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 چرا اقتصاد ایران از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است؟ -3

 زرگی اقتصاد ایران در گذشته دارد.مواردی را ذکر کنید که نشان از اهمیت و ب -4

 ر دوران شکوفایی تمدن اسالمی بنویسید.ویژگی های اقتصاد ایران را د -5
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 آیا شکوفایی اقتصاد ایران در دوران شکوفایی تمدن اسالمی به معنای عادالنه بودن آن است؟ -7

 دارد؟ اواسط حکومت صفویهه نشان از رونق و آبادانی اقتصاد ایران تا مستنداتی را بنویسیدک -8

 اول حکومت صفویه بنویسید. نیمهدر اقتصادی ایران را  ، ویژگی های سیاسی -9

 علت ضعف اقتصاد ایران در اواخر حکومت صفویه چه بود؟ -10

 کشور آغاز کنند؟ چرا حاکمان وقت در پایان حکومت صفویه نتوانستند جریان پیشرفت و نوسازی را در -11

 زمان با حکومت صفویه در ایران را بنویسید. ویژگی کشورهای اروپایی هم -12

 همزمان با حکومت صفویه دولت های اروپایی چگونه به نوسازی صنایع و تولیدات خود اقدام کردند؟ -13

 همزمان با حکومت صفویه دولت های اروپایی از چه طریق به ثروت اندوزی پرداختند؟ -14

 موجب تضعیف اقتصاد ایران در دوران قاجار شد؟چه عواملی  -15

 تالش حاکمان قاجار صرف چه مواردی می شد؟ -16

 اقدامات نا موفقی که در دوره قاجار برای نجات اقتصاد ایران انجام گرفت را بنویسید؟ -17

 ویژگی های اقتصاد ایران را در دوره پهلوی بنویسید؟ -18

 م گرفت را بنویسید؟اساختاری و هویتی انج اقدامات ناموفقی که در دوره پهلوی برای رفع ضعف -19

 پهلوی موجب افزایش بیماری اقتصادی ایران شد را بنویسید.اقداماتی که در دوره  -20

 چارچوب کلی نظام اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هر کشوری در ................ آن کشور مشخص می شود. -21

 .................. آن کشور تدوین می شود.تمام قوانین و ضوابط هر جامعه براساس  -22
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 شرایط ایران را در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شرح دهید. -24

 دد و چه نام دارد؟فصل چهارم قانون اساسی شامل چه اصولی می گر -25
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 منظور از بخش دولتی اقتصاد چیست ؟ -31
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 قانون اساسی مالکیت چه فعالیت هایی به عهده بخش خصوصی می باشد؟ 44طبق اصل  -33
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 قانون جمهوری اسالمی قرار می گیرد؟ حمایت اقتصادی تا زمانی موردمالکیت بخش های مختلف  -34
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 توضیح دهید.قانون اساسی را  46اصل  -39

 قانون اساسی را توضیح دهید. 47اصل  -40
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)کارخانه ها و موسسات    م کند؟قانون ملی شدن بعضی از فعالیت های اقتصادی را اعال لتدوچه مسائلی باعث شد تا   -50
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