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    اقتصادی کالن مدیریتچهارم:   بخش

 

   اقتصاد و دولتچهارم:  بخش اول از فصل
 آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند؟

 مقدّمه:

 )درک وفهم(ت؟اس بوده مواردی چه شامل گذشته زمان در دولت ها وظایف(۱

 اقتصادی رشد مسیر در جامعه هدایت -ب                 مردم از خراج و مالیات اخذ -الف

 دشمنان تجاوز با مقابله و نظم و امنیت حفظ -کامل                                   د اشتغال ایجاد -ج

 درک و فهم() گرفت؟ شکل زمانی و به چه دلیل چه از تاریخ لحاظ از دولت نهاد(۲

شد؟ آن ها درآمدهای دریافتی را به چه صاورت روابط مالی دولت ها با شهروندان در زمان گذشته به چند شکل إعمال می(۳

 هائی هزینه می کردند؟

 قش اقتصادی دولت ها در جوامع گذشته و حال را مقایسه کنید؟ ن(۴

 بود؟ اموری چه محدود به ها در گذشته دولتاقتصادی وظایف (۹

 است؟ پیش آمدهدولت ها نسبت به اقتصادی وظایف در چه تغییراتی  امروزه(۹

 

 نقش اقتصادی دولت :

 مورد( )دانش(۴اهداف اقتصادی دولت را نام ببرید؟ )ذکر (۶

 

 کامل : اشتغال

  غ      ص بیش تر می شود. جدید کار نیروی استخدام اقتصادی، امکان شرایط رکود در(۵

      غ      ص بیش تر می شود. جدید کار نیروی استخدام تصادی، امکاناق شرایط رونق در(۶

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

 به دلیل آثار  اجتماعی اشتغال کامل -دآن           فرهنگی اجتماعی و ،به دلیل آثار سیاسی -ج

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

 خدمت   ضمن آموزش -تولید                                 ب های یارانه -الف

 حین کار افزایی مهارت -د م شغل در بدنه دولت        ایجاد مستقی -ج 

 دارد؟)ترکیب( دنبال به سوء یک جامعه، از چه جنبه هائی آثار  در بیکاری(۱۲

 فرهنگی -اجتماعی– اقتصادی -اجتماعی                   ب – فردی -الف

 اقتصادی -سیاسی -فرهنگی                 د -آموزشی -ج

 .نیست ................... بودن صفر معنای به کار یروین کامل اشتغال(۱۳

 بدناه در مساتقیماً و دهاد ........... بیکااران باه کاه نیسات ایان معناای باه بیکااری مشکل رفع در دولت وظیفه(۱۴

 کند. ایجاد دولت..................

 یا درک و فهم(بیکاری را مورد بررسی قرار دهید؟)فراگیری  مشکل رفع در دولت ها وظایف(۱۹

 شود؟ )دانش(اشتغال کامل به چه وضعیتی اطالق می(۱۹

 آیا اشتغال کامل نیروی کار، به معنای صفر بودن نرخ بیکاریست؟ برای پاسخ خود،دو دلیل ذکر کنید.(۱۶

 چیست؟ بیکاری اصطکاکیو  بیکاری داوطلبانهمنظور از هر یک از دو اصطالح (۱۵

 رود؟ )درک و فهم(مل از اهداف اقتصادی دولت به شمار میبه چه علت ایجاد اشتغال کا(۱۶

 رفع مشکل بیکاری از سوی دولت به چه معناست؟ (۲۱

 دولت ها با انجام چه اقداماتی با مشکل بیکاری مقابله می کنند؟(۲۱

 باید چه شرایطی را فراهم آورند؟ )درک و فهم(تحقق اشتغال کامل دولت ها برای (۲۲

 شود؟ می اطالق وضعیتی چه به اقتصادی رونق(۲۳

 ترکیب( -)ارزشیابی علل بیکاری در منطقه ی خود را بر شمارید؟(۲۴

 برای مقابله با مشکل بیکاری در جامعه، سه راه حل پیشنهاد کنید.  (۲۹

 

 ها : قیمت ثبات

 .یابد می .......... عمومی رفاه سطح تورّمی شرایط در(۲۹

 .شود می دچار....... کشور و اقتصاد یابد می ....... سرعت به خدمات و اکااله قیمت زیاد، تورّم وضعیت در(۲۶

 )درک و فهم( تالش می کنند؟در جامعه چرا دولت ها برای تثبیت قیمت ها (۲۵ 

 داشت؟)کاربرد( خواهد جامعه یک اقتصاد برای تأثیری چه ها، قیمت و نوسانات رویه بی افزایش(۲۶ 
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 دهید؟)تجزیه و تحلیل( توضیح را عمومی اهرف و سطح  تورم بین ی رابطه(۳۱

 )کاربرد( .بیان کنید را آن گذشته، دالیل ماهه شش طی در خود خانوار رفاه کاهش یا افزایش از گزارشی تهیه با(۳۱

 بزند؟ دست اقدامی چه به باید عمومی رفاه سطح ازکاهش گیری جلو و تورّم با مقابله برای معموال دولت(۳۲

 جامعه پیشنهاد کنید. م درای مقابله با مشکل تورّبرحل سه راه (۳۳

 

 :اقتصادی پیشرفت و رشد

   کنناد. بیش تر گذشته به خود رانسبت ..... کشور، امکانات و تولیدی ظرفیت افزایش با کنند می سعی ها دولت(۳۴

 توضیح دهید؟ )درک و فهم(به اختصار نقش دولت ها را در رشد و پیشرفت اقتصادی (۳۹

 نمانند؟)تجزیه و تحلیل( عقب اقتصادها دیگر از جهانی رقابت ها با چه نوع اقداماتی می تواند در دولت(۳۹

 های اقتصادی دولت چه تأثیری بر رشد و پیشرفت اقتصادی خواهد داشت؟  سیاست تحلیل نمائید؛(۷۳

 

