
 باسمه تعالی           
 انسانی دهمپایه                                    نام درس: اقتصاد

 

 شهدای اسالم :دبیرستان                    اعظای گروه: نام و نام خانوادگی

 سینا بختیاری -1

 نیما بختیاری -2

 عبدلی: جهانگیرمربوطه دبیر                                      مهدی رحمتی -3

 ابراهیم زادهمتین  -4

 مبین ابراهیم زاده -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوم : توسعه اقتصادی بخش

 فصل اول از بخش سوم: رشد، توسعه و پیشرفت 

 چگونه می توان نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور را اندازه گرفت؟ 

 :مقدّمه 

یا، طبقه بندی بر امروزه یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورهای مختلف دن1(

 .اساس سطح ......است

چه عواملی در تقسیم بندی کشورها به دو گروه پیشرفته و عقب مانده در دو قرن اخیر 2( 

 مؤثر بوده است؟

ف آنها از توسعه کشورها را به چند امروزه بر اساس تقسیم بندی کشورهای غربی و تعری3(  

 .یم کرد؟ نام ببریددسته می توان تقس

عه با آن ها روبرو می واژه ی اساسی که در بررسی تحول و پیشرفت یک جامسه 4(  

 ند؟اشویم،کدام 

گروه توسعه یافته،توسعه نیافته و... چه تأثیر روانی برای برخی کشورها  4 تقسیم کشورها به5(

 به همراه داشت؟

 :رشد 

د. در این تن رسی 1 100 000تن به  1 000 000در جامعه فرضی میدان تولید آهن از 6(

 .جامعه ......مشاهده می شود

 د. پیشرفت          ج. هم رشد و هم توسعه           ب. توسعه       الف. رشد  -6

 

 کدام یک از گزینه های زیر نشانه ی رشد است؟7(  

ج.                                            ب. افزایش بهداشت        الف. افزایش تولید شکر  

 د. کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان            بی سوادی کاهش



 

درآمد سرانه یک کشور را بر حسب .......................محاسبه و بر حسب .......................اعالم می 8(  

 .نمایند

د.    رالد -ج. پول داخلی        پول داخلی -رالب. د          واحد یکسان -الف. پول داخلی 

 ردال – رالد

رشد اقتصادی یک مفهوم  .رشد اقتصادی، صرفاً به معنای ....................... است9(

 ................................. است

 .درآمد سرانه تمامی کشورهای جهان بر حسب واحد پولی................................ اعالم می شود10(

 

 .نویسیدمهم ترین ویژگی های  رشد را ب )11

 بهترین معیار برای سنجش رشد کدام است؟( 12 

 چرا باید در بررسی نرخ رشد، حتماً از تولید یا درآمد داخلی یا ملّی واقعی استفاده کنیم؟(13

 چرا در محاسبه نرخ رشد، بهتر است از درآمد سرانه به جای درآمد ملی استفاده می شود؟(14

 ر محاسبه می کنند؟الب پول واحدی مثل دچرا درآمد سرانه ی کشورها را برحس(15

 

 

  :توسعه

، میگوییماگر در جامعه میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد،)16

 غلط    صحیح       است.توسعه صورت گرفته 

 غلط     صحیح      ت بر توسعه دارد.اللرشد، د)11

 صحیح      وتاه مدت می تواند اتفاق بیفتد.توسعه اقتصادی فرآیندی است که در ک)11

 غلط



ی، لم ن، امید به زندگی، تولید ناخالصاالهای نرخ باسوادی بزرگس استفاده ازشاخص)11

 غلط     صحیح   میباشد.  (توسعه برای اندازه گیری ) معیاری

 کدام گزینه در مورد رشد و توسعه صحیح می باشد؟(20

ب. رشد مفهومی کمی و توسعه      وسعه مفهومی کمی است. الف. رشد مفهومی کیفی و ت

 .است کیفی –مفهومی کمی 

د. رشد،توسعه را بدنبال دارد امّا          ج. رشد فرایندی بلندمدت است امّا توسعه کوتاه مدت.

 .توسعه، رشد را بدنبال ندارد

به عنوان معیاری برای سنجش توسعه امروزه با قدری مسامحه می توان از ...........................(21

 .استفاده کرد

د.        ج. درآمد سرانه          ب. تولید ناخالص داخلی سرانه              الف. تولید سرانه 

 رشد

22( (HDI)همان ............................. است. 

خص توزیع ج. شا       ب. شاخص توسعه انسانی          الف. شاخص سطح رشد یافتگی

 د. شاخص پیشرفت      نه درآمدالعاد

 .توسعه مفهومی ....................... است(23

برای اندازه گیری توسعه، در کنار درآمد سرانه از معیار دیگری به نام شاخص .................. (24

 .استفاده می شود

 .ویژگی های  توسعه را بنویسید( 25

 .با یکدیگر مقایسه کنیدمفاهیم  رشد و توسعه را (26

 .سه تفاوت رشد با توسعه را بنویسید(21

 برای اندازه گیری توسعه از چه معیارهایی استفاده می شود؟( 21

 شاخص توسعة انسانی شامل چه مواردی می باشد؟(21



 چرا درآمد سرانه به تنهائی معیار خوبی برای سنجش توسعه محسوب نمی شود؟(30

ر الد 11525ر و الد 12156 بترتی هبچین ی سرانه کشورهای قطر و تولید ناخالص داخل( 31

 صراحت می توان گفت که قطر توسعه یافته تر از چین است؟ چرا ؟ هآیا ب.» دباش یم

سرانه به تنهائی در سنجش توسعه  استفاده از شاخص درآمد با ذکر دو دلیل بیان نمائید(32

 .باشد ییافتگی کشورها کافی نم

با توجه به درآمد سرانه نسبتاً پایین، کشوری نسبتاً توسعه یافته محسوب می  چرا چین( 33

 شود؟

 :فاصله توسعه نیافتگی

   صحیح   حدود یک پنجم جمعیت دنیا در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند.( 34

 غلط

نه تفاوت و شکاف عمیق بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، به سطح درآمد سرا(35

 غ    ص .    محدود می شود

 .امروزه یکی از معیارهای بسیار رایج برای طبقه بندی کشورها ....... است( 36

د. میزان         ج. سطح توسعه یافتگی        ب. میزان درآمد سرانه     الف. میزان رشد تولید 

 درآمد

 ....دهند؟ کشورهایکدام دسته از کشورها، بیش ترین جمعیت جهان را تشکیل می ( 31

 د. در حال توسعه فقیر       ج. در حال توسعه         ب. عقب مانده        الف. توسعه یافته 

بر اساس توسعه یافتگی، کشورها به چند گروه تقسیم می شوند و هر کدام چه کسری از (31

 جمعیت را شامل می شوند؟

 .ت پاسخ دهیدالابا توجه به جدول زیر به سو(31

          

 شاخص           

 کشور

 

نرخ مرگ و 

 نفر(1000در 1)میر

 

 امید به زندگی     

 

 نرخ بیسوادی    

 

 دالردرآمد سرانه   



   300           3/62       40               105             الف            

 3110             1کمتر از          13              5/3         ب             

 الف) سطح توسعه در کدام کشور پایین تر است؟

 تر است؟الب) سطح رشد درکدام کشور با

 :پیشرفت

      صحیح      در مفهوم پیشرفت، الگوی واحدی برای همه ی کشورها توصیه نمی شود. ( 40

 غلط

را معرفی  شاخص های رشد و توسعه همیشه می توانند به اندازه کافی وضعیت هر کشور( 41

 غلط    صحیح     کنند. 

