
       

اقتصاد بین الملل( –)فصل اول  -5بخش   

چرا کشورها به تجارت بین الملل روی می آورند؟ درک وفهم-1  

موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته را بنویسید.دانش- 2 

انگیزه تجارت خارجی در افراد می شد؟ دانشمجموعه چه عواملی در گذشته سبب از بین رفتن -3  

چگونه در گذشته هزینه تجارت مانع رشد وتوسعه تجارت بین المللی می شد؟ درک وفهم-4  

چرا امروزه هزینه تجارت کاهش یافته است واین امر سبب چه شد؟درک وفهم-5  

درک وفهمچرا معموال تولید کنندگان ،خود اقدام به فروش محصوالت خود نمی کنند؟ -6  

تاجر یا بازرگان به چه کسی می گویند؟دانش- 7 

بازاریاب بین المللی چه کسانی هستند؟دانش-8  

امروزه تجارت چه تحولی پیدا کرده است؟)امروزه علم ودانش چه نقشی در تجارت دارد؟( درک وفهم-9  

چرا ملت ها به تجارت روی می آورند؟ درک وفهم- 10 

تولید در تجارت بین الملل چه نقشی دارند؟درک وفهمیکسان نبودن منابع وعوامل -11  

چرا کشور ها از نظر دسترسی به فناوری یکسان نیستند؟تجزیه وتحلیل-12  

شرایط اقلیمی چگونه بر تجارت بین الملل تاثیر می گذارد؟درک وفهم-13  

درک وفهم–مزیت مطلق چیست؟مثال بزنید. دانش -14  

جارت بین الملل دارد؟ درک وفهممزیت نسبی چیست وچه تاثیری بر ت-15  

سوق می دهد؟ درک وفهم"تک محصولی شدن"چه عواملی خانواده یا کشور ها را به - 16 

تولید کنندگان از تجارت بین الملل چگونه سود می برند؟ دانش- 17 

مصرف کنندگان از تجارت بین الملل چگونه سود می برند؟دانش- 18 



ر وسرمایه چه تاثیری دارند؟ درک وفهممبادالت بین المللی در بازارهای کا- 19 

نمونه هایی از کاالها وصنایع راهبردی وهمچنین صنایع نوزاد را نام ببرید. درک وفهم- 20 

چیست؟دانش "محصوالت راهبردی"منظور از - 21 

چرا اقتصاد دانان بر سرمایه انسانی ،نو آوری واقتصاد دانش بنیان تاکید می کنند؟ درک وفهم- 22 

از صنایع نوزاد وصنایع گلخانه ای چیست؟دانشمنظور - 23 

در چه صورت تجارت جهانی منافع را افزایش می دهد؟ دانش- 24 

در چه صورت کشورها به استقالل واستحکام اقتصادی نزدیک تر می شوند؟دانش - 25 

در حال حاضر کشور ایران چه گام هایی برای قطع وابستگی به قدرت های بزرگ ورسیدن به -26

له استقالل اقتصادی برداشته است؟ دانشمرح  

تحریم های اقتصادی چند دسته اند؟توضیح دهید.دانش- 27 

در گذشته چه نوع تحریم هایی بیشتر رایج بود؟امروزه شیوه تحریم ها چه تغییری کرده است؟  -28

ارزشیابی-دانش   

تحریم اقتصادی چه منافعی می تواند داشته باشد؟ درک وفهم- 29 

هایی از اتحادیه های اقتصادی وسازمان های بین المللی را نام ببرید. دانشنمونه - 30 

 

)اقتصاد ایران(2فصل  -5بخش   

 

در بررسی نقش دولت در جریان توسعه ،تاریخ معاصر ایران را می توان به چند دوره تقسیم کرد؟ -1

 دانش

داشته است؟ درک  1300از  عوامل جغرافیایی وطبیعی چه نقشی در اقتصاد ایران در سالهای قبل-2

 وفهم



شکوفایی تمدن اسالمی چه تاثیری اقتصاد ایران وجهان اسالم داشت؟ درک وفهم  - 3 

وضعیت اقتصادی ایران در نیمه اول حکومت صفویه چه تفاوتی با سالهای پایانی این سلسله داشت؟ -4