 درآمد : و ثروت توزیع بهبود

 سارعت افازایش ........... و گساترش بارای راهی درآمد، کم اقشار از حمایت و فقر رفع اقتصاددانان دیدگاه از(۳۵

 است.)دانش( جامعه ................... روند

رود؟ توجه به چه مواردی همواره یکی از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها به شمار می درآمد، توزیع بهبوددر زمینه ی (۷۳

 مورد()درک و فهم(4)

 دارد؟ )درک و فهم( جامعه اقتصادی ی توسعه در نقشی چه درآمد زیعتو بهبود اقتصاددانان،  دید از(۴۱

 جامعه می تواند داشته باشد؟ درآمد، چه تأثیری بر توسعه یافتگی اقتصادی توزیع بهبودمبارزه با فقر و (۴۱

 بنویسید. را مختلف جوامع در درآمد کم اقشار از وحمایت با فقر مقابله یافتن اهمیت دلیل(۴۲

 به شمار می رود؟ اقتصادی دولت مهم فقر، یکی از هدف های بله با چرا مقا(۴۳
 

 منظور از دخالت دولت در اقتصاد:

 ی اقتصاد را بیان کنید. )دانش(ی فعالیت های دولت در عرصه دو محور عمده(۴۴

 

 خدمات : و کاالها عرضه

 است؟)درک( امرکدام این یلنشود دل گذاری سرمایه حاضر به است ممکن"خصوصی بخش"ها زمینه برخی در(۴۹

 گذاری سرمایه این بودن آور سود -ب      گذاری سرمایه این بودن بخش زیان -الف

 زیاد بسیار اولیه سرمایه به نیاز و سودآوری از اطمینان عدم-د                    خصوصی بخش کارآئی عدم -ج
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 چیست؟ فوالد،  نظیر عتصن های شاخه از برخی در دولت گذاری سرمایه عمده دلیل(۴۹

 آن تولید مراحل بودن بخش زیان -ب               کاال این تولید استراتژیک ی جنبه -الف

 زیاد بسیار اولیه ی سرمایه به نیاز -کاال         د این تولید سودآوری از اطمینان عدم -ج

               .است.........عهده بر دتاعم نفتی های فرآورده توزیع و درکشف، استخراج، تصفیه گذاری سرمایه(۴۶

  کنند؟ در زمینه عرضه بعضی از کاالها و خدمات اقدام به فعالیت میها چگونه  دولت(۴۵

  دالیلی که به خاطر آن ها ممکن است دولت وارد عرضه برخی از کاالها و خدمات شود را ذکرکنید. از سه مورد(۴۶

 شود؟ )درک و فهم(دار میبرداری از برخی منابع و معادن را خود عهدهلت دولت بهرهبا ذکر یک نمونه بگوئید؛ به چه ع(۹۱

ها حاضر به سرمایه گذاری نمای شاود با ذکر نمونه، دو مورد از دالیلی که به خاطر آن ها بخش خصوصی در برخی زمینه(۹۱

 را بیان کنید. )درک و فهم(

 ببریاد ناام را نیسات آن وعرضاه تولیاد به حاضر و یا تواند نمی خصوصی بخش که را وخدماتی کاالها از دو نوع(۹۲

 )کاربرد(.کنید را بررسی آن ودالیل

 

 اقتصاد : در حکمرانی و گذاری سیاست مقررات، وضع

 کند؟ حکمرانی کرده و بر آن هدایت مطلوب در جهتدولت چگونه می تواند فعالیت های اقتصادی را (۹۳

 پردازند؟ می اقتصاد عرصه ی در سیاست گذاری و وانینق وضع به هدافی چه ا با دولت(۹۴

 تواند از طریق طراحی و اجرای سیاست های مناسب دنبال کند را نام ببرید؟)کاربرد(سه نمونه از اهدافی را که دولت می(۹۹

 نمائید.اقتصادی، به آن ها نیاز دارد را بیان  های فعالیت گذاری ریل برایچهار مورد از قوانینی که دولت  (۹۹

 هایی سیاست و وضع، را اجرائی مقررات گذاری آن، و ریل اقتصادی های فعالیت عرصه  در دارد نظر در دولت(۹۶

 کنید؟)ترکیب( می پیشنهاد دولت به اهداف این تحقق برای را هایی سیاست یا قوانین چه شما طراحی کند، را

 

 سیاست های اقتصادی : 

 غ  .صبیفزاید آن سرعت بر یا سازد کُند توسعه سمت را به جامعه حرکت واندت می دولت اقتصادی سیاست های(۹۵

 دارد. زیادی توجه ......................... کاهش و کنترل به مدت کوتاه در دولت(۹۶

 اقتصادی نوسانات -نوسانات مالی     د -جمعیتی     ج نوسانات -تجاری    ب نوسانات -الف

 بخشد؟ می بهبود عرضه را و تولید بخش تولیدی های فعالیت ، افزایشدولت با چه سیاست هایی(۹۱

 امنیت اقتصادی، به کارگیری فناوری های نوین، بهبود محیط کسب و کار.                   -الف
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 امنیت اقتصادی، ،سیاست های پولی، بهبود روابط خارجی و صادرات کاال.   -ب

 ت های پولی،بهبود روابط خارجی و اشتغال.   به کارگیری فناوری های نوین ، سیاس-ج 

 به کارگیری فناوری های نوین ، سیاست های پولی ، بهبود صادرات و اشتغال.  -د 

 می گیرد؟قرار ن" اقتصادی تثبیت های سیاست"کدام یک از موارد زیر در دائره ی (۹۱

 جمعیت -رشد         د -تورم         ج -ا شتغال    ب -الف

 کند؟ می تنظیم کنترل و مدت، کوتاه در را اقتصاد کل است هایی تقاضایچه سی(۹۲

 اقتصادی   تثبیت های سیاست -مالی               ب های سیاست -الف

 سیاست های کالن -پولی                د های سیاست -ج 

 دولت می باشد.……………………سیاست افزایش مالیات ها از جمله سیاست ها ی (۹۳

بخشاد  می بهبود عرضه را و تولید بخش تولیدی های فعالیت د از سیاست هایی که دولت با أعمال آن ها،سه مور(۹۴

