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 اقتصاد جهان و ایران     :پنجم بخش

 

 اقتصاد بین الملل      پنجم:  بخش اول از فصل
   

 آیا کشوری را می شناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیاز نداشته باشد؟

 غ  مبادالت بین کشور ها است.صامروزه تولیدات و درآمد های برخی شرکت های چند ملیتی و فراملیتی بیش تر از  (۱

 کدام گزینه از موارد مطرح شده در اقتصاد بین الملل نیست؟ (۲

 الف(تشکیل اتحادیه های اقتصادی                            ب(ایجاد اتحادیه های صنفی و حمایت از حقوق کارگران

 (صادرات و واردات کاال و خدماتج(سرمایه گذاری خارجی                                          د

امروزه عالوه بر مبادالت بین کشور ها شرکت های ..............و............... در دنیا شکل گرفته اند که گاهی تولیدات و (۳

 در آمد های آنها از بسیاری از کشور ها بیش تر است.

 .روابط اقتصادی بین افراد بر اساس ............. شکل می گیرد(۴

 سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی با هدف................... و................... بین کشورها آنها فعالیت می کنند.(۹

 دو هدف فعالیت سازمان های اقتصادی جهانی و بین المللی را بیان نمائید. (۹

 دو صورت از سطوح روابط اقتصادی را بیان کنید.(۶

 وعات و موارد مطرح در اقتصاد بین الملل را نام ببرید.چهار مورد از موض(۵

 چرا انسان ها نیازمند به برقراری ارتباط در زمینه اقتصادی با یکدیگرند؟ (۶

 

 موانع گسترش تجارت بین المللی در گذشته :

 ی کردند.ص    غتولید کنندگان درگذشته به ناچار همیشه اندازه نامحدودی کاال تولید و به بازار داخلی عرضه م (۱۱

اقتصاادی مای   باعاث گساترش رواباط حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی هرگونه ماراوده خاارجی را (۱۱

 دانستند. ص    غ
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(حمل و نقل ریلی و هوانوردی، پیدایش صنعت بخار و وجود امنیت نسبی موجب کاهش هزینه  ها در داخل و خاارج ۱۲

 کشور شده است.    ص    غ

 ام گزینه در مورد موانع قانونی ،نا امنی و ضعف دولت ها صحیح می باشد؟کد(۱۳

 الف(تاجران با خطر حمله و هجوم دزدان و حاکمان محلی روبرو بودند. 

 ب(تولید کنندگان همیشه اندازه نامحدودی کاال تولید می کردند.

 وده بود.ج(ناامنی ،هجوم دزدان و راهزنان، ضعف دولت ها مانع تجارت با خاطری آس

 د( نبود وسائل حمل و نقل و راه مناسب هزینه های تجارت را کاهش داد.

 کدام یک از عوامل زیر باعث کاهش هزینه های تجارت خارجی نشده است؟(۱۴

 الف(راه های مناسب ومقررات مورد قبول بین المللی    ب(پیشرفت دانش فنی

 د(انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان    ج(حمایت حاکمان محلی از صنایع داخلی              

 در گذشته ................. وضعف دولت ها در حاکمیت برسرزمین خود مانع تجارت می شد.(۱۹

 حاکمان محلی با هدف ..............به هر قیمتی و هرچند غیرعقالنی هرگونه مراوده خارجی را تهدید تلقی می کردند.(۱۹

 ملی که در گذشته هزینه های تجارت را به شدّت افزایش می داد،نبود........... و .................. بود.از مهم ترین عوا (۱۶

 دو مورد از مهم ترین موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته را نام ببرید.(۱۵

 چهار مورد( چه عواملی امروزه باعث کاهش هزینه های تجارت در داخل و خارج از مرزها شده است؟)ذکر (۱۶

 

 تاجر و تجارت بین المللی :

به افرادی که یک محصول را در مرکز تولید خریده و سپس در مناطق مصرف باین المللای باه فاروش مای رساانند (۲۱

 ........... یا ............. می گویند.