 ارزشیابی

وفهمدر دوره صفویه ،اقتصاد اروپا چه تغییر وتحولی داشت؟ درک - 5 

چرا اقتصاد ایران در دوره قاجاریه دچار صدمات جدی شد؟ درک وفهم- 6 

ویژگی عمده اقتصاد ایران در دوره پهلوی چه بود؟ دانش- 7 

برنامه نوسازی وتوسعه ایران در دوره پهلوی چگونه بود؟ درک وفهم- 8 

دولت در دوره حکومت سلسله پهلوی چه نقش در اقتصاد داشت؟ درک وفهم  - 9 

دام فصل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اقتصاد وامور مالی پرداخته است؟توضیح دهید. ک-10

 درک وفهم

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،به چه تمایزی میان دیدگاه اقتصادی مکاتب مادی -11

 واسالم اشاره شده است؟ درک وفهم

سالمی،اقتصاد ایران،بر اساس چه ضوابطی استوار براساس اصل چهل وسوم قانون اساسی جمهوری ا-12

 شده است؟ دانش

در اصل چهل وچهار قانون اساسی ایران ،گستره فعالیت بخش های دولتی ، تعاونی وخصوصی -13

 چگونه مشخص می شود؟درک وفهم

در اصل چهل وپنج قانون اساسی ایران،منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف کدامند؟ دانش- 14 

اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به حقوق شهروندان می پردازد؟ دانش  کدام- 15 

اصل چهل وهشت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به کدام مورد اقتصادی می پردازد؟ دانش-16  

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چه دیدگاهی در مورد  محیط زیست دارد؟ درک وفهم - 17 

ن اساسی ایران به مباحث مالی دولت می پردازد؟دانشکدام اصول قانو- 18 



چه دالیلی موجب شد در سال های اول بعد از پیروزی انقالب ، نقش دولت در اقتصاد افزایش یابد؟ -19

 درک وفهم 

 

 

فصل سوم)اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت(-5بخش   

 

اقتصادی دارند؟ تجزیه وتحلیلقوای مقننه،قضاییه ومجریه ،هریک چه نقشی در تحقق اهداف -1  

در دهه دوم عمر انقالب اسالمی ایران،کدام هدف های اقتصادی مورد توجه بود؟ درک وفهم- 2 

سیاست دادن آزادی عمل وتقویت بخش خصوصی ،در کدام دوره بعد از انقالب اسالمی مورد توجه -3

 قرار گرفت؟توضیح دهید. درک وفهم

با چه عنوان وبا کدام خط مشی هایی آغاز شد؟ دانش دهه چهارم انقالب اسالمی ایران- 4 

کدام اقدامات انقالب اسالمی ،نوید معماری اقتصادی نوین وپیشرفته را می دهد؟درک وفهم - 5 

در جمهوری اسالمی ایران چگونه تعیین می شود؟ درک وفهم "راهبرد سال  "- 6 

ومنظور از آن چیست؟ درک وفهمشعار کدام سال پس از انقالب اسالمی است؟ "جهاد اقتصادی"- 7 

خرید کاال وخدمات  ایرانی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟ تجزیه وتحلیل- 8 

ریل گذاری در مسیر اقتصادجمهوری اسالمی ایران چگونه انجام می شود؟ درک وفهم  - 9 

 ه.ش1404ساله جمهوری اسالمی ایران،وضعیت اقتصادی درافق سال  20در سند چشم انداز -10

 چگونه توصیف شده است؟ دانش

اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی دارد؟ دانش- 11 

مولفه های اقتصاد مقاومتی را در چه محورهایی می توان بررسی کرد؟ دانش- 12 

منظور از اقتصاد دانش بنیان چیست؟درک وفهم- 13 



اقتصاد مردمی را توضیح دهید. درک وفهم - 14 

مدی ودر نتیجه،پیشرفت کشور کمک می کند؟ درک وفهم چه اقداماتی به تنوع منابع در آ- 15 
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