 را عنوان کنید؟

 ارزی چیست؟ و تجاری مناسب های سیاست اجرای هدف دولت از(۹۹

 اقتصادی چیست؟ منظور از سیاست های تثبیت(۹۹

 ؟ نام ببرید؟اقتصادی به چند دسته تقسیم می شود تثبیت های سیاست(۹۶

 

 سیاست های پولی و مالی : 

 کند؟ حل مشکل را کدام  مدت کوتاه تواند در می انبساطی، پولی سیاست با مرکزی بانک(۹۵

 الف و ب حالت -اقتصادی          د رکود -اقتصادی      ج رونق -اقتصادی    ب تحریم -الف

 رل پول و حفظ ارزش آن اعمال می کند،......می گویند.به سیاست هایی که دولت ازطریق بانک مرکزی ،برای کنت(۹۶

 الف(سیاست مالی            ب(سیاست انقباضی               ج(سیاست انبساطی               د(سیاست پولی                        

      د؟رییگپیش می  دررکودی به ترتیب چه سیاستی را  باشید در هر یک ازحالت های تورمی ودولت  اگر شما رئیس(۶۱

 الف(انبساطی پولی،انقباضی مالی     ب(انبساطی مالی،انقباضی پولی    

 ج(انقباضی مالی،انبساطی پولی        د(انقباضی پولی،انبساطی مالی

 سیاست بازار باز گفته می شود؟ ،به کدام یک ازسیاست های اقتصادی زیر(۶۱

 اق مشارکت   ج( افزایش نرخ سپرده قانونی د(کاهش مخارج عمومیالف(افزایش نرخ تنزیل مجدد  ب(فروش اور

 می شود؟ و در چه زمانی به کار گرفته می شود شده کاهش مالیات ها چه نوع سیاستی محسوب(۶۲

 تورّمی -رکودی   د(انقباضی پولی-رکودی   ج(انبساطی مالی-تورّمی  ب(انبساطی پولی-الف(انقباضی مالی 
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 ی انبساطی دولت از چه راهی می تواند انجام پذیرد؟اعمال سیاستٍ مال(۶۳

 الف(افزایش مخارج   ب(کاهش حجم پول در گردش      ج(کاهش مخارج       د(افزایش حجم پول در گردش

 کدام است؟ دست مردم،حجم پول در کاستناز عمده ترین سیاست های بانک مرکزی جهت (۶۴

 ج( خرید اوراق مشارکت    د(فروش اوراق مشارکت    الف(کاهش مالیات ها   ب( کاهش مخارج عمومی

 ؟ه و در چه زمانی به کار گرفته می شودچه نوع سیاستی تلقی شد مخارج دولتکاهش (۶۹

 تورّمی -رکودی   د(انقباضی پولی-رکودی   ج(انبساطی مالی-تورّمی  ب(انبساطی پولی-الف(انقباضی مالی 

 انجام کدام گزینه زیر امکان پذیر خواهد بود؟ ،ش یابدکاه مالیات هااگر نرخ به نظر شما؛ (۶۹

 الف(کاهش اشتغال        ب(افزایش اشتغال     ج(افزایش رکود      د(کاهش تورّم

 کنند. می اجرا بسته ی ................... را  خود وظایف اجرای و کشور اقتصاد کالن مدیریت برای ها دولت(۶۶

 از دو ابزار ...............و ...................... تشکیل شده است. "مالی های سیاست "بسته ی(۶۵

 به سیاست هائی که دولت از طریق بانک مرکزی  إعمال می کند، ............................ گویند.(۶۶

 .دگیرمی  در پیش را سیاست.......................... مرکزی  اقتصادی، بانک رکود درحالت(۵۱

 اقتصاد، موجب ..................... می شود. در کل تقاضای کاهش با تورّم موقع مالی انقباضی در تسیاس(۵۱

 اقتصاد، موجب ..................... می شود. در کل تقاضای افزایش با رکود موقع مالی انبساطی در سیاست(۵۲

 پولی را تعریف نمائید. سیاست های(۵۳ 

 ولی را نام ببرید.)دانش(پ أشکال مختلف سیاست های(۵۴

 دولت از طریق چه نهادی سیاست های پولی را  إعمال می کند؟(۵۹

 د؟گیرمی  در پیش کاهش حجم پول را سیاستچه زمانی دولت توضیح دهید؛ (۵۹

 د؟گیرمی  در پیش را ی انبساطیپول سیاستچه زمانی دولت توضیح دهید؛ (۵۶

 ا بیان نمائید.پولی ر یکی از روش های إعمال سیاست های(۵۵

 مااای دهاااد؟ و در چاااه زماااانی آن را کااااهش چاااه زماااانی دولااات حجااام پاااول در گاااردش را افااازایش(۵۶

 است؟ پیامد آن چیست؟ عمومی تقاضای تحریک کدام یک از سیاست های اقتصادی بهترین راه(۶۱

 سیاست مالی به چند طریق إعمال می گردد؟(۶۱

 رفته می شود؟ دو طریق انجام آن را را بیان نمائید.سیاست مالی انبساطی در چه زمانی در پیش گ(۶۲

 سیاست مالی انقباضی در چه زمانی در پیش گرفته می شود؟ دو طریق انجام آن را را بیان نمائید.(۶۳

 

 اختالف نظر اقتصادانان در مورد نقش دولت :

 غ    ص  .مهم اقتصادی محسوب می شود آفرینان نقش کنار در آفرین جدّی نقش دولت یک(۶۴
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 شده جلب اقتصادی بخش کدام توان افزایش ضرورت به کشور ما گذاران سیاست جدی توجه اخیر، سال های در(۶۹