 ........ می گویند.امروزه به تاجر یا بازرگان و افرادی که به صادرات و واردات می پردازند، .........(۲۱

 های دیگر را بیان کنید.به مصرف کنندگان کشورمورد ازمحدودیت های تولیدکنندگان برای فروش تولیدات خود۳(۲۲

 بازاریاب بین المللی با توجه و اطالع از چه مواردی، می تواند فعالیت موفّقی داشته باشند؟(۲۳

 تاجر یا بازرگان به چه کسی گفته می شود؟(۲۴

 کشورها و سازمان هائی در زمینه تجارت جهانی موفق تر خواهند بود؟چه (۲۹

 یک بازاریاب بین المللی چگونه می تواند برای اقتصاد کشور مفید واقع شود؟ (۲۹

 چرا معموالً تولید کنندگان خود اقدام به فروش محصوالت شان در سطح بین المللی نمی کنند؟   (۲۶
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 د؟چرا ملت ها به تجارت رو می آورن

 کشورهای مختلف باید از طریق .....................نیازهای اقتصادی متقابل یکدیگر را برطرف کنند. (۲۵

 توضیح دهید؛ چرا ملت ها به تجارت روی می آورند؟ (۲۶

 سه مورد از علل روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل را برشمارید. (۳۱

 ولید محصوالت خاصی بپردازد؟چه عواملی باعث شده که هر کشور به ت (۳۱

 چرا کشور ها پیشرفته تر حاضر نیستند، فنّاوری های خود را به رایگان دراختیار سایر کشور ها قرار دهند؟(۳۲

 شود؟ آوردن کشورهابه تجارت بین الملل عوامل تولید،چگونه می تواندباعث روی(توضیح هید؛یکسان نبودن منابع و۳۳

 متفاوت کشورها،چگونه می تواند باعث روی آوردن آن ها به تجارت بین الملل شود؟ توضیح هید؛ سطح فنّاوری(۳۴

 توضیح هید؛ وضعیت اقلیمی متفاوت، چگونه می تواند باعث روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل شود؟(۳۹

 ی کند؟دسترسی به علوم و فنّاوری های جدید چه مزیتی را برای کشورها در زمینه ی تجارت فراهم م(۳۹

 

 مزیت مطلق و مزیت نسبی :

 غ   جموع تولید جهان افزایش می یابد.صرفاه مردم دوکشور و نیز متقسیم کار بر اساس مزیت مطلق، درتجارت با(۳۶

 در کدام یک از زندگی های اجتماعی زیر، اغلب خانوارها تک محصول هستند؟(۳۵

 ج( شهری                  د(مختلط       الف( ایالتی              ب( روستائی                

توماان ۱۳۱۱توماان در داخال و در خاارج ۱۹۱۱هزینه ی تولید نوعی برنج که مورد نیاز کشور می باشد، کیلاویی (۳۶

مای یاستی را ضروری دانسته و پیشانهاد تومان می باشد. شما چه س ۴۱۱، کیلویی  است و هزینه ی حمل و نقل از خارج

 کنید؟

 ات برنج         ب(واردات برنج           ج(پرداخت یارانه در تولید آن         د(تولید و مصرف آن در داخل                الف(صادر

 کشوری دارای وضعیت مندرج در جدول مقابل می باشد. چه سیاست تجاری برای این کشور پیشنهاد می کنید؟(۴۱

 )ارقام قیمت هر کیلو محصول، به تومان و کیفیت مشابه می باشد.( 

 الف( صادرات هر دو محصول       ب( واردات گندم و صادرات برنج  

                                       ج ( واردات هر دو محصول           د ( صادرات گندم و واردات برنج                                                         
 

 چرا ایران فرش صادر می کند؟)توضیح دهیدکه:  الف(۴۱

 چرا ایران برنج وارد می کند؟ )ب

  (چرا کشورهای اروپائی با این که توان تولید فرش مورد نیازشان را دارند اما باز به واردات آن می پردازند؟۴۲

 واردات تولیدداخلی محصول

 ۶۱۱ ۵۱۱ گندم

 ۱۱۱۱ ۱۴۱۱ نجبر
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برزیل از نیروی کار و سرمایه و دانش فنّای برخوردارناد و در تولیاد غاذا در ایاران   با توجه به اینکه کشور ایران و(۴۳

واحاد هزیناه برمای دارد، کادام گزیناه را  ۶۱و در برزیال ۳۱واحد و تولید پوشااک در ایاران ۴۱واحد و در برزیل۹۱

 پیشنهاد می کنید؟

 برزیل به تولید غذا و پوشاک بپردازد.    الف(ایران به تولید پوشاک و برزیل به تولید غذا بپردازد.      ب( 

 ج(برزیل به تولید پوشاک و ایران به تولید غذا بپردازد.         د(ایران به تولید غذا و پوشاک بپردازد.