 ب در کشور ما، با چه نامی موسوم شد؟الدهه ی چهارم انق(42

د. دهه         ج. دهه رشد و توسعه      ب. دهه ی عدالت و پیشرفت      الف. دهه ی توسعه 

 توسعه و پیشرفت

وضعیت هر کشور چرا اقتصاددانان معتقدند که شاخص های رشد و توسعه به اندازه کافی (43

 را معرفی نمی کنند؟

شاخص های رشد و توسعه، در معرفی وضعیت پیشرفت یک جامعه چه مواردی را نادیده (44

 )چهار مورد)می گیرند؟

 چه مواردی در شاخص های توسعه انسانی مورد توجه قرار نمی گیرد؟( 45

 چرا گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن یک کشور تلقی می شود؟(46

 الگوهای معمول توسعه، به چه مسایلی در جوامع توجه الزم را ندارند؟(41

چه مسائلی موجب شد تا برخی اندیشمندان از واژه ی توسعه کمتر استفاده کرده و به (41

 دنبال جایگزینی برای آن باشند؟

 چه اصطالحی در کشور ما جایگزین واژه ی توسعه شده است؟(41



 رفت، الگوی واحدی برای همه ی کشورها توصیه نمی شود؟به چه دلیل در مفهوم پیش(50

 

 سوم : توسعه اقتصادی بخش

 فصل دوم از بخش سوم : فقر و توزیع درآمد

 آیا راه حلی برای از بین بردن فقر وجود دارد؟

 :مقدّمه

 .رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و .................................. تحقق می یابد(1

 .ر مورد از اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در هر کشور را نام ببریدچها(2

 اصطالح رفاه اجتماعی به چه معناست؟(3

 رفاه اجتماعی چگونه تحقق می یابد؟(4

 :فقر مطلق و فقر نسبی

 غلط   صحیح   فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداکثر معیشت است . (5

های ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد.اصطالح فقر نسبی را بکار برای کسی که به نیاز(6

 غ    ص   می بریم.

 غلط  سطح حداقل معیشت از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. صحیح (1

سرانه  دبا درآم رتر باشد فقر عمومی نسبت به کشور دیگ هرچه درآمد سرانه کشوری پایین(1

 غلط   صحیح  .تر استتر بیشباال

  .هرچه سطح درآمدسرانه ی کشوری پایین تر باشد،میزان فقرآن........................ است(1

 منظور از درآمد معیشتی در تعریف خط فقر کدام است؟(10



مت روحی الالف.درآمد معیشتی درحدی است که فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه ی وحفظ س

 .خود نیست

 است که فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه ی خود نیست ب. درآمد معیشتی درحدی

 .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

 فقر یا تهیدستی مطلق به چه معناست؟(11

 ق می شود؟الطفقیر مطلق به چه کسی ا(12

 چه افرادی زیر خط فقر قرار دارند؟( 13

چرا سطح حداقل معیشت از یک جامعه تا جامعه دیگر و از یک زمان به زمان دیگر (14

 متفاوت است؟

 منظور از فقر نسبی چیست؟(15

 .فقر مطلق و فقر نسبی را با یکدیگر مقایسه کنید(16

ابع دو شاخص مهم است، آن دو شاخص کدام وسعت و اندازه ی فقر در هرکشور، معموالً ت(11

 اند؟

 .دو معیار مهم اندازه گیری فقر در هرکشور را بنویسید(11

 وسعت و اندازه ی فقر در هرکشور، چه رابطه ای با هر یک از شاخص های زیر دارد؟(11

 :الف) با درآمد سرانه

 :ب) با وضعیت توزیع درآمد

 :توزیع درآمد و معیار سنجش آن

 تفاده از شاخص  دهک ها  گروه اول دارای کدام یک از ویژگی های زیر می باشد؟در اس(20



درآمد ملی،بیش ترین % 10ب.      اولیه جمعیت % 10الف. بیش ترین درصد درآمد ملی ، 

اولیه % 10اولیه جمعیت، کمترین درصد درآمد ملی د. % 10ج.            درصد اولیه جمعیت 

 د سرانهجمعیت، کمترین درصد درآم

با توجه به داده ها، به ترتیب از راست به چپ،کدام گزینه صحیح است.در حالیکه تفاوت (21

تفاوت سهم دهک چهارم و پنجم صفر و تفاوت دهک هشتم الی  %2سهم دهک اول و دوم 

 .است% 3دهم 

 (23_10_1_6الف)

 (23_15_1_5ب)

 ( 5/15_15_5/1_6ج)

 (11_15_1__6د)

 1دهک ششم                                                             آمد ملی در           سهم دهک 

 11دهک هفتم                                                                  4دهک اول                  

 12                         دهک دوم                  ؟                                         دهک هشتم

 دهک نهم                            ؟                                        1دهک سوم                 

 دهک دهم                           ؟                                         1دهک چهارم              

 ؟دهک پنجم                 

  

 .یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص ....................... است(22

در شاخص دهک ها،دهک اول، ..........درصد جمعیت را و دهک آخر .......... درصد جمعیت ( 23

 .را شامل می شوند

............درآمد در شاخص دهک ها،دهک اول، .............. درآمد ملی را دارند و دهک آخر ....(24

 .ملی را دارا هستند

توضیح دهید، چگونه با استفاده از معیار دهک ها، وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را ( 25

 بررسی می کنند؟



 .چگونگی سنجش توزیع درآمد درجوامع،براساس شاخص دهک ها را توضیح دهید(26

ع مختلف را با یکدیگر مقایسه چگونه از طریق معیار دهک ها، وضعیت توزیع درآمدجوام(21

 می نمایند؟

 چگونه با استفاده از دهک ها، شاخص نابرابری در هر کشور را محاسبه می کنند؟(21

 21و  15، 12، 6در چهار جامعه فرضی الف، ب، ج، د ؛ نسبت دهک دهم به اول به ترتیب (21

 می باشد. در کدام جامعه توزیع درآمد مناسب تر است؟

نه تر و در العات داده شده، در کدام یک از کشورهای زیر توزیع درآمد عاداله اطبا توجه ب(30

 است؟ رسب تناکدام یاک نام

 .شاخص نابرابری در هر کشور را نیز محاسبه کنید

 

  کشور                  سهم دهک اول              سهم دهک دهم             

 الف                   3 %               21 %         

 ب                    %5                 25 %         

 ج                    2 %               30 %         

 د                     1 %               14 %         

 

 :سیاست کاهش فقر و نابرابری

 توزیع درآمد، کدام است؟مهم ترین ابزار و سیاست مبارزه با نابرابری ( 31

 

  ن اقتصادیکالخش چهارم: مدیریت ب

 فصل اول از بخش چهارم: دولت و اقتصاد 

 آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند؟ 



  :مقدّمه 

 گذشته شامل چه مواردی بوده است؟ وظایف دولت ها در زمان)1

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

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

 به چه دلیل شکل گرفت؟ نهاد دولت از لحاظ تاریخ از چه زمانی و(2 

روابط مالی دولت ها با شهروندان در زمان گذشته به چند شکل إعمال میشد؟ آن ها (3 

 هزینه می کردند؟ ییای دریافتی را به چه صورت هادرآمده

 نقش اقتصادی دولت ها در جوامع گذشته و حال را مقایسه کنید؟ (4 

 وظایف اقتصادی دولت ها در گذشته محدود به چه اموری بود؟(5

 امروزه چه تغییراتی در وظایف اقتصادی دولت ها نسبت به پیش آمده است؟(6 

  ت:نقش اقتصادی دول 

 مورد4ذکر  داف اقتصادی دولت را نام ببرید؟ها)1

 :اشتغال کامل

                   در شرایط رکود اقتصادی، امکان استخدام نیروی کار جدید بیش تر می شود.)1

  غ        ص

       ص         در شرایط رونق اقتصادی، امکان استخدام نیروی کار جدید بیش تر می شود.)1

  غ 

به  -الف    ش می کنند.اللیل دولت ها برای مقابله با مشکل بیکاری و مهارآن تبه چه د)10

به  -ج      فقط به دلیل آثار اقتصادی آن  -ب     دلیل آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن 

 به دلیل آثار اجتماعی اشتغال کامل -د   دلیل آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن 



یری از افزایش بیکاری نمی ه های زیر، جزء راهکارهای اصلی پیش گکدام یک از گزین( 11 

 باشد.