 المللی بین -د        غیر دولتی -ج  دولتی     نیمه -ب دولتی     -است؟         الف

 مای غیار دولتای بخاش باه یاقتصااد فعالیت های از مهمی بخش واگذاری به مربوط اساسی قانون در اصل کدام(۶۹

  ۴۹اصل -د        ۴۹  اصل -ج       ۴۴اصل -ب       ۴۳اصل -الف  باشد؟)کاربرد(

 است؟ کشور کدام محرّک پیشرفت و اصلی موفق ، عامل کشورهای بنا برتجربه(۶۶

 دارند؟ نظر اتفاق در اقتصاد حضور چه عاملی مورد در اقتصاددانان، همه تقریباً(۶۵

ر اقتصادانان در رابطه با حضاور دولات در  اقتصااد مرباوط باه چاه ماواردی اسات،؟با ذکرمثاال توضایح اختالف نظ(۶۶

 دهید.)ارزشیابی(

 کنند؟ می ایفا رادر اقتصاد تری پررنگ معموالً در چه زمانی نقش ها دولت(۱۱۱

 دو دیدگاه رایج در خصوص نقش دولت در اقتصاد را فقط نام ببرید.(۱۱۱

 در خصوص نقش دولت در اقتصاد را مقایسه نمائید.  "دولتی اقتصاد"یا  و "آزاد اقتصاد"ب مکت دیدگاه دو(۱۱۲

 زمینه دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد چیست؟ به نظر شما بهترین انتخاب در(۱۱۳

 ؟چیست زمینه حضور یا عدم حضور دولت در اقتصاد، بر سر اصلی اقتصاد دانان، در مسئله(۱۱۴

 اقتصااد، در گاذاری سیاسات و قاوانین وضاع ماورد اقتصادی ماا، در گذاران ضر توجه جدّی سیاستحا حال در(۱۱۹

 چه جهتی است؟ منعطف به

 اقتصادی بخش های کدام توان افزایش ضرورت به گذاران سیاست جدی توجه ما کشور در اخیر های سال در(۱۱۹

 ؟)دانش(چه عاملی جلب شده است

 ن اساسی ملزم شده که دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد؟دولت ما طبق کدام اصل قانو(۱۱۶

 ، واگذاری چند درصد ازاقتصاد، به بخش تعاونی در نظر گرفته شده است؟ اساسی قانون 44طبق اصل (۱۱۵

غیردولتای در اقتصااد چاه اقاداماتی در  مشارکت بخش و از حضور دولت بهینه ترکیبدر راستای دست یابی به (۱۱۶

 گرفته است؟کشور ما صورت 

به نظر شما ؛ آیا روند غیر دولتی کردن اقتصاد با این شتاب منطقی می باشد؟ این روناد ممکان اسات چاه آسایب (۱۱۱

 هائی به دنبال داشته باشد و چه اقشاری از این قضیه سود برده و چه اقشاری ضرر می کنند؟

بی قرار دهید. اگر شما جزو تصامیم گیرنادگان در را مورد نقد و ارزیا در کشورمان روند غیر دولتی کردن اقتصاد(۱۱۱

 این زمینه باشید، چه مالک ها و مواردی را در این امر لحاظ می کنید؟

 )تجزیه و تحلیل(.کنید دیگرمقایسه یک با را اقتصاد در دولت دخالت فقان وموا مخالفان گاه دید(۱۱۲

چاه پیشانهاداتی  غیردولتای باه بخاش خااص یاک کارخاناه یاا کشاور، پتروشایمی صانعتجهات واگاذاری  (۱۱۳

 دارید؟)ترکیب(
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    اقتصادی کالن مدیریتچهارم:   بخش
 

 مالیه دولت بودجه و:  مچهاراز بخش  دومفصل 

 
 چرا دولت ها به تنظیم بودجه اقدام می کنند؟

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

 Oغ   Oدولت ها با درآمد ها ومخارج خود، امور مالی کل کشور را مدیریت می کنند.)دانش(         ص(۲

 از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت، .............................است.)دانش((۳

 چرا دولت ها اقدام به تنظیم بودجه می کنند؟)درک وفهم((۴

 

 تعریف بودجه :

 Oغ Oمه بلند مدت است که درآن منابع درآمدی ومخارج برنامه ای پیش بینی شده است.)دانش(صبودجه برنا(۹

 Oغ    Oبودجه یکی از ابزارهای کنترلی دولت بر مجلس است.)دانش(                                       ص(۹

 ش(مهم ترین واساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور چه نام دارد؟)دان(۶

 Oبودجه  -د            Oذخایر ارزی -ج        Oاوراق سهام  -ب        Oخزانه  -الف

 هرگاه مخارج بودجه از درآمد های آن بیشتر باشد به اصطالح با .........................روبه رو هستیم.)دانش((۵

 امه دارند،آن سه نوع کدام اند؟ )دانش(از نظر زمانی، دولت ها جهت تحقق اهداف و مأموریت های خود سه نوع برن(۶

 چرا بودجه به عنوان مهم ترین واساسی ترین سند در دستگاه مالی واداری کشور شناخته می شود؟)درک وفهم((۱۱

 بودجه را تعریف نمائید.