 مزیت مطلق و نسبی خانوار ها  و کشور را به سمت  ............................سوق می دهد.(۴۴

 بدون مبادله زندگی اجتماعی معنا ندارد.در دنیای بدون..........و (۴۹

 به چه دلیل در زندگی های اجتماعی شهری، اغلب خانوارها تک محصول هستند؟(۴۹

 دو پیامد منفی عدم رعایت اصل مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد را بیان نمائید.(۴۶

 منظور از مزیت نسبی چیست؟(۴۵

 بی چه تأثیری بر تجارت بین الملل می تواند داشته باشد.ضمن بیان یک مثال، توضیح دهید داشتن مزیت نس(۴۶

 منظور از مزیت مطلق چیست؟ مثالی در این زمینه ذکر کنید؟(۹۱

به نظر شما چرا برخی ازکشورهای پیشرفته با وجود توانائی در تولید برخی از کاالها، با این حال، به تولید این کاالها (۹۱

 اقدام نمی کنند؟

ل، کشور عربستان با وجود اینکه اکثر مناطق آن کویر و بیابانی مای باشاد،اقدام باه صاادرات گنادم در چند سال قب(۹۲

نمود! در حالی که در حالت عادی تولید مورد نیاز داخلی گندم برای این کشور به صرفه نمی باشد. این اقدام عربستان را 

 چگونه ارزیابی می کنید؟

استعمارگر از مزیت مطلق و نسبی از طریق سازمان های تجاری جهانی برا ی چگونگی استفاده ی ابزاری کشورهای (۹۳

 تحمیل خواسته های خود بر کشورهای دیگر و تحت سلطه درآوردن آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

 

 آیا تجارت بین المللی دارای منافع است؟

 می تواند سود آور باشد. ص      غتجارت بین الملل برای تمامی کشور ها و مؤسسات و افراد (۹۴

 با تقسیم کار و مبادله بین المللی، سطح رفاه و زندگی مردم جهان بهبود می یابد. ص    غ (۹۹

« واردات کاال های خارجی باعث گوناگونی و ارزانی آن می شاود.»و« صادرات کاال به خارج باعث ورود ارز می شود.»(۹۹

 افع کدام گروه اقتصادی را در مبادالت بین المللی تأمین می کند.به ترتیب هر یک از موارد باال من

 تولیدکنندگان -مصرف کنندگان                                ب(تولیدکنندگان–الف(تولیدکنندگان 
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 تولیدکندگان -مصرف کنندگان                               د(مصرف کنندگان–ج(مصرف کنندگان 

 موجبات .................. و.............. بین المللی را فراهم می آورد.اصل مزیت نسبی (۹۶

 با تقسیم کار و مبادله ، ....................و ................. کاال های تولید شده در جهان افزایش می باید.(۹۵

 باشد؟ چرا تجارت بین الملل برای تمامی کشور ها و مؤسسات و افراد می تواند سود آور(۹۶

 توضیح دهید؛ تجارت بین الملل چگونه می تواند سطح رفاه و زندگی مردم جهان را بهبود بخشد؟(۹۱

 سه مورد از فوائد تجارت بین الملل برای تولیدکنندگان را ذکر کنید. (۹۱

 تجارت بین المللی چه فوائدی برای مصرف کنندگان دارد؟ )دو  مورد((۹۲

 تجارت بین المللی برای تولید کنندگان صحیح نیست.کدام گزینه در مورد منافع (۹۳

 الف(ادامه کار تولیدکنندگان به واردکردن ماشین آالت و مواد اولیه دیگر کشور ها بستگی دارد.    

 ب( تولیدکنندگان با واردات به بازار های وسیع تری دسترسی پیدا می کنند و کاالهای خود را بهتر می فروشند. 

 ال های خارجی،تولیدکنندگان به رقابت با تولیدکنندگان خارجی برای تولید بهتر تالش کنند.  ج( با واردات کا

 د(بازار های داخلی محدود است به همین دلیل تولیدکنندگان با صادرات ، بازار وسیع به  دست می آورند.     