     ایجاد مستقیم شغل در بدنه دولت  -ج    آموزش ضمن خدمت  -ب     یارانه های تولید -الف

 مهارت افزایی حین کار -د

 به هائی آثار سوء به دنبال دارد؟بیکاری در یک جامعه، از چه جن(12 

     فرهنگی  -آموزشی -ج     فرهنگی -اجتماعی –اقتصادی -ب       ماعیاجت –فردی  -الف 

 اقتصادی -سیاسی -د

 .اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن ................... نیست(13 

بیکاران ........... دهد و  هب هت کنیساین معنای ه وظیفه دولت در رفع مشکل بیکاری ب(14 

 .ولت.................. ایجاد کندد هتقیماً در بدنمس

 قرار دهید؟ وظایف دولت ها در رفع مشکل بیکاری را مورد بررسی(15 

 ق میشود؟ الاشتغال کامل به چه وضعیتی اط(16 

آیا اشتغال کامل نیروی کار، به معنای صفر بودن نرخ بیکاریست؟ برای پاسخ خود،دو دلیل (11 

 .ذکر کنید

 ح بیکاری داوطلبانه و بیکاری اصطکاکی چیست؟ الو اصطمنظور از هر یک از د(11 

 به چه علت ایجاد اشتغال کامل از اهداف اقتصادی دولت به شمار میرود؟ (11

 رفع مشکل بیکاری از سوی دولت به چه معناست؟ )20 

 دولت ها با انجام چه اقداماتی با مشکل بیکاری مقابله می کنند؟ (21 

 ال کامل باید چه شرایطی را فراهم آورند؟ دولت ها برای تحقق اشتغ)22

 رونق اقتصادی به چه وضعیتی اطالق می شود؟ (23

 ی در منطقه ی خود را بر شمارید؟ علل بیکار)24

 .برای مقابله با مشکل بیکاری در جامعه، سه راه حل پیشنهاد کنید)25



 :ثبات قیمت ها 

  .یابددر شرایط تورّمی سطح رفاه عمومی .......... می (26 

ها و خدمات به سرعت ....... می یابد و اقتصاد کشور الدر وضعیت تورّم زیاد، قیمت کا)21

  .دچار....... می شود

 ؟دش می کننالر جامعه تچرا دولت ها برای تثبیت قیمت ها د)21

 افزایش بی رویه و نوسانات قیمت ها، چه تأثیری برای اقتصاد یک جامعه خواهد داشت؟)21

 ی بین تورم و سطح رفاه عمومی را توضیح دهید؟رابطه )30

با تهیه گزارشی از افزایش یا کاهش رفاه خانوار خود در طی شش ماهه گذشته، دالیل آن )31

 را بیان کنید. 

دولت معموال برای مقابله با تورّم و جلو گیری ازکاهش سطح رفاه عمومی باید به چه )32

 اقدامی دست بزند؟ 

 .مقابله با مشکل تورّم در جامعه پیشنهاد کنیدسه راه حل برای (33

 :رشد و پیشرفت اقتصادی 

خود رانسبت به دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور، ..... )34

 د.گذشته بیش تر کنن

 اختصار توضیح دهید؟  نقش دولت ها را در رشد و پیشرفت اقتصادی به)35

 داماتی می تواند در رقابت جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند؟دولت ها با چه نوع اق(36

تحلیل نمائید؛ سیاست های اقتصادی دولت چه تأثیری بر رشد و پیشرفت اقتصادی خواهد )31

 داشت؟ 

 د:بهبود توزیع ثروت و درآم



...... و از دیدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد، راهی بارای گساترش .....)31

 .افازایش سارعت روند ................... جامعه است

در زمینه ی بهبود توزیع درآمد، توجه به چه مواردی همواره یکی از اهداف مهم و مورد )31

 (مورد4(توجه دولت ها به شمار میرود؟ 

  از دید اقتصاددانان، بهبود توزیع درآمد چه نقشی در توسعه ی اقتصادی جامعه دارد؟)40

مبارزه با فقر و بهبود توزیع درآمد، چه تأثیری بر توسعه یافتگی اقتصادی جامعه می تواند )41

 داشته باشد؟ 

  .دلیل اهمیت یافتن مقابله با فقر وحمایت از اقشار کم درآمد در جوامع مختلف را بنویسید(42

 د؟ چرا مقابله با فقر، یکی از هدف های مهم اقتصادی دولت به شمار می رو)43

 :منظور از دخالت دولت در اقتصاد

 ی اقتصاد را بیان کنید. دو محور عمده ی فعالیت های دولت در عرصه)44

  ت:ها و خدمااالک عرضه

ی نشود دلیل این ممکن است حاضر به سرمایه گذار"بخش خصوصی"در برخی زمینه ها)45

 امرکدام است؟

          د آور بودن این سرمایه گذاری سو -ب      زیان بخش بودن این سرمایه گذاری  -الف

عدم اطمینان از سودآوری و نیاز به سرمایه اولیه بسیار -د    بخش خصوصی  اییعدم کار -ج

 زیاد 

 د، چیست؟الدلیل عمده سرمایه گذاری دولت در برخی از شاخه های صنعت نظیر فو(46

 -ج    ودن مراحل تولید آن زیان بخش ب -ب      الاجنبه ی استراتژیک تولید این ک -الف 

 نیاز به سرمایه اولیه ی بسیار زیاد  -د      العدم اطمینان از سودآوری تولید این کا

سرمایه گذاری درکشف، استخراج، تصفیه و توزیع فرآورده های نفتی عمدتا بر )41

  .عهده.........است



 م به فعالیت میکنند؟ ها و خدمات اقدااالدولت ها چگونه در زمینه عرضه بعضی از ک)41

ها و االیلی که به خاطر آن ها ممکن است دولت وارد عرضه برخی از کالسه مورد از د(41

  .خدمات شود را ذکرکنید

و معادن را خود  برداری از برخی منابع با ذکر یک نمونه بگوئید؛ به چه علت دولت بهره)50

 دار میشود؟  عهده

ها  ی که به خاطر آن ها بخش خصوصی در برخی زمینهیلالبا ذکر نمونه، دو مورد از د)51

 را بیان کنید.نمیشود حاضر به سرمایه گذاری 

وعرضه آن لید ها وخدماتی را که بخش خصوصی نمی تواند و یا حاضر به توالدو نوع از کا(52

 . د ودلیل آن را بررسی کنیدم ببرینیست را نا

 

 : دوضع مقررات، سیاست گذاری و حکمرانی در اقتصا

دولت چگونه می تواند فعالیت های اقتصادی را در جهت مطلوب هدایت کرده و بر آن )53

 حکمرانی کند؟ 

 ؟ری در عرصه ی اقتصاد می پردازنددولت با چه ا هدافی به وضع قوانین و سیاست گذا(54

ب سه نمونه از اهدافی را که دولت میتواند از طریق طراحی و اجرای سیاست های مناس)55

 ال کند را نام ببرید؟دنب

چهار مورد از قوانینی که دولت برای ریل گذاری فعالیت های اقتصادی، به آن ها نیاز دارد ( 56

 .را بیان نمائید

دولت در نظر دارد در عرصه فعالیت های اقتصادی و ریل گذاری آن، مقررات اجرائی را (51

ست هایی را برای تحقق این وضع، و سیاست هایی را طراحی کند، شما چه قوانین یا سیا

 ف به دولت پیشنهاد می کنید؟اهدا

  :سیاست های اقتصادی



سیاست های اقتصادی دولت می تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کُند سازد یا بر )51

 سرعت آن بیفزاید. 

