ، ........... ،منبعی درونی و پایان ناپذیر است.
)۹۱در نگاه اقتصاد مقاومتی به برون گرائی؛ صادرات محصوالت با ارزش افزوده ی باال به کشورهای جهان با اولویت
 ........و  .......مدّنظر است.
 )۹۱فراگیر شدن دانش در تمام سطوح تولیدی و به کارگیری آن توسط تمامی تولید کنندگان ........... ،و  ..........را
به ارمغان می آورد.
)۹۲در اقتصاد مردمی ............................ ،زمینه ساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است.
)۹۳برنامه ریزی مناسب برای مقاوم سازی اقتصاد ،مستلزم  ............................در همه ابعاد است.
)۹۴همان طور که الزم است انسان در مقابل بیماری ها واکسینه شود،اقتصاد کشور نیز باید دربرابر ...............
تمهیدات الزم را بیندیشد.
)۹۹اقتصادهای  ......................همانند گیاهان و درختان تک ریشه ،مقاومت و ماندگاری کمتری دارد و به راحتی از
جای کنده می شود.
)۹۹اقتصادانان معموالً با چه اصطالحاتی «مسئله مقاوم سازی» اقتصاد را پیگیری و اجرا می نماید؟(4مورد)
)۹۶به طور کلّی ،سند ارائه شده ی اقتصاد مقاومتی برای کشور ما ،حاوی چیست؟
)۹۵مفهوم اقتصاد مقاومتی را توضیح دهید.
)۹۶چهار مورد از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را نام ببرید.
)۹۱توضیح دهید؛ منظور از اصطالح درون زائی در اقتصاد مقاومتی چیست؟
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)۹۱توضیح دهید؛ چرا عوامل اصلی تولید کشور جهت پیشرفت ،باید از درون خود کشور نشأت بگیرد؟
)۹۲سرمایه گذاری خارجی در چه صورتی می تواند به پیشرفت کشور کمک کند؟چرا؟
)۹۳اگر رشد اقتصادی منبع درونی نداشته باشد،چه سرانجامی در انتظارش خواهد بود؟
 )۹۴نگاه اقتصاد مقاومتی به برون گرائی و ارتباط با کشورهای خارجی در تجارت چگونه و بر چه اساسی است؟
)۹۹توضیح دهید؛ چگونه مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری می تواند موجب مقاوم سازی اقتصاد شوند؟
)۹۹اهمیت مولّد بودن و فرصت سازی در پیشرفت اقتصادی را بیان نمائید.
)۹۶توضیح دهید که اقتصاد دانش بنیان چه مزایا و محاسنی به همراه دارد؟
 )۹۵توضیح دهید؛ به چه اقتصادی ،اقتصاد مردمی اطالق می شود؟
«)۹۶اقتصاد مردمی» در حوزه مؤلفه های اقتصاد مقاومتی چگونه توصیف شده است؟
)۶۱توزیع عادالنه ثروت و درآمد در اقتصاد مقاومتی ،چه نتایجی می تواند به همراه داشته باشد؟
)۶۱چگونگی«مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات» به عنوان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را توضیح دهید.
)۶۲نقش توان تحریم شکنی را به عنوان یکی از «مؤلفه های اقتصاد مقاومتی» توضیح دهید.
)۶۳چه عاملی در اقتصاد مقاومتی می تواند باعث شود که دشمنان از تحریم اقتصادی علیه کشور ما دست بردارند؟
)۶۴سه مورد از عواملی که به تنوع منابع درآمدی کشور کمک می کنند را نام ببرید.
)۶۹در اقتصاد مقاومتی چگونه و از چه را ه هائی می توان از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاست؟
 )۶۹به نظر شما در اجرائی کردن اقتصاد مقاومتی توجّه به چه مؤلّفه ای ،ضروری تر از بقیه می باشد؟ با برهان از پاسخ
خود دفاع کنید.
)۶۶جهت نیل به اقتصاد مقاومتی ،شما چه راهکارهائی را پیشنهاد می نمائید؟(ذکر چهار مورد)

باقری
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