 

 مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار وسرمایه :

 ی جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشور خود می باشد؟ چرا هرکشوری درپ(۹۴

 الف( رشد و افزایش کارخانه ها وبخش های تولیدی داخل            ب( استفاده از پس انداز  کشورهای دیگر   

 ج( استفاده ازپس اندازداخلی خود                                                 د( همه موارد

 در بازار های نیروی کار و سرمایه صحیح می باشد؟  کدام گزینه (۹۹

 فقط به تجارت کاال و خدمات محدود می شود.  بین المللی  اقتصادیمبادالت الف( 

 فقط به نیروی کار و سرمایه محدود می شود. بین المللی  اقتصادیمبادالت  ب(

 ردن حداکثر سود منتهی می شود.   به تجارت کاال و خدمات و به دست آوبین المللی  اقتصادیمبادالت ج( 

 شامل تجارت کاال، خدمات ، نیروی کار و سرمایه می شود. بین المللی اقتصادیمبادالت د( 

 رئوس مبادالت در بازارهای بین المللی بر سر چه مواردی می باشد؟) چهار مورد((۹۹

 باشند؟چرا هرکشوری در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشور خود می  (۹۶

 گیرد؟ ک نقطه به نقطه ای دیگر انجام می برچه اساسی ازیفضای بین المللی نیروی کار وحرکت سرمایه در مهاجرت(۹۵
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 سیاست های تجاری :

 کشورها بر چه اساسی سیاست های تجاری خاص خود را انتخاب می کنند؟(۹۶

 ؟صحیح نیستکدام گزینه در مورد سیاست های خارجی  (۶۱

 برای حمایت از تولید کنندگان داخلی موانع تجاری مانند تعرفه های گمرکی وضع می کنند.  الف( کشورها

 ب( کشورها برای حمایت از واردکنندگان، عوارض وارداتی یا سهمیه وارداتی وضع می کنند.

 نند. ج( کشورها برای تشویق صادرکنندگان، یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی وحقوقی ارائه می ک

 د(کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان، عوارض وارداتی و سهمیه وارداتی وضع می کنند . 

 به ترتیب صنایع راهبردی و صنایع نوزاد در کدام گزینه آمده است ؟  (۶۱

 فاعی صنایع د –فناوری نوین    د( صنایع نوین  –گندم    ج( انرژی  –انرژی   ب( فناوری نوین  –الف( صنایع دفاعی 

 چه گروه ها و صنایعی  در همه ی کشورها مورد حمایت سیاست های تجاری دولت ها می باشد؟ (۶۲

 الف( تولیدکنندگان و صنایع راهبردی                   ب( مصرف کنندگان و صنایع نوزاد

 ج( مصرف کنندگان و تولیدکنندگان                     د( صنایع راهبردی و صنایع نوزاد  

 به نظر شما منظور از صنایع راهبردی چیست؟ سه مورد از صنایع راهبردی را بیان کنید. (۶۳

 به نظر شما، صنایع  نوزاد به چه صنایعی گفته می شود؟دو مورد از این گونه صنایع را مثال بزنید. (۶۴

 ها ازآن ها بهره می گیرند؟ دو مورد از سیاست های کلّی تجاری دولت ها  را نام ببرید؟ در چه مواقعی دولت  (۶۹

 سه مورد از انواع موانع تجاری که دولت ها وضع می کنند را نام ببرید.(۶۹

 معموالً در چه موقعی دولت ها موانع تجاری برسر راه واردات برقرار می کنند؟(۶۶

 ند؟معموالً در چه موقعی و به چه منظوری دولت ها سیاست های تشویقی تجاری را در پیش می گیر(۶۵

 دو مورد از سیاست های تشویقی تجاری دولت ها را نام ببرید.(۶۶

دو مورد از مواردی که در همه ی کشورها مشمول حمایت سیاست های تجاری دولت ها قرار می گیرند،کدام اناد؟ (۵۱

 دلیل هریک را بیان کنید.