 .دولت در کوتاه مدت به کنترل و کاهش ......................... توجه زیادی دارد(51

نوسانات  -د      نوسانات مالی -ج     نوسانات جمعیتی -ب     ینوسانات تجار -فال .

 اقتصادی 

دولت با چه سیاست هایی، افزایش فعالیت های تولیدی بخش تولید و عرضه را بهبود می (60

 بخشد؟ 

 .امنیت اقتصادی، به کارگیری فناوری های نوین، بهبود محیط کسب و کار -الف

 .ی، ،سیاست های پولی، بهبود روابط خارجی و صادرات کاالامنیت اقتصاد-ب 

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

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

ا  -نمی گیرد؟ الف قرار"ادی سیاست های تثبیت اقتص"کدام یک از موارد زیر در دائره ی )61

 جمعیت  -د                 رشد  -جم                  تور -ب          شتغال 

 -الف     چه سیاست هایی تقاضای کل اقتصاد را در کوتاه مدت، کنترل و تنظیم می کند؟ )62

 -د   سیاست های پولی  -ج    سیاست های تثبیت اقتصادی  -ب     سیاست های مالی 

 سیاست های کالن 

  .سیاست افزایش مالیات ها از جمله سیاست ها ی ........................دولت می باشد(63

سه مورد از سیاست هایی که دولت با أعمال آن ها، فعالیت های تولیدی بخش تولید و )64

 عرضه را بهبود می بخشاد را عنوان کنید؟ 

 سب تجاری و ارزی چیست؟هدف دولت از اجرای سیاست های منا)65

 منظور از سیاست های تثبیت اقتصادی چیست؟)66

 سیاست های تثبیت اقتصادی به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید؟(61 



  :سیاست های پولی و مالی 

 بانک مرکزی با سیاست پولی انبساطی، می تواند در کوتاه مدت کدام مشکل را حل کند(61

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

برای کنترل پول و حفظ ارزش آن اعمال  هایی که دولت ازطریق بانک مرکزی به سیاست(61

-د   سیاست انبساطی-ج   سیاست انقباضی -ب   سیاست مالی-الف   .می کند،......می گویند

 پولیهای سیاست 

در هر یک ازحالت های تورمی و رکودی به ترتیب چه اگر شما رئیس دولت باشید (10 

 سیاستی را در پیش می گیرید؟ 

انقباضی -ج        انبساطی مالی،انقباضی پولی-ب     انبساطی پولی،انقباضی مالی -الف

 انقباضی پولی،انبساطی مالی -د         مالی،انبساطی پولی

-الف          زار باز گفته می شود؟ به کدام یک ازسیاست های اقتصادی زیر، سیاست با)11

 -ج                                فروش اوراق مشارکت -ب          افزایش نرخ تنزیل مجدد 

 کاهش مخارج عمومی -د       افزایش نرخ سپرده قانونی 

کاهش مالیات ها چه نوع سیاستی محسوب شده و در چه زمانی به کار گرفته می شود می )12

                                                رکودی -انبساطی پولی-ب      تورّمی–انقباضی مالی -الف  شود؟

 تورّمی  -انقباضی پولی-د                     رکودی -انبساطی مالی-ج

-الف             اعمال سیاستٍ مالی انبساطی دولت از چه راهی می تواند انجام پذیرد؟(13 

-ج                                 کاهش حجم پول در گردش -ب                  ش مخارج افزای

 افزایش حجم پول در گردش -د                     کاهش مخارج 

از عمده ترین سیاست های بانک مرکزی جهت کاستن حجم پول دردست مردم، کدام (14

                                کاهش مخارج عمومی  -ب                کاهش مالیات ها-الف   است؟ 

 فروش اوراق مشارکت -د                    خرید اوراق مشارکت  -ج



     کاهش مخارج دولت چه نوع سیاستی تلقی شده و در چه زمانی به کار گرفته می شود؟ (15

انبساطی -ج                      رکودی-انبساطی پولی-ب         تورّمی–انقباضی مالی -الف

 تورّمی  -انقباضی پولی-د                     رکودی -مالی

  به نظر شما؛ اگر نرخ مالیات ها کاهش یابد، انجام کدام گزینه زیر امکان پذیر خواهد بود؟ (16

-ج                                                   افزایش اشتغال -ب      کاهش اشتغال -الف

 کاهش تورّم -د                افزایش رکود

ن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود بسته ی ................... را اجرا الدولت ها برای مدیریت ک)11

  .می کنند

  .از دو ابزار ...............و ...................... تشکیل شده است "سیاست های مالی "بسته ی)11

  .که دولت از طریق بانک مرکزی إعمال می کند، ............................ گویند ییهابه سیاست )11

  .درحالت رکود اقتصادی، بانک مرکزی سیاست.......................... را در پیش می گیرد)10

..... سیاست مالی انقباضی در موقع تورّم با کاهش تقاضای کل در اقتصاد، موجب ................)11

  .می شود

سیاست مالی انبساطی در موقع رکود با افزایش تقاضای کل در اقتصاد، موجب ..................... )12

 .می شود

  .سیاست های پولی را تعریف نمائید)13

 لف سیاست های پولی را نام ببرید.أشکال مخت)14

 دولت از طریق چه نهادی سیاست های پولی را إعمال می کند؟ )15

 توضیح دهید؛ چه زمانی دولت سیاست کاهش حجم پول را در پیش می گیرد؟ )16

 توضیح دهید؛ چه زمانی دولت سیاست پولی انبساطی را در پیش می گیرد؟)11

  .یکی از روش های إعمال سیاست های پولی را بیان نمائید(11 

 د؟ ش می دهدولت حجم پول در گردش را افزایش و در چه زمانی آن را کاه زمانی هچ)11



کدام یک از سیاست های اقتصادی بهترین راه تحریک تقاضای عمومی است؟ پیامد آن )10

 چیست؟ 

 سیاست مالی به چند طریق إعمال می گردد؟ (11

سیاست مالی انبساطی در چه زمانی در پیش گرفته می شود؟ دو طریق انجام آن را را بیان (12

 .نمائید

مانی در پیش گرفته می شود؟ دو طریق انجام آن را را بیان سیاست مالی انقباضی در چه ز(13

  .نمائید

 :اختالف نظر اقتصادانان در مورد نقش دولت

 محسوب می شود. ............ دولت یک نقش آفرین جدّی در کنار نقش آفرینان (14

در سال های اخیر، توجه جدی سیاست گذاران کشور ما به ضرورت افزایش توان کدام (15

                                                                        بخش اقتصادی جلب شده است؟ 

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

 هب کدام اصل در قانون اساسی مربوط به واگذاری بخش مهمی از فعالیت های اقتصاادی(16

               43اصل -الف                                                  بخش غیر دولتی می باشد؟ 

 41اصل -د            41اصل  -ج             44اصل -ب

 ، عامل اصلی و محرّک پیشرفت کشور کدام است؟ بنا برتجربه کشورهای موفق (11 

 تقریباً همه اقتصاددانان، در مورد حضور چه عاملی در اقتصاد اتفاق نظر دارند؟ )11

با  ف نظر اقتصادانان در رابطه با حضور دولت در اقتصاد مربوط به چه مواردی است؟الاخت)11

 ذکرمثال توضیح دهید.