 چه موقع می گوئیم دولت با کسری بودجه روبروست؟(۱۱

 در جدولی تنظیم نمائید؟بودجه خانواده خود را به صورت فرضی برای یک ماه (۱۲

 

 بودجه از آغاز تا انجام :

 Oغ      Oدر تمام کشورها  قوه  مجریه مسئول تهیه و پیشنهاد الیحه است.)دانش(  ص(۱۳
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 Oغ    Oوظیفه تصویب بودجه در کشور ما بر عهده دولت است. )دانش( ص(۱۴

 Oغ    Oص  نظارت بر اجرای بودجه بر عهده ی قوه قضاییه می باشد. )دانش( (۱۹

 Oغ    Oارقام بودجه به صورت قطعی می باشند.  ص (۱۹

 مجلس طبق قانون باید الیحه بودجه سال بعد را ........................... تصویب کند. )دانش((۱۶

                        Oقبل از پایان سال    -ب          Oقبل ازپایان  خرداد ماه سال مربوطه  –الف 

 Oشش ماه قبل از پایان سال  -د                        Oفروردین ماه سال مربوطه در  -ج

 متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم (۱۵

 می شود ......................... می نامند.)دانش(

 کند. مشخص میالیف بودجه را سندی به نام..........عدم پایبندی دستگاه  ها به تک دستیابی به اهداف و پایبندی و یا(۱۶

 در جمهوری اسالمی ایران به موجب قانون اساسی ، دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر .................... است. )دانش((۲۱

 الیحه بودجه شامل چه مواردیست؟)دانش((۲۱

 ؟منظور از قانون بودجه چیست(۲۲

 بودجه از آغاز تا اجرا چه مراحلی را طی می کند ؟ به ترتیب نام ببرید.)دانش((۲۳

 دولت موظف است الیحه بودجه را تا چه زمانی به مجلس تقدیم کند؟)دانش((۲۴

 الیحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی مجلس درکجا مورد بررسی قرار می گیرد؟)دانش((۲۹

 لتی در چه محدوده ای انجام می پذیرد؟)دانش(عملکرد مالی یک سال بخش دو(۲۹

 چه موقع الیحه بودجه به قانون بودجه تبدیل می شود؟)دانش((۲۶

 چه موقع الیحه بودجه الزم االجرا می شود؟(۲۵

 قانون بودجه عالوه بر ماده واحده و تبصره ها، شامل چه مورد دیگری نیز می باشد؟(۲۶

 کدام نهاد است؟)دانش( وظیفه ی ارائه سند تفریغ به عهده(۳۱

 منظور از الیحه بودجه چیست؟)دانش((۳۱

 هر یک از ماده واحده و تبصره ها در بودجه، به ترتیب بیانگر چیست؟)دانش((۳۲

 در چه صورت تصویب بودجه اهمیت خود را ازدست می دهد؟)درک وفهم((۳۳

 از سند تفریغ بودجه، به چه منظوری استفاده می شود؟)درک وفهم((۳۴

 توضیح دهید وظیفه ی دیوان محاسبات چیست؟)دانش((۳۹

 دیوان محاسبات زیر نظر چه نهادی قرار دارد؟ این دیوان چه وظیفه ای برعهده دارد؟(۳۹
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 خزانه داری :

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

اسی و بسیار مهم مالی کشور که جایگاه ویژه ای در مادیریت نظاام بودجاه وسااختار ماالی جامعاه یکی از ارکان اس(۳۵

 وحاکمیت دارد کدام است؟)دانش(

 Oکمسیون اقتصادی جمعی  -د   Oخزانه داری -ج    Oسازمان بازرسی کل کشور -ب    Oدیوان محاسبات -الف

 .................. را تأمین و پرداخت می کند.)دانش(خزانه داری کل در قالب قوانین ومقررات ،.......(۳۶ 

 مدیر کل اداره خزانه داری را چه کسی تعیین می کند؟)دانش((۴۱

 قانون اساسی جمهوری اسالمی به چه موضوعی اختصاص یافته است؟)دانش( ۹۳اصل (۴۱

 است؟)دانش( قانون اساسی در باره اهمیت  وجایگاه خزانه به چه نکاتی اشاره نموده ۹۳اصل (۴۲

 خزانه داری کل چه وظایفی دارد؟)دانش((۴۳

 

 در آمد های دولت :

 Oغ     Oبهای کاال وخدمات یکی از منابع درآمدی دولت است.)دانش(ص(۴۴

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

تگی کشاور را فاراهم آورد. ازمان های بین المللی مای تواناد موجباات وابسادریافت وام از کشور های دیگر و یا س(۴۹

 Oغ    Oص )دانش( 

 Oغ     Oسرمایه گذاری های دولتی دارای سودآوری و درآمدزائی مستقیم می باشند.ص (۴۶

جزء  کاالها مانند آب مصرفی و سوخت های فسیلی وخدمات مانند خدمات پستی و انشعابات آب وبرق وگاز وتلفن(۴۵

 کدام یک از درآمد های دولت می باشد؟)دانش(

 Oاسقراض -د      Oبهای خدمات  -ج       Oدرآمد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری  -ب      Oمالیات  -الف

برخی از سرمایه گذاری های تولیدی داخلی  یا خارجی دولت با هدف ...................... است که در این صورت یکای (۴۶

 منابع تأمین درآمد دولت  به شمار می رود.)دانش(از 

 سرمایه گذاری های دولتی ....................  و ..................... مستقیم ندارند.)دانش((۹۱

 سرمایه گذاری های دولتی اغلب اهداف  ................. و................. دارند.)دانش((۹۱

 رفتن از ............، از طریق ............................... است.)دانش(بهترین راه استقراض ، قرض گ(۹۲

 در بیشتر کشور ها  قانون مالیات به وسیله ...................... وضع می شود.)دانش((۹۳

 تمامی درآمدهای حاصل از فروش کاال وخدمات شرکت های دولتی، با استثنای چه مواردی از سوی خزانه داری (۹۴
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 کل کشور واریزمی شود؟

 سرمایه گذاری های دولتی شامل چه مواردی است؟)دانش((۹۹

 سرمایه گذاری های دولتی اغلب چه اهدافی را دنبال می کنند؟(۹۹

 چهار مورد از منابع درآمدی دولت را نام ببرید.)دانش((۹۶

 در چه صورت دولت مجبور به استقراض می شود؟)درک وفهم((۹۵

 تقراض می تواند راهگشا باشد؟)درک وفهم(در چه صورت اس(۹۶

 بدترین راه استقراض کدام است؟ چرا؟)درک وفهم((۹۱ 

 بهترین راه استقراض کدام است؟(۹۱

 با دلیل بگوئید که بهترین و بدترین راه استقراض دولت کدام اند؟ (۹۲

 بیان نمائید؟)دانش( اجتماعی را –یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در رفع نابرابری های اقتصادی (۹۳