اد، آیا بکار گیاری اصاول مزیات مطلاق و به نظر شما با توجه به شرایط دنیای امروز و تأثیرگذاری سیاست بر اقتص(۵۱

 نسبی در تجارت بین المللی می تواند به عنوان طریقی مطمئن و راهگشا تلقی شود؟ (۵۲

 چرا در پیش گرفتن سیاست تک محصولی در دنیای امروز، مطلوب نمی باشد؟(۵۳

لق و نسبی در تجاارت باین المللای آیا اهمیت دادن به تولید ملّی و مصرف کاالهای داخلی، مغایر با اصول مزیت مط(۵۴

 نمی باشد؟
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 به نظر شما  جهت تشویق مردم به مصرف تولیدات ملّی و کاالهای داخلی، توجه به چه نکاتی ضروری می باشد؟(۵۹

 چرا در دنیای امروز منافع تجارت بین الملل به کشورهای قدرتمند و زیان آن به کشورهای ضعیف می رسد؟(۵۹

 

 ستراتژیک( :محصوالت راهبردی )ا

 منازعات و جنگ های اقتصادی قرن های اخیر توجه اقتصاددانان را به چه امری رهنمون شده است؟ (۵۶

 الف(تولید محصوالت راهبردی      ب(مزیت نسبی راهبردی       ج( منافع سیاسی وغیر اقتصادی       د( همه موارد  

 و ضعف و وابستگی یک کشور می شود؟ چه عواملی موجب بهانه جویی و سلطه دشمن یا رقیب(۵۵

 الف( تولیدات در حوزه کشاورزی صنایع نظامی ودفاعی و انرژی     ب( خودکفایی در تولیدات داخلی

 ج( عدم وابستگی به کاالهای ضروری مثل دارو                  د( اهمیت خودکفایی وکاالهای ضروری مثل دارو 

ن اخیر و رفتار استکباری قدرت های جهاان موجاب شاده کاه اقتصااددانان باه منازعات و جنگ ها ی اقتصادی قرو(۵۶

 اهمیت .............در بعضی از تولیدات داخلی تاکید کنند .

 به کاالهای ضروری که بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... تولید می شوند .................  گفته می شود.  (۶۱

 لیدات می تواند موجب بهانه جویی وسلطه دشمن یا رقیب و ضعف و وابستگی یک کشور شود؟ چه مواردی از تو (۶۱

به چه دلیل اقتصاددانان به اهمیت خودکفائی در بعضی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی در تولید آن ها باه خاارج (۶۲

 تأکید دارند؟

 محصوالت راهبردی به چه محصوالتی اطالق می شود؟ (۶۳

 قتصاددانان در تولید برخی کاالها به مزیت نسبی راهبردی و منافع سیاسی و غیراقتصادی هم توجه می کنند؟چرا ا(۶۴

 

 خلق ارزش بهتر از بیکاری :

درکوتاه مدت اگربرای عوامل تولید اشتغالی ممکن نباشاد، تولیاد و خلاق ارزش افازوده در محصاول غیرمزیتای از (۶۹

 بیکاری بهتر است.   ص     غ

 ولید وخلق ارزش افزوده در محصول غیرمزیتی همواره از بیکاری بهتر است.  ص       غت (۶۹

 در تجارت اصل بر رعایت ................................ وعدم تخصیص امکانات اولیه به حوزه های غیر مزیتی می باشد.  (۶۶
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  احیا و خلق مزیت اقتصادی :

نتقال از مزیت هایی با ارزش افزوده بیش تر به مزیت هایی با ارزش افازوده کام کشورهای موفّق پیوسته در حال ا(۶۵

 تر هستند. ص         غ

کشورهائی که زمانی به دلیل صنعتی بودن پیشرفته به شمارمی رفتند، امروزه صانایع خاود را باه کشاورهای دیگار (۶۶

 منتقل می کنند.  ص       غ

 نهفته است ؟مزیت های بالفعل در کدام گزینه  (۱۱۱

 الف( صنایع جدید دریایی   ب( محیط جغرافیایی وطبیعت      ج( علم وفناوری         د( محصوالت نرم  

 دو مورد از مواردی که مزیت های اقتصادی در اختیار هر کشور می گذارند را نام ببرید. (۱۱۱