 در اقتصاد ایفا می کنند؟ نقش پررنگ تری را دولت ها معموالً در چه زمانی)100

  .دو دیدگاه رایج در خصوص نقش دولت در اقتصاد را فقط نام ببرید(101 



در خصوص نقش دولت در اقتصاد  "اقتصاد دولتی"و یا  "اقتصاد آزاد"دیدگاه دو مکتب )102

 را مقایسه نمائید

 دخالت دولت در اقتصاد چیست؟ به نظر شما بهترین انتخاب در زمینه دخالت یا عدم (103

مسئله اصلی اقتصاد دانان، در زمینه حضور یا عدم حضور دولت در اقتصاد، بر سر (104

 چیست؟ 

در حال حاضر توجه جدّی سیاست گذاران اقتصادی ماا، در ماورد وضاع قاوانین و (105

 سیاسات گاذاری در اقتصااد، منعطف به چه جهتی است؟ 

در کشور ما توجه جدی سیاست گذاران به ضرورت افزایش توان کدام  در سال های اخیر(106

 ی اقتصادی چه عاملی جلب شده است؟بخش ها

دولت ما طبق کدام اصل قانون اساسی ملزم شده که دخالت خود را در اقتصاد کاهش )101

 دهد؟ 

ر قانون اساسی ، واگذاری چند درصد ازاقتصاد، به بخش تعاونی در نظ 44طبق اصل )101

 گرفته شده است؟

تی در لدر راستای دست یابی به ترکیب بهینه از حضور دولت و مشارکت بخش غیردو(101 

 اقتصاد چه اقداماتی در کشور ما صورت گرفته است؟ 

به نظر شما ؛ آیا روند غیر دولتی کردن اقتصاد با این شتاب منطقی می باشد؟ این روند )110

داشته باشد و چه اقشاری از این قضیه سود برده و چه ه آسیب هائی به دنبال ت چممکن اس

 اقشاری ضرر می کنند؟ 

زو روند غیر دولتی کردن اقتصاد در کشورمان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهید. اگر شما ج(111

 ک ها و مواردی را در این امر لحاظ می کنید؟ التصمیم گیرندگان در این زمینه باشید، چه م

 . فقان دخالت دولت در اقتصاد را با یک دیگرمقایسه کنیدلفان ومواادید گاه مخ)112

خاص به بخش غیردولتی چه  خانهک کارا ی، یزییمی کشاورعت پتروشنت واگذاری صجه(113

 ؟نهاداتی داریدپیش



 پایان.                                                         

 

 پاسخ نامه         
 وم: رشد، توسعه و پیشرفتفصل اول از بخش س

 توسعه یافتگی (1

 ریزیهای وکوشش وبرنامه همراه تالش تحوالت چند قرن اخیروانقالب صنعتی وفناوری به(2

  هعالو سردمداران برخی دیگربهکاری سیاستمداران و کفایتی وکم کشورها، بیصحیح برخی از

گ، موجب شد طی دو قرن های آسیایی و آفریقایی توسط قدرتهای بزر ثروتهای ملتغارت  

 گذشته، 

 .گروه پیشرفته و عقب مانده )جهان سوم( تقسیم شوند به دوکشورها 

غربی وتعریف آنها از توسعه، کشورها به چهارگروه  هایربندی کشو امروزه براساس تقسیم (3

 توسعه یافته، درحال توسعه، کمتر توسعه یافته 

 .نیافته تقسیم میشوند توسعهو 

 توسعه -شرفت پی –رشد  (4

 این تقسیمبندی موجب شده است برخی از کشورهای توسعه نیافته، پذیرای (5

بر « توسعه یافتگی»برنامهها و خواستههایی شوند که سازمانهای بینالمللی تحت عنوان 

 کشورهای 

 .تحمیل میکننددیگر 

 الف (6



 الف  (1

 ج (1

 کمی -به معنای افزایش تولید  (1

 دالر امریکا (10

 نتایج رشد در کوتاه مدت مشهود است. –رشد به معنای افزایش تولید است  (11

بهترین معیار برای سنجش رشد، میزان تغییرات شاخصهای تولید کل جامعه مثل درآمد  (12

 سرانه

 .یا تولید ناخالص داخلی/ملی )به قیمتهای ثابت( و یا نرخ رشد آنهاست

 تا باید شاخصها به قیمت ثابت محاسبه شود( 13

 .رشد کاذبی را تداعی نکند

 همچنین چون جمعیت هر کشور در طول زمان تغییر میکند، بهتر است (14

نرخ رشد درآمد سرانه را در حکم معیار سنجش رشد در نظر بگیریم و بدین ترتیب وضعیت 

 کشور 

 .در سالهای مختلف مقایسه کنیمرا 

باید درآمد سرانه آن کشورها را  یکدیگر، با مختلف کشورهای وضعیت ٔ  برای مقایسه  (15

 برحسب

 امریکا دالر برحسب جهان تمامیکشورهای سرانه درآمد. کنیم محاسبه یکسانی پول واحد ٔ  

 اعالم

 شود. ٔ  می 

 غ (16

 غ (11

 غ (11

 ص (11



 الف (20

 ج (21

 ب (22

 کیفی -کمی  (23

 شاخص توسعه انسانی (24

نتایج توسعه در  –تحوالت کیفی داللت دارد توسعه در کنار افزایش تولید بر تغیرات و  (25

 بلند مدت مشهود است.

رشد به معنای افزایش تولید و توسعه در کنار افزایش تولید بر تغیرات و تحوالت کیفی  (26

 داللت دارد.

 مفهوم توسعه شامل رشد نیز هست؛ اما هر رشدی را نمیتوان (21

که نتایج رشد را میتوان در کوتاه مدت  است این دیگر، توجه قابل نکته ٔ  توسعه دانست. 

 مشاهده کرد؛

 اما نتایج توسعه ممکن است در زمان طوالنیتری بهدست آید و در کوتاه مدت مشهود نباشد

21) 

 ترکیبی از چند شاخص، مثل تولید (21

ناخالص ملی، نرخ باسوادی بزرگساالن، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم و میزان ثبتنام 

 واجدان

 .شرایط تحصیل در مدارس است

30)  

31) 

ــ تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه که با داشتن یک ماده گرانبهای معدنی 1 (32

 )نظیر

 با قطر کشور در) دارند را زیاد سرانه درآمد به دستیابی امکان آن از زیادی صادرات و( نفت ٔ  



 در جمعیتی

حدود 2011سرانه ساالنه به قیمتهای  ٔ  هزار نفر، تولید ناخالص داخلی 910حدود 

 دالر127562

PPP را در شاخص توسعه انسانی دارد32است( در حالی که رتبه. 