 ود؟)درک(ش اجتماعی تلقی می-در چه صورت مالیات،به عنوان یکی ازابزارهای مؤثردر رفع نابرابری های اقتصادی(۹۴

 دو دلیل اخذ مالیات توسط دولت از مردم را بیان کنید؟)درک وفهم((۹۹

 مالیات را تعریف کنید.)دانش((۹۹

 ی توجه کرد؟ )ذکر همه موارد()دانش(در بحث از مالیات باید به چه موضوعات(۹۶

 مهم ترین منبع درآمدی دولت، کدام طریق است؟(۹۵

 قانون مالیات توسط چه نهادی وضع می شود؟در چه صورتی  این قانون می تواند در رفع نابرابری ها، مؤثر باشد؟(۹۶ 

 

 پرداخت کننده و بار مالیات :

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

 Oغ     Oکند. )دانش(      ص 

 آنچه را که مالیات برآن وضع می شود، ...................... می نامند.)دانش((۶۱

 پرداخت کننده ی اصلی  و نهائی مالیات چه کسانی می توانند باشند؟)دانش((۶۲

حضرت علی )ع( در دوران زمامداری خود، افزون برموارد نُه گانه بر چه مورد دیگری زکات بست؟ به امیرالمؤمنین (۶۳

 این اقدام آقا، اصطالحاً چه می گویند؟)درک وفهم(

 مؤدی مالیاتی چه کسانی می باشند؟(۶۴

 مورد(4مؤدیان مالیاتی به چه دالیلی موظف به پرداخت مالیات هستند؟)(۶۹

توضیح دهید که آیا همیشه تولیدکنناده یاا فروشانده، پرداخات کنناده ی اصالی و نهاائی مالیاات با ذکر یک مثال (۶۹

 هستند؟
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 انواع مالیات :

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

 Oمالیات مستقیم      O)دانش( مالیات مستقیم 

 Oغ    Oدرمالیات مستقیم پرداخت کننده نهایی آن مشخص نیست و امکان انتقال بارمالیاتی بسیار زیاد است.ص(۶۵

 Oغ    Oمحسوب می شود. )دانش(     ص "مالیات بردرآمد  "مالیات  بر حقوق؛ از نوع (۶۶

 غ     ص.روش تعلق می گیردبه کاالهایی که درمرحله خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد ،مالیات بر ف(۵۱

دریافت چه نوع مالیاتی عالوه برایجاد درآمد برای دولت ،می تواند یکی ازابزارهای سیاست گذاری تجااری دولات (۵۱

 نیز باشد؟)دانش(

بهاای -د Oمالیاات بار عاوارض شاهرداری-ج  Oمالیاات برنقال وانتقااالت دارایای-بOحقوق وعوارض گمرکی-الف

 Oخدمات

 لیات در واقع بخشی از بهای خدمات است؟)دانش(کدام نوع ما (۵۲

 Oعوارض -د    Oمالیات برتجارت -ج     Oمالیات برثروت -ب    Oمالیات بردر آمد اصناف -الف

 مالیات برمصرف دخانیات یا مصرف کاالی خارجی  ازچه مالیاتی است؟)دانش((۵۳

 Oعوارض گمرکی -د     Oبر دارایی   مالیات -ج     Oمالیات بر فروش -ب    Oمالیات بر درآمد  -الف

                                                   کدام یک از مالیات های زیر ، مالیات غیر مستقیم تلقی می شود؟                                             (۵۴

 د(مالیات بر درآمد کشاورزی     دخانیات ج(مالیات بر مصرف   ب(مالیات بر ثروت        الف(مالیات بر حقوق    

 مالیات هایی که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادی بستگی دارد،.......................... نامیده می شود.)دانش((۵۹

 به مالیات بردارایی افراد پس از مرگ .............................نامیده می شود.)دانش((۵۹

 و اتومبیل مالیات بر .............................. و از نوع.................... است.)دانش( مالیات بر زمین(۵۶

 مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات .......................... بر مصرف کاالها وخدمات است.)دانش((۵۵

 در هر یک از موارد ذیل، نوع مالیات دریافتی را مشخص کنید.)کاربرد((۵۶

 مالیات بر امالک)..............( -مالیات بر اتومبیل)...............(   ج -آسفالت خیابان ها)................(  ب –الف 

 مالیات بر حقوق از چه نوع  مالیات و از کدام دسته ی آن می باشد؟ (۶۱

 مالیات براساس پایه مالیاتی به چند نوع دسته بندی می شود؟)دانش((۶۱

 ته ی عمده ی مالیات مستقیم را نام ببرید.)دانش(دو دس(۶۲

 در کدام نوع از انواع مالیات انتقال بار مالیاتی کم است؟)دانش((۶۳

 انواع مالیات غیرمستقیم را نام ببرید.)دانش((۶۴
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 مالیاتی که بر تجارت خارجی  یا کاالهای صادر شده و وارد شده تعلق می گیرد،چه نام دارد؟)دانش((۶۹

اتی که شهرداری در مقابل خدماتی مانند حفظ زیبایی شهر و ایجاد پارک ها دریافات مای کناد چاه  نامیاده مای مالی(۶۹

 شود؟)دانش(

نوعی مالیات برفروش چند مرحله ای که کاالها و خدمات واسطه ای  را از پرداخت مالیات معاف مای کناد چاه ناام (۶۶

 )دانش( دارد؟

 ، مزایای آن را برشمارید.ضمن تعریف مالیات بر ارزش افزوده(۶۵

 مالیات مستقیم را با ذکر یک نمونه توضیح دهید. )درک وفهم((۶۶

 مالیات غیرمستقیم را با ذکر یک مثال توضیح دهید.)درک وفهم((۱۱۱

 مورد()درک فهم(4مالیات بردرآمد چه نوع مالیاتی است؟ و شامل چه مواردی می شود؟)(۱۱۱

 چه مواردی تعلق می گیرد؟ سه نمونه ذکرکنید.)دانش وکاربرد(مالیات بر دارایی و ثروت بر (۱۱۲