 ن تأکید دارند؟چرا اقتصاددانان به سرمایه انسانی، نوآوری و اقتصاد دانش بنیا (۱۱۲

 چهار مورد از مواردی که می توانند کشورها را از مسیر عقب مانده ی قبلی برهاند را بیان کنید.(۱۱۳

به چه دلیل کشورهائی که زمانی به دلیل صنعتی بودن پیشارفته باه شامار مای رفتناد، اماروزه صانایع خاود را باه (۱۱۴

 کشورهای دیگر منتقل می کنند؟

 

 وزاد و گلخانه ای :حمایت از صنایع ن  

 مزیت داشتن یا نداشتن مفهومی ایستا و دائمی است.  ص        غ(۱۱۹

 اگر کشوری به دلیل محدویت های طبیعی، مزیت اقتصادی نداشته باشد، نمی تواند به مزیت دست یابد. ص   غ (۱۱۹

ولت یا مصارف کننادگان از آن نیاز اگر محصولی با هزینه های تمام شده زیاد و کیفی کم تولید شود با حمایت د (۱۱۶

 می توان مزیت به دست آورد. ص       غ

 به صنایعی که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی است، ............. می گویند.(۱۱۵

 الف(صنایع نوزاد و  گلخانه ای           ب(صنایع مادر           ج(صنایع سنگین        د(صنایع اصلی

 در حمایت دولت از صنایع نوزاد، چه شرایطی باید مراعات شود؟(۱۱۶

 امروزه چه عاملی موجب شده است که دیگر محدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشد؟(۱۱۱

 صنایع نوزاد و صنایع گلخانه ای به چه صنایعی گفته می شود؟(۱۱۱
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 تولید فراملیتی و چند ملیتی :

 ارک دار انگلیسی در بنگالدش چه نوع تولیدی می باشد؟تولید پوشاک م(۱۱۲

 الف(تولید هوشمند      ب(تولید فراملیتی و چند ملیتی        ج(صنایع نوزاد         د(صنایع گلخانه ای

 امروزه تولید اغلب کاالها به ویژه تولید کاالهای الکترونیکی، ................شده است.(۱۱۳

 از چه طریق مزیت های اقتصادی کشور های دیگر را به خود اختصاص می دهند؟ اقتصادهای هوشمند(۱۱۴

 چرا اکثر شرکت های تجاری معروف دنیا اغلب، کارخانه های خود را به کشور های دیگر منتقل می کنند؟(۱۱۹

 دلیل تأسیس مؤسسات چند ملیتی و فراملیتی چیست؟(۱۱۹

 

 قیمت گذاری ناعادالنه :

 ناعادالنه از سوی قدرت ها، به ترتیب چه محصوالتی ارزان و چه محصوالتی گران می باشد؟ در قیمت گذاری (۱۱۶

 محصوالت خام ودانش بنیان، گران   -الف(انرژی و غذا ،ارزان

 محصوالت خام و کشاورزی، گران-ب(محصوالت فناوری و دانش بنیان، ارزان

  و دانش بنیان، گران  محصوالت با فناوری باال –ج(محصوالت کشاورزی و غذا، ارزان

 محصوالت کشاورزی و خام ،ارزان –د(انرژی و فناوری باال، گران 

 چه عاملی ارزش های نابرابری بین محصوالت کشور های قوی و ضعیف برقرار می کند؟ (۱۱۵

 تجارت جهانی به چه شرطی منافع کشورها را افزایش می دهد؟(۱۱۶

ری قوی در دنیا ارزان و محصوالت با فناوری باال و داناش بنیاان گاران ارزش چرا اکثر محصوالت خام و فاقد فنّاو(۱۲۱

 گذاری می شود؟

 چرا در دنیای امروز منافع تجارت بین الملل به کشورهای قدرتمند و زیان آن به کشورهای ضعیف می رسد؟(۱۲۱

یا بکار گیری اصول مزیات مطلاق و به نظر شما با توجه به شرایط دنیای امروز و تأثیرگذاری سیاست بر اقتصاد، آ(۱۲۲

  چرا؟ نسبی در تجارت بین المللی می تواند به عنوان طریقی مطمئن و راهگشا تلقی شود؟

 

 ضرورت تعامالت بین المللی و حضور جهانی :

 استقالل اقتصادی و خود کفایی به معنای قطع روابط تجاری وگوشه گیری از اقتصاد بین الملل است.ص  غ(تأکید بر۱۲۳