ــ تعدادی از کشورهای در حال توسعه که با پیشبینی و اجرای برنامههای بلندمدت 2

 توانستهاند

از جمله 90 ٔ   ( رتبه با) چین. کنند ایجاد نسبی بهبود خود توسعه های ٔ  در وضعیت شاخص 

 این کشورهاست

 نسبتاً وضعیت توسعه شاخصهای از بسیاری نظر از زیاد چندان نه سرانه درآمد وجود با که ٔ  

 دارد مطلوبی

سال و نرخ باسوادی 75در هزار، امید به زندگی 10/1نرخ مرگ و میر نوزادان در چین )

 بزرگساالن

ر این کشور، در حدود درصد است در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه د95/1

 دالر11525

 .در سال است

 از جمله این کشورهاست90 ٔ   (چین )با رتبه  (33

 نسبتاً وضعیت توسعه شاخصهای از بسیاری نظر از زیاد چندان نه سرانه درآمد وجود با که ٔ  

 دارد مطلوبی

ی سال و نرخ باسواد75در هزار، امید به زندگی 10/1نرخ مرگ و میر نوزادان در چین )

 بزرگساالن

درصد است در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور، در حدود 95/1

 دالر11525

 .در سال است

 ص  (34

 غ  (35

 ج (36



 د (31

 به چهارگروه توسعه یافته، درحال توسعه، کمتر توسعه یافته و (31

زمین در میلیارد نفری کره 7/5جمعیت یک پنجم  حدود .توسعهنیافته تقسیم میشوند

 چهار پنجم دیگر این جمعیتکشورهای توسعه یافته و

 .در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته زندگی میکنند

 ب -الف  (31

 ص (40

 غ (41

 ب (42

 اقتصاددانان برای مقایسه بهتر کشورها و روند تغییرات آنها عالوه بر شاخصهای توسعه به (43

 بارت دیگر گاهی شاخصهای رشد و توسعه به اندازه کافیشاخصهای دیگر نیز توجه دارند؛ به ع

وضعیت هر کشور را معرفی نمیکند؛ بهطور مثال مواردی چون تغذیه، مسکن، بهبود فضای 

 کسب

و کار، وضعیت فساد و مبارزه با آن، استفاده از علم و فناوری، ابعاد زیست محیطی و 

 آالیندگیها،

 انسانی توسعه شاخص در …، بزهکاری، مالکیت و دسترسی به ارتباطات و فناوری اطالعات

 مورد

 .توجه نیست

 از (44

سوی دیگر الگوهای توسعه بهطور معمول به تفاوتهای بومیو محلی کشورها و همچنین به 

 تاریخ،

 .فرهنگ، باورها و ارزشهای اجتماعی آنها توجه الزم را ندارند

 دازه کافیبه عبارت دیگر گاهی شاخصهای رشد و توسعه به ان (45

وضعیت هر کشور را معرفی نمیکند؛ بهطور مثال مواردی چون تغذیه، مسکن، بهبود فضای 



 کسب

و کار، وضعیت فساد و مبارزه با آن، استفاده از علم و فناوری، ابعاد زیست محیطی و 

 آالیندگیها،

نی انسا توسعه شاخص در …دسترسی به ارتباطات و فناوری اطالعات، بزهکاری، مالکیت و 

 مورد

 .توجه نیست

برخی کشورها و سازمانهای بین المللی از معیارها و شاخصهای توسعه برای تحمیل ( 46

 الگوهای

غربی سوء استفاده میکنند بهطوری که گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی شده 

 .است

 تاریخ، الگوهای توسعه بهطور معمول به تفاوتهای بومیو محلی کشورها و همچنین به (41

  .فرهنگ، باورها و ارزشهای اجتماعی آنها توجه الزم را ندارند

 در مفهوم پیشرفت، الگوی واحدی برای همه کشورها توصیه نمیشود. موقعیتهای گوناگون مثل (41

 وضعیت تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی و در نهایت زمانی و مکانی، شاخصهای

 بنابراین متخصصان همیشه به دنبال شاخصهای اندازهگیری بهتری هستند؛  .کندپیشرفت را تعیین می

 محور مورد اندازه گیری قرار میدهد یا شاخص پیشرفت12عامل را در 110رقابت پذیری که مانند شاخص 

 موسوم شد و در بحث« دهه عدالت و پیشرفت»در کشور ما و بهویژه در دهه چهارم که به نام  (41

 میــ ایرانی پیشرفت، به جای واژه توسعه، واژه پیشرفت بهکار رفت و مورد قبول نخبگانالگوی اسال

 .واقع شد

 در مفهوم پیشرفت، الگوی واحدی برای همه کشورها توصیه نمیشود. موقعیتهای گوناگون مثل (50

 هایوضعیت تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی و در نهایت زمانی و مکانی، شاخص

 .پیشرفت را تعیین میکند. بنابراین امکان تنوع در الگوها و قبل از آن شاخصها را پیدا میکند

 

 



 فصل دوم از بخش سوم : فقر و توزیع درآمد

 رفاه اجتماعی با ازبین (1

 .رفتن فقر و کاهش نابرابریها تحقق مییابد

 دستیابی به عدالت، کاهش انواع  (2

 …رخورداری از امکانات )آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و ،(نابرابری مثل نابرابری در ب

 .است مردم عموم برای اجتماعی رفاه حداقل تأمین و فقر کاهش درآمدی، فاصله کاهش ٔ  

 اصطالحی است که در پی تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور، (3

 نابهنجاریهای اجتماعی، ارتقای توانمندیها،برخورداری از سالمت در جسم و روحافراد جامعه، کاهش 

 .مسئولیت پذیری افراد جامعه در برابر یکدیگر، رضایتمندی و شادکامیافراد است

 رفاه اجتماعی با ازبین)4

    رفتن فقر و کاهش نابرابریها تحقق مییابد

 غ  (5

 غ  (6

 ص  (1

 ص (1

 هر چه سطح درآمد سرانه در کشوری پایینتر باشد، (1

 .است بیشتر باالتر، سرانه درآمد با کشوری به نسبت ٔ  فقر عمومی  میزان

 ب (10

 .فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداقل معیشت است (11

 1فقیر مطلق کسی است که به نیازهای (12

 ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی نداشته باشد

قرار « خط فقر»در هر جامعه، افرادی که درآمد آنها از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد، زیر  (13

 .دارند



 نکته قابل توجه اینکه سطح حداقل معیشت )خط فقر( از یک کشور به کشور دیگر یا از یک (14

 ی که در زمانی یاافراد. است نیازها در تفاوت ٔ  زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکسکننده

 .در کشوری، فقیر بهشمار میروند، چه بسا در زمانی دیگر و یا در کشوری دیگر، فقیر محسوب نشوند

 میگویند. به عنوان مثال فردی که در آفریقای مرکزی باالی خط فقر است،« فقر نسبی»به این وضعیت 

 چه بسا در همان زمان در آفریقای شمالی پایین خط فقر قرار بگیرد

 نکته قابل توجه اینکه سطح حداقل معیشت )خط فقر( از یک کشور به کشور دیگر یا از یک (15

  زمانی در که افرادی. است نیازها در تفاوت ٔ  زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکسکننده

 .محسوب نشونددر کشوری، فقیر بهشمار میروند، چه بسا در زمانی دیگر و یا در کشوری دیگر، فقیر یا  

 .میگویند« فقر نسبی»به این وضعیت 

 فقیر مطلق کسی است که به نیازهای (16

 1ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی نداشته باشد

 نکته قابل توجه اینکه سطح حداقل معیشت )خط فقر( از یک کشور به کشور دیگر یا از یک

 یا زمانی در که افرادی. است نیازها در تفاوت ٔ  ان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکسکنندهزم

 .شمار میروند، چه بسا در زمانی دیگر و یا در کشوری دیگر، فقیر محسوب نشوند در کشوری، فقیر به

 .میگویند« فقر نسبی»به این وضعیت 

 رانه و میزان نابرابری در توزیع درآمد میتوان تصویریمعموالًبا در نظرگرفتن دو شاخص درآمد س (11

 .آورد دست به کشور هر در فقر ٔ  از وسعت و اندازه

 معموالًبا در نظرگرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابری در توزیع درآمد میتوان تصویری (11

 .آورد دست به کشور هر در فقر ٔ  از وسعت و اندازه

 رآمد سرانه در کشوری پایینتر باشد،هر چه سطح دالف =  (11

 .است بیشتر باالتر، سرانه درآمد با کشوری به نسبت ٔ  میزان فقر عمومی 

 طور مشابه در هر سطحی از هب = ب 

 درآمد سرانه، هرچه توزیع درآمد در کشوری نسبت به کشور دیگر ناعادالنهتر باشد، نرخ فقر در آن کشور

 .بیشتر است

 