 دو ویژگی مالیات غیر مستقیم را بنویسید.)درک .فهم((۱۱۳

 مالیات مستقیم و غیرمستقیم را با یکدیگر مقایسه نمائید.)ارزشیابی((۱۱۴

 مالیات برنقل و انتقاالت دارایی چه هنگامی موضوعیت پیدا می کند؟)درک و فهم ((۱۱۹

 منظور از مالیات بر ارث چیست؟(۱۱۹

 دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم را از لحاظ عدالت مورد بررسی قرار دهید.(۱۱۶

 کاربرد(-عوارض شهرداری چه نوع مالیاتی هستند؟ دو نمونه از آن را نام ببرید.) دانش(۱۱۵

 فهم(مالیات برفروش چه نوع مالیاتی است و چگونه دریافت می شود؟)درک و(۱۱۶

 چرا دولت برای مصرف دخانیات یا مصرف کاالی خارجی مالیات وضع می کند؟)درک وفهم((۱۱۱

 مالیات بر ارزش افزوده چه نوع مالیاتی است ؟)درک و فهم((۱۱۱

 مالیات برارزش افزوده چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟)درک وفهم((۱۱۲

 وانتقاالت دارایی دارد؟)تجزیه وتحلیل( مالیات بر دارایی چه تفاوتی با مالیات بر نقل(۱۱۳

 مالیات برحقوق و عوارض گمرکی چه تفاوتی با عوارض شهرداری دارد؟)تجزیه وتحلیل((۱۱۴

 

 انواع نرخ های مالیاتی :

 Oغ  Oصمد یا دارایی آنها ثابت می ماند.در نرخ ثابت مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد، با تغییر در نرخ درآ(۱۱۹

 ر نظام مالیاتی با نرخ .............، نرخ مالیات با افزایش در آمد، زیاد و با کاهش در آمد، کم می شود.)دانش(د(۱۱۹

 در کدام نوع از نرخ مالیاتی، مالیات در تعدیل در آمد و ثروت افراد مؤثر است؟)دانش((۱۱۶

 به نظر شما نرخ ثابت مالیاتی، چه ایرادی دارد؟(۱۱۵
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 لیاتی را نام ببرید.)دانش(دو نوع نرخ ما(۱۱۶

 عملکرد نرخ ثابت مالیات، چگونه است؟)درک وفهم((۱۲۱

 نرخ تصاعدی مالیات چه ویژگی هایی دارد؟)درک و فهم((۱۲۱

 نرخ ثابت مالیاتی چه تفاوتی با نرخ تصاعدی مالیات دارد؟)تجزیه وتحلیل((۱۲۲

دریافات کناد ، مالیاات بردرآماد دو فارد کاه یکای درصاد مالیاات ۱۱اگر دولت از تمام در آمدها با نارخ ثابات (۱۲۳

 تومان درآمد دارند را محاسبه کنید.)کاربرد( ۱۱۱/۱۱۱/۲تومان ودیگری  ۱۱۱/۹۱۱

 

جدول مالیااتی زیار مفاروض (۱۲۴

است. مالیاات فاردی را کاه ماهاناه 

را  تومااان درآمااد دارد ۴۵۱۱۱۱

  محاسبه کنید.)کاربرد(

 

 

تومان درآمد دارند را با نرخ  ۶۱۱۱۱۱تومان و دومی ۱۲۱۱۱۱۱که اولی ماهیانه فرد  مالیات پرداختی توسط دو(۱۲۹

 درصد محاسبه کنید.)کاربرد( ۱۲

 

  ۱۱۱/۹۱۹/۳ریاال و  ۱۱۱/۹۱۱/۳جدول مالیاتی زیر مفروض است .مالیات پرداختی اشخاصی راکه به ترتیاب (۱۲۹

اس آن عادالناه باودن، ایان ناوع مالیاات را بررسای ریال در آمد دارند را براساس نرخ تصاعدی محاسبه نموده و بر اس

 کنید.)کاربرد(
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 هزینه های دولت :

 Oغ  Oصگفته می شود.« مخارج عمومی»ف کند،به هزینه هائی که دولت برای انجام وظایف متعدد خود باید صر(۱۲۶

     Oصناام دارد.« ه هاای کارکناانناهزی» هزینه هایی که برای چرخش کار جاری ادارات و نهادها صرف می شود، (۱۲۵

 Oغ

 Oغ    Oسرمایه گذاری زیربنایی باعث تقویت اقتصادی کشور می شود. )دانش(             ص(۱۲۶

 Oغ    Oمعروف است.)دانش(             ص« هزینه های کارکنان»هزینه ی پرداخت حقوق به (۱۳۱

 ص  غ ه گذاری های مولّد محسوب می شود.سرمای سیاست گذاری برای ساخت شبکه های بزرگ آب رسانی از(۱۳۱

 Oغ Oبه نظر اقتصاددانان هزینه های آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود.)دانش( ص(۱۳۲

به آن دسته از هزینه هایی که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شوند که با بقای اصل آن ها، ماورد اساتفاده (۱۳۳

 ................ دولت نامیده می شود.)دانش(گیرند ،.. قرار می

 Oهزینه های اجتماعی  -د  Oهزینه های سرمایه ای -ج   Oهزینه های اداری  -ب  Oپرداخت های انتقالی  –الف 

 هزینه های حمل و نقل ،اجاره ،آب و برق  و کاغذ جزء کدام یک از هزینه های دولت می باشد؟)دانش((۱۳۴

 Oهزینه های انتقالی -دOهزینه های عمرانی  -ج Oهزینه های اداری -ب Oانهزینه های کارکن -الف

 دارد؟ چه نامری ها به صورت بالعوض صرف می کندهزینه هایی که دولت برای ایجاد توازن اجتماعی و رفع نابراب(۱۳۹