 تأکید بر تولید ملی و جای گزینی واردات، به معنای قطع روابط تجاری با دنیا نیست. ص   غ(۱۲۴

 در فضای رقابتی تجارت بین الملل چه کسانی می توانند برنده باشند؟(۱۲۹ 
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به نظر شما حضور در عرصه ی تجارت جهانی و تعامالت بین المللی برای یک کشور چاه ضارورتی دارد؟ چگوناه (۱۲۹

 کشور می تواند در این عرصه موفّق باشد؟ یک

 

 شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی :

 اقتصاد تک محصولی در مواقع بحرانی، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها را ندارد.  ص      غ (۱۲۶

 کشور های تک محصولی همیشه در رقابت و جنگ اقتصادی انعطاف پذیرترند.  ص        غ(۱۲۵

 در فضای جهانی اقتصاد تک محصولی شکننده و آسیب پذیر است.      ص       غ(۱۲۶

 کشور تک محصول، فاقد زنجیره کامل خلق ارزش است.    ص     غ (۱۳۱

 چه عاملی باعث شده که کشور ما ایران از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد ؟(۱۳۱

 ب(پیروزی انقالب اسالمی                                     الف(وابستگی به درآمد نفتی                       

 ج(تالش های دولت برای کاهش وابستگی به در آمد نفتی         د(گوناگونی واردات کاال

 ازکدام طریق یک کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر می شود؟(۱۳۱

 وارداتی و بازار های فروشالف(گوناگون کردن راه های تأمین کاال های 

 ب(فاصله گرفتن از وضعیت تک محصولی و خلق مزیت های اقتصادی جدید

 ج(توجه به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان            د( همه موارد صحیح است.

 شمار می رفت. کشور ما در گذشته به شدّت به درآمدهای .............. وابسته بود و کشوری ............... به(۱۳۲

 در فضای جهانی، اقتصاد تک محصولی، اقتصادی .............. و................. است. (۱۳۳

 چه عاملی باعث شد تا کشور ما بعد از جنگ از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد؟(۱۳۴

د و نیازهای صنایع کشاور سه مورد از راه هائی که بوسیله ی آن ها سعی شده است تا توان فنّی کشور افزایش یاب(۱۳۹

 در داخل تأمین گردد را بیان کنید؟

 مسیر قطع وابستگی به قدرت های بزرگ واستقالل اقتصادی گام بردارد؟درکشور ما با انجام چه اقداماتی توانسته (۱۳۹ 

 م ببرید.چهار مورد از زمینه هائی که کشور ما درآن ها در ردیف چند کشور اول دنیا قرار می گیرد، را نا (۱۳۶

 مورد(4یک کشور از چه روش هائی می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر شود؟)ذکر (۱۳۵

 برای در امان ماندن از آسیب های اقتصاد تک محصولی چه طرقی را برمی شمارید؟(۱۳۶

 چرا داشتن اقتصاد تک محصولی، آسیب محسوب می شود؟(۱۴۱

 میشه در رقابت و جنگ اقتصادی محکوم به شکست است؟چرا کشور تک محصولی ه(۱۴۱
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 تحریم اقتصادی :

 می باشد.  ص        غ  کشورهای وضع کننده و به زیان کشورهای مورد تحریمتحریم ها همیشه به نفع (۱۴۲

 ، در بر داشته باشند.   ص         غمورد تحریمتحریم ها می توانند منافعی هم برای کشورهای (۱۴۳

اعمال فشار و براندازی، به ترتیب کدام یک از اهداف تحاریم هاا را نشاان  –کسب منافع بیشتر ؛ یک از مواردهر (۱۴۴

 می دهد؟ 

 اقتصادی  –اقتصادی  –اقتصادی             ب( سیاسی  –سیاسی  –الف( اقتصادی 

 سیاسی  –اقتصادی –سیاسی                  د( اقتصادی  –سیاسی –ج( اقتصادی 

 مه گزینه ها در مورد ویژگی های تحریم اقتصادی صحیح است بجز .....ه(۱۴۹

 الف( موجب کاهش هزینه مبادله                                   ب(موجب سختی صادرات و واردات

