
رشد توسعه وپیشرفت( –)فصل اول  – 3بخش                                       

  

رشد وتوسعه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ ارزشیابی-1  

برای مفاهیم رشد وتوسعه ، بطور جداگانه مثال بزنید. درک وفهم-2  

بهترین معیار برای اندازه گیری رشد در هر کشور چیست؟ ارزشیابی-3  

درآمدسرانه که معیار ی برای اندازه گیری رفاه مادی در جوامع مختلف چگونه امکان مقایسه سطح -4

 است،فراهم می شود؟ دانش

آیا برای اندازه گیری توسعه ،استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهایی درست به نظر می رسد؟ -5

 ارزشیابی

برای اندازه گیری توسعه در کشور چگونه عمل می کنند؟مثال بزنید.درک وفهم -6  

آیا می توان از درآمد سرانه کشورها به عنوان معیاری برای سنجش توسعه نیز استفاده کرد؟به غیر از -7

درک وفهم –دو گروه از کشورها،آن دو را نوشته ومثال بزنید. ارزشیابی   

بر اساس سطح توسعه یافتگی،کشور های دنیا به چند گروه تقسیم می شوند؟وهر کدام چه کسری از -8

شامل می شوند؟ تجزیه وتحلیلجمعیت را   

چرا از در آمد سرانه که نشانه رشد یافتگی کشورهاست، برای تامین توسعه یافتگی آنها نیز استفاده  -9

 می شود؟ درک وفهم

چرا بسیاری از نخبگان واندیشمندان از واژه پیشرفت به جای توسعه استفاده می کنند؟ درک وفهم-10  

انششاخص های پیشرفت کدامند؟ د-11  

مواردی را مثال بزنید که در شاخص های توسعه انسانی مورد توجه نیستند. درک وفهم-12  

در مورد شاخص رقابت پذیری توضیح دهید .دانش-13  



در کشور ایران از چه زمانی واژه پیشرفت جایگزین توسعه شد ؟ دانش-14  

 

فصل دوم )فقر وتوزیع در آمد( – 3بخش   

 

معناست؟ ودر چه صورت تحقق می پذیرد؟ دانشرفاه اجتماعی به چه -1  

فقر یا تهیدستی مطلق به چه معناست؟دانش -2  

فقیر مطلق به چه کسی می گویند؟دانش-3  

چه افرادی زیر خط فقر قرار دارند؟دانش-4  

اینکه خط فقر از یک کشور به کشور دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است،منعکس کننده چه -5

وفهم چیزی است؟درک  

مفهوم فقر نسبی را توضیح دهید. دانش-6  

چگونه می توان وسعت واندازه فقر در هر کشور را به دست آورد؟دانش-7  

با شاخص دهک ها چگونه وضعیت توزیع درآمد،محاسبه می شود؟ درک وفهم -8  

همیکی از مهمترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمد چیست؟ توضیح دهید. درک وف-9  

اصالح ساختار توزیع درآمد وعادالنه تر کردن آن ومقابله با فقر ،مستلزم چیست؟ درک وفهم-10  

مهم ترین عامل تولید را نام ببرید، وتوضیح دهید سرمایه گذاری در این مورد ،چه نتایجی دارد؟ -11

درک وفهم–دانش   

را در فرایند توسعه سالم چه عواملی انگیزه قدرتمند همکاری ومشارکت عموم افراد جامعه  -12

 اقتصادی ایجاد می کند؟ دانش 

در چه صورت جامعه در حرکت به سمت توسعه اقتصادی با موانع جدی مواجه می شود؟ درک -13

 وفهم



در چه صورت انسجام وهمکاری بیشتری دراجرای بر نامه های توسعه پدید می آید؟درک وفهم-14  

 

 

دولت واقتصاد( –مدیریت کالن اقتصادی )فصل اول  -4بخش   

چرا نخستین دولت ها به وجود آمده اند؟ دانش   - 1 

چرا در عصر ما ،انسانها وجود دولت را بسیار بیشتر از گذشته احساس می کنند؟   درک وفهم - 2  

وظایف دولت ها در گذشته چه بود؟ دانش-3  

محدوده هایی نفوذ کرده وبا شهر وندان چه روابطی برقرار کردند؟درک وفهمبا گذشت زمان دولت ها در چه -4  

وظایف دولت ها نسبت به گذشته چه تغییراتی نموده است؟ ارزشیابی   -5  

؟ تجزیه وتحلیلاهداف اقتصادی دولت را به چه صورتی می توان دسته بندی کرد -6  

ان بررسی کرد؟ دانشفعالیت های دولت در عرصه اقتصاد رادر چند محور می تو   - 7 

منظور از سیاست های تثبیت اقتصادی چیست؟ درک وفهم    -8  

سیاست های تثبیت اقتصادی به چند دسته تقسیم می شود؟   دانش -9 

سیاست های پولی چیست  وبه چند شکل انجام می شود؟ دانش -10  

بسته سیاست های مالی دولت از جه ابزارهایی تشکیل شده است؟  دانش -11  

مکتب اقتصاد دولتی چه دیدگاهی در باره نقش دولت در اقتصاد دارد؟ - درک وفهم 12 

مکتب اقتصادآزاد چه دیدگاهی در باره نقش دولت در اقتصاد دارد؟ درک وفهم - 13 

           =============================                                                    

  بودجه ومالیه دولت( -ریت کالن اقتصادی )فصل دوم مدی  -4بخش 