 Oزیربناییهزینه های  -دOهزینه های انتقالی -ج  Oهزینه های سرمایه ای -ب     Oهزینه های اداری -الف

 ؟)دانش(نمی باشدکدام یک از موارد زیراز اهداف دولت برای هزینه کردن پرداخت های انتقالی (۱۳۹

 Oکارهای جاری سازمان ها -د     Oایجاد توازن اجتماعی-ج    Oرفع نابرابری -ب      Oتأمین اجتماعی -الف

 ؟)دانش(یارانه تولید جزء کدام یک از هزینه های دولت محسوب می شود(۱۳۶

 Oهزینه های زیر بنایی -د         Oهزینه های انتقالی -ج     Oهزینه های مولد -ب   Oالف هزینه های کارکنان

 به هزینه های سرمایه های، هزینه های ......................  هم گویند.)دانش((۱۳۵

 Oسرمایه گذاری زیر بنایی -ب   Oهزینه های مولد -الف 

 Oسرمایه گذاری اجتماعی -د  Oعمرانی سرمایه گذاری -ج 

 محور تولید .........و ........... است.(۱۳۶

 هزینه های دولت به دو دسته هزینه های................ و................. تقسیم می شود.)دانش((۱۴۱

 م دارد.)دانش(هزینه هایی که همیشه هست و متناسب با سیاست های دولت تغییر می کند............. نا(۱۴۱

 مهم ترین سرمایه گذاری دولت ،....................................... است.)دانش((۱۴۲

 کدام یک از هزینه ها، شامل حقوق و مزایای تمام کارکنان دولت است؟)دانش((۱۴۳
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 منظور از مخارج عمومی دولت چیست؟(۱۴۴

 ش(سه نمونه از مخارج عمومی دولت را نام ببرید.)دان(۱۴۹

 دو دسته ی کلی مخارج عمومی دولت کدام اند؟(۱۴۹

 ؟کدام انددو دسته ی عمده  ی هزینه ها و مخارج دولت (۱۴۶

 هزینه های جاری دولت چه هزینه هائی هستند؟(۱۴۵

 هزینه های جاری یا عادی دولت  به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.)دانش((۱۴۶

 می آید که هزینه های جاری سیر نزولی داشته باشد؟)درک وفهم( به چه دلیل، کم تر مورد ی پیش(۱۹۱

 ضمن بیان چند نمونه،  بگوئید هزینه های کارکنان دولت شامل چه مواردی می باشد؟)درک وفهم((۱۹۱

 دولت برای این که آموزش و پرورش را به قیمت مناسب یا رایگان به دست مردم برساند، چه اقدامی را باید انجام (۱۹۲

 د؟ده

 توضیح دهید؛ هزینه های اداری چه نوع هزینه هائی هستند، چهار نمونه از آن ها را بیان نمائید.)دانش((۱۹۳

 پرداخت های انتقالی چه نوع هزینه هائی هستند و با چه هدفی پرداخت می شوند؟(۱۹۴

 چهار مورد از دالیل پرداخت های انتقالی را بیان نمائید.)دانش((۱۹۹

 ز پرداخت های انتقالی دولت را نام ببرید.دو نمونه ا(۱۹۹

 چرا دولت به برخی اقشار جامعه، یارانه می پردازد؟(۱۹۶

 پرداخت های انتقالی را با سایر هزینه های جاری دولت مقایسه نمائید.(۱۹۵

 به نظر شما، پرداخت های انتقالی چه تفاوتی با سایر هزینه های جاری دولت دارد؟(۱۹۶

 مایه ای یا عمرانی چه نوع هزینه ائی می باشند؟)درک وفهم(هزینه های سر(۱۹۱

 هزینه های سرمایه ای دولت به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ نام ببرید.(۱۹۱

 عمر هزینه های سرمایه ای دولت معموالً چقدر است؟ (۱۹۲

 ی است؟)دانش(چه نوع سرمایه گذاری برای به ثمر رساندن سایر فعالیت های اقتصادی بسیار ضرور (۱۹۳

 سرمایه گذاری که باعث ایجاد و استقرار کارخانه ها و صنایع دولتی می گردد چه نامیده می شود؟)دانش((۱۹۴

 با ذکر مثال بگوئید؛ سرمایه گذاری مولّد چه نوع سرمایه گذاری است؟ )درک وفهم((۱۹۹

 یح دهید.سرمایه گذاری زیربنایی چه نوع سرمایه گذاری است؟ با ذکر مثال توض(۱۹۹

 کدام یک از سرمایه گذاری های دولت ؛الزمه ی تحقق و بهره برداری مطلوب از فعالیت های اقتصادی است؟(۱۹۶

 سرمایه گذاری اجتماعی چه نوع سرمایه گذاری است؟ با ذکر نمونه توضیح دهید.)درک وفهم( (۱۹۵
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 گر دارند؟هزینه های سرمایه ای و هزینه های جاری دولت چه تفاوتی با یکدی(۱۹۶

 اهمیت سرمایه گذاری های اجتماعی در چیست؟)درک وفهم((۱۶۱

 به نظر شما چرا مهم ترین سرمایه گذاری دولت سرمایه گذاری اجتماعی است؟)تجزیه وتحلیل((۱۶۱

 چرا سرمایه گذاری اجتماعی، مهم ترین سرمایه گذاری دولت محسوب می شود؟ (۱۶۲

 ای آموزش و پرورش و هزینه های علم، نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود؟چرا به نظر اقتصاددانان هزینه ه(۱۶۳

 چه عواملی است؟از نظر پیشرفت اقتصادی ناشی از  عمده تفاوت کشور های پیشرفته با کشور های عقب مانده(۱۶۴

 تجزیه وتحلیل()

 ی() ارزشیاب.سرمایه گذاری های اجتماعی را با سرمایه گذاری مولّد مقایسه نمائید(۱۶۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