 ب (20



 الف (21

 شاخص دهک هاست (22

 بیشترین%10    _کمترین   10% (23

 بیشترین _کمترین  (24

 .معیار، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم میکنند برای محاسبه این (25

 با محاسبه نسبت دهک دهم به دهک اوّ ل در کشورهای مختلف، شاخصی بهدست میآید که (26

 بین آنها بهکار میرود. هر چه این نسبت بیشتر باشد، توزیع  درآمد توزیع وضعیت مقایسه برای ٔ  

 .در آن جامعه نامناسبتر است. سهم دهک دهم از درآمد ملّی حدود ده برابر سهم دهک اول استدر امد  

 با مشخص کردن جایگاه آن ها در شاخص دهک ها . (21

21) 

 الف (21

 ب  عادالنه _ج  ناعادالنه   (30

 فقر و نابرابری باید سیاستهای مناسب را بهکار گرفت. مسلماً برقراری یکرای مقابله با  (31

 سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهمترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمد است. با

 بهکارگیری نظام صحیح مالیاتی، میتوان تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود پردرآمد و اکثریت

 .کم درآمد را کاهش داد

 

 فصل اول از بخش چهارم: دولت و اقتصاد

    د    (1

 بهعهده را جوامع این اداره که نهادی ٔ  از زمان شکلگیری نخستین تمدنهای بشری، نیاز به  (2

 .بهوجود آمدند1بگیرد، احساس میشد؛ بنابراین بهتدریج نخستین دولتها 



 د جامعه نفوذ کردند و روابط مالی خود را با شهروندان،اقتصا ٔ  دولتها به تدریج به محدوده (3

 گسترش دادند. این روابط به دو شکل اعمال میشد: گرفتن خراج و مالیات از مردم و هزینه کردن این

 مالیاتها بهصورتهای مختلف؛ از جمله پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر هزینههای

 .جاری دولت

 اقتصادی دولتها در زمانهای گذشته در مقایسه با امروز بسیار کمرنگبا این حال، نقش  (4

 .بود و به موارد خاص و حالتهای استثنایی محدود میشد

 به موارد خاص و حالتهای استثنایی محدود میشد (5

 فعالیت اقتصاد درعرصه ها ٔ  اما امروزه دولت  (6

 توان نادیده گرفت. آنها عالوه بر حفظبسیار گستردهای دارند و حضورشان را دراقتصاد جامعه نمی

 اشتغال، ایجاد اقتصادی، پایدار توسعه و رشد مسیر در جامعه هدایت نظیر وظایفی امنیت، و نظم ٔ  

 فقرزدایی، کاهش نابرابری و توزیع عادالنه درآمد و ثروت، مقابله با تورم، حفظ ثبات اقتصادی و

 .نظایر آن را نیز برعهده گرفتهاند

 ــ بهبود توزیع ثروت و درآمد4   ــ رشد و پیشرفت اقتصادی 3 ــ ثبات قیمتها2  تغال کاملــ اش1 (1

 غ (1

 ص (1

 الف (10

 ج  (11

 د (12

 اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن نرخ (13

 .بیکاری نیست

 یماً دروظیفه دولت در رفع مشکل بیکاری به معنای این نیست که به بیکاران کار دهد و مستق (14

 بخش دولتی اشتغال ایجاد کند

 با مدیریت خود، زمینههای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را فراهم (15

و  میکند. بهعنوان مثال با اصالح نظام آموزشی در مدارس و دانشگاهها و توانمندسازی مهارتی و فنی



 ایجاد رونق اقتصادی، حرفهای افراد یا با ایجاد مراکز شغل یابی، کاهش هزینههای جستجوی کار،

 .فرصت اشتغال و امکان جذب در بازار کار را افزایش میدهد

 اشتغال کامل به وضعیتی اطالق میشود که در آن همه عوامل تولید امکان (16

 .شرکت در فرایند تولید را دارند و هیچ نهادهای ناخواسته، بالاستفاده یا غیرمولد نمانده باشد

 روی کار به معنای صفر بودن نرخلبته اشتغال کامل نی (11

 بیکاری نیست. برخی افراد حاضر به کار نیستند )بیکاری داوطلبانه( و برخی دیگر نیز در حال جابهجایی

 .از کاری به کار دیگر )بیکاری اصطکاکی( هستند

 برخی افراد حاضر به کار نیستند )بیکاری داوطلبانه( و برخی دیگر نیز در حال جابهجایی (11

 .کاری به کار دیگر )بیکاری اصطکاکی( هستنداز 

 مـعموالً ِ در جوامع امروزی، مشکل بیکاری وجود دارد و به دلیل آثار سوء اقتصادی، اجتماعی (11

 .و فرهنگی آن، دولتها برای مقابله با این مشکل و مهار آن تالش میکنند

 که به بیکاران کار دهد و مستقیماً درالبته وظیفه دولت در رفع مشکل بیکاری به معنای این نیست  (20

 بخش دولتی اشتغال ایجاد کند، بلکه با مدیریت خود، زمینههای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را فراهم

 .میکند

و حرفهای  بهعنوان مثال با اصالح نظام آموزشی در مدارس و دانشگاهها و توانمندسازی مهارتی و فنی (21

 غل یابی، کاهش هزینههای جستجوی کار، ایجاد رونق اقتصادی،افراد یا با ایجاد مراکز ش

 .فرصت اشتغال و امکان جذب در بازار کار را افزایش میدهد

 از سوی دیگر، چون پیشگیری بهتر از درمان است، دولت سعی میکند از بیکار شدن افراد

 ر و اعطایشاغل جلوگیری کند. برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت و مهارتافزایی حین کا

 .های تولید از جمله راهکارهای پیشگیری از افزایش بیکاری است یارانه

 .بدین ترتیب برای تحقق این هدفها ، دولتها میکوشند زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورند (22

23)  

24) 

25) 

 .می یابدکاهش در شرایط تورّمی سطح رفاه عمومی  (26



 ها و خدمات به سرعت افزایش مییابد ودر وضعیت تورم زیاد، قیمت کاال (21

 .اقتصاد کشور دچار اختالل میشود

 در این شرایط، تالش دولت این است که تا حد ممکن از افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری، و (21

 .با در پیش گرفتن سیاست ّ های مناسب، تورم را مهار و رشد قیمتها را تثبیت کند

 یمت کاالها و خدمات، معموالً درآمدهمچنین، به دلیل افزایش ق (21

 افراد کم درآمد جامعه، متناسب با تورم افزایش نمییابد، بنابراین برای تأمین کاالهای موردنیاز خود با

 .ّ مشکالت جدی روبهرو میشوند؛ در نتیجه، سطح رفاه عمومیکاهش مییابد

 ییابد ودر وضعیت تورم زیاد، قیمت کاالها و خدمات به سرعت افزایش م (30

 اقتصاد کشور دچار اختالل میشود. همچنین، به دلیل افزایش قیمت کاالها و خدمات، معموالً درآمد

 افراد کم درآمد جامعه، متناسب با تورم افزایش نمییابد، بنابراین برای تأمین کاالهای موردنیاز خود با

 .دّ مشکالت جدی روبهرو میشوند؛ در نتیجه، سطح رفاه عمومیکاهش مییاب

31) 

32) 

33) 

 دولتها سعی میکنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات (34

 کشور، رونق اقتصادی )و رفاه مردم( را نسبت به گذشته بیشتر کنند

35) 

 دولتها سعی میکنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات (36

 نین در رقابت جهانی ازکشور، رونق اقتصادی )و رفاه مردم( را نسبت به گذشته بیشتر کنند و همچ

 .دیگر اقتصادها عقب نمانند

31)  

 از دیدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد، راهی برای گسترش توسعه اقتصادی (31