 ج(موجب افزایش افزایش مبادله                                   د(موجب افزایش قیمت کاالها و بازار سیاه

 کدام گزینه بیانگرتحریم تجاری می باشد؟ (۱۴۹

 الف(مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال،خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه

 ب(مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی بانک ها و بیمه ها 

 ج(مانع تراشی جهت افزایش مبادالت و آسانی صادرات و واردات

 وام ها و سرمایه گذاری های خارجی د(مانع تراشی در مقابل دریافت 

 بعد از جنگ جهانی دوم از چه عواملی برای تحریم اقتصادی علیه کشورها استفاده شد؟(۱۴۶

 الف( استفاده از فناوری جدید ارتباطی و اطالعاتی              ب( استفاده از نهادهای مالی و پول های بین المللی

 د(همه موارد صحیح است                                   ج(تحریم های بانکی و بیمه ای       

 است ؟ نادرستکدام گزینه در مورد تحریم اقتصادی (۴۵۱

 الف(تحمیل هزینه برکشورهای تحریم شونده               ب(زیان کشورهای تحریم کننده از تحریم

 ابتی کسب می کنند.ج(کشورهای تحریم کننده با اتکا به نیروی داخلی مزیت اقتصادی و رق

 د(کشورهای تحریم شونده با اتکا به نیروی داخلی مزیت اقتصادی و رقابتی کسب می کنند.

 یکی ازابزارهای رقابت و یا جنگ اقتصادی، .................. است. (۱۴۶

 امروزه چه عاملی موجب کاسته شدن تأثیر تحریم های تجاری شده است؟(۱۹۱

نگ جهانی دوم چه عاملی قدرت وضع تحریم های بانکی و بیمه ای را در اختیار کشاورهای توضیح دهید؛ بعد از ج(۱۹۱

 تحریم کننده قرار داده است؟
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 توضیح دهید؛ در چه صورتی تحریم ها می توانند به نفع کشورهای مورد تحریم، تمام شوند؟(۱۹۲

ا بارای کشاورهای ماورد تحاریم منجار توضیح دهید؛ چگونه تحریم ها می توانند به شکل گیری اقتصااد درون ز(۱۹۳

 شود؟

به نظر شما تحریم ها چه ضرری برای کشورهای وضع کننده و چه نفعی برای کشورهای مورد تحاریم مای تواناد (۱۹۴

 داشته باشد؟

 چند نمونه از زمینه های مورد تحریم که برعلیه کشور ما إعمال شده است را نام ببرید؟(۱۹۹

 تواند بر اقتصاد یک کشور تأثیر منفی بگذارد؟ تحریم اقتصادی چگونه می(۱۹۹

 سه مورد از اهداف وضع تحریم ها بر علیه یک کشور )توسط کشورهای زورگو( را بیان نمائید.(۱۹۶

 انواع تحریم های اقتصادی را نام ببرید؟(۱۹۵

 وند؟بیان نمائید که هر یک از تحریم های اقتصادی و مالی به ترتیب به چه نحوی إعمال می ش(۱۹۶

 شیوه ی إعمال تحریم ها در زمان گذشته و حال را با یکدیگر مقایسه نمائید.(۱۹۱

 سه راهکار مفید جهت مقابله با تحریم های اقتصادی پیشنهاد دهید.(۱۹۱

 به نظر شما چگونه می توان از تحریم ها به عنوان یک فرصت برای پیشرفت و جهش اقتصادی استفاده کرد؟(۱۹۲

 روش جهت مقابله با تحریم ها را در چه می دانید؟ با دلیل از پاسخ خود دفاع نمائید.شما بهترین (۱۹۳

جهت مقابله با تحریم ها، شما به عنوان یک دانش آموز در حیطه ی عملکاردی خاود چاه اقاداماتی را مای توانیاد (۱۹۴

 مورد( ۳انجام دهید؟)بیان 

 

 تحادیه های اقتصادی و بین المللی :ا

عمال سیاست های تجاری خود بین دوست وشریکان تجاری با سایر کشورها یکسان عمل می کنناد. کشورها در إ(۱۹۹

 ص   غ

تشکیل اتحادیه های اقتصادی یا بلوک های تجاری بین کشورها، باعث افزایش مبادالت و کااهش مواناع تجااری  (۱۹۹

 می شود. ص    