 و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است

 یکی از اهداف مهم و مورد مقابله با فقر، ارتقای سطح زندگی اقشار کم درآمد و فقیر جامعه همواره (31

 .توجه دولتها است



 از دیدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد، راهی برای گسترش توسعه اقتصادی (40

 و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است

41) 

 راهی برای گسترش توسعه اقتصادی (42

 و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است

43) 

 کاالها و خدمات ٔ  ــ عرضه1 (44

 ــ وضع مقررات، سیاستگذاری و حکمرانی در اقتصاد2

 د (45

46)  

 دولت (41

 ممکن است دولت به تولید و عرضه بعضی کاالها مایل باشد و بهرهبرداری از برخی منابع و معادن (41

 های نفتی را بهعهده بگیردرا خود عهدهدار شود؛ برای مثال، کشف، استخراج، تصفیه و توزیع فراورده

 و با تأسیس یک شرکت، این فعالیتها را انجام دهد؛ بهاین ترتیب، دولت با عرضه و فروش فراوردهها،

 .درآمد کسب میکند

 ارائه کاالها و خدمات عمومیمثل امنیت و آموزش و پرورش (41

 د )انحصارات طبیعی( ــ نظیردار نیاز زیادی بسیار اولیه ٔ   سرمایه به که صنعت های ٔ  و بعضی از شاخه 

 .تولید فوالد ــ از این نوع است

50) 

 همچنین ممکن است در برخی زمینهها مردم و به عبارت دیگر، بخش خصوصی حاضر به (51

 بسیار اولیه ٔ   سرمایه ٔ  سرمایهگذاری نشوند. دلیل این کار نیز میتواند عدم اطمینان از سودآوری، نیاز به 

 .باشدزیاد یا عوامل دیگر 

52) 



 دولت برای هدایت اقتصاد (53

 مصالح تأمین و اقتصادی فعالیتهای عرصه در نظم ٔ  در مسیر مطلوب و مورد نظر خود و با هدف ایجاد 

 جامعه، مقررات اجرایی را وضع، و سیاستهایی را طراحی، و با اجرای قوانین و راهبردهای کالن

 .کشور، حکمرانی میکند

 در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تأمین مصالح نظم ٔ  با هدف ایجاد  (54

 جامعه

55) 

 قانون مالیاتها، . (56

 .قانون گمرکی، قانون بودجه و قانون برنامه پنجساله از جمله قوانین مهم است

51) 

51) 

 د (51

 الف (60

 د (61

 ب (62

 سیاست های تثبیت اقتصادی  (63

 ت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار،دولت با سیاستهایی نظیر افزایش بهرهوری و امنی (64

 .برنامهریزی در جهت به کارگیری فنّاوریهای نوین، فعالیتهای بخش تولید و عرضه را بهبود میبخشد

 همچنین با اجرای سیاستهای مناسب تجاری و ارزی سعی میکند وابستگی و شکنندگی اقتصادی در (65

 ت غیرضروری و مصرف بی رویه کاالهای وارداتیمقابل تکانههای داخلی و خارجی را بکاهد، و واردا

 .را کاهش دهد و صادرات را تشویق کند

 به (66

 سیاستهایی که دولت برای کاهش نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی مانند اشتغال، تورم و رشد،



 گفته میشود که تقاضای کل اقتصاد را در کوتاه مدت« سیاستهای تثبیت اقتصادی»اعمال میکند، 

 .ریت و تنظیم میکنندمدی

 بهطور کلی سیاستهای تثبیت اقتصادی به دو دسته سیاستهای پولی و سیاستهای مالی  (61

 .تقسیم میشود

 ج (61

 د (61

 د (10

 ب (11

12) 

13) 

 د (14

 ج (15

16) 

 بسته خود وظایف اجرای ٔ  دولتها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و  (11

 را اجرا میکنند« سیاستهای مالی»

 .که از دو ابزار درآمدها و مخارج دولت تشکیل شده است (11

 ه سیاستهایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول و (11

 .میگویند« سیاستهای پولی»حفظ ارزش آن اعمال میکند، 

 در حالت رکود اقتصادی، (10

 ه تولید و ایجاد اشتغال را از دستکه سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش یافته و تولیدکنندگان انگیز

 .دادهاند، بانک مرکزی با سیاست پولی انبساطی میتواند برای کوتاه مدت مشکل را حل کند

 .موجب ثبات اقتصادی میشود (11

 .در مواقع رکود میتواند رونق را به بازار برگرداند (12



 پول وبه سیاستهایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم  (13

 میگویند. سیاستهای پولی معموالً به دو شکل« سیاستهای پولی»حفظ ارزش آن اعمال میکند، 

 :انجام میپذیرد

 ــ کاهش حجم پول در گردش )سیاست پولی انقباضی(1

 ــ افزایش حجم پول در گردش )سیاست پولی انبساطی(2

 ــ کاهش حجم پول در گردش )سیاست پولی انقباضی(1 (14

 ش حجم پول در گردش )سیاست پولی انبساطی(ــ افزای2

 بانک مرکزی (15

 زمانی که اقتصاد ّ کشور دچار تورم میشود برای پیشگیری از افزایش قیمتها یا کاهش سرعت (16

 . آن، بانک مرکزی سیاست کاهش حجم پول در گردش را بهکار میگیرد

 در حالت رکود اقتصادی، (11

 ایش یافته و تولیدکنندگان انگیزه تولید و ایجاد اشتغال را از دستکه سطح تولید کاهش و بیکاری افز

 1.دادهاند، بانک مرکزی با سیاست پولی انبساطی میتواند برای کوتاه مدت مشکل را حل کند

 به سیاستهایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول و (11

 .یحفظ ارزش آن اعمال میکند

 دهد و در رکود افزایش میدهددر تورم کاهش می (11

10(  

 مالی انقباضی سیاست   _ی   سیاست مالی انبساط  (11

 افزایش (12

 در مخارج جاری یا عمرانی دولت و کاهش در نرخهای مالیاتی یا پایههای مالیاتی )سیاست مالی انبساطی(

 .ار برگرداندبهترین راه تحریک تقاضای کالست که در مواقع رکود میتواند رونق را به باز

 سیاست (13

 ّ مالی انقباضی )کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات( هم در مواقع تورم با کاهش تقاضای کل در

 . اقتصاد، موجب ثبات اقتصادی میشود

 مهم اقتصادی (14



 ج (15

 ب (16

 جربه کشورهای موفق نشان میدهد که دولتت (11

 .عامل اصلی و محرک پیشرفت کشور است

 دولت (11

 در مورد اینکه دولت در چه مواردی، چقدر، تا چه زمانی و چگونه نقش (11

 داشته باشد، اختالف نظر است؛ ضمن اینکه زمان و شرایط هم بسیار تأثیرگذار است؛ بهطور مثال 

 .زمان جنگ یا حالت رکود، دولتها معموالً نقش پررنگتری را ایفا میکننددر 

 هطور مثال در (100

 .الت رکود، دولتها معموالً نقش پررنگتری را ایفا میکنندزمان جنگ یا ح

101)  

102) 

103)  

 برخی از اقتصاددانان موافق دولتی شدن اقتصادند و به حضور بخشهای غیردولتی در اقتصاد (104

 خوشبین نیستند. برخی دیگر، بر خصوصیسازی تأکید دارند و حضور دولت در اقتصاد کشور را

 .زیانبار میدانند

105) 

 در سالهای اخیر در کشور ما توجه جدی سیاستگذاران به ضرورت اقتصاد مردمیو نقشآفرینی (106

 و مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی و افزایش توان و اقتدار آنها جلب شده است

101) 25% 

101) 

101) 

110) 



111) 

112) 

113) 

 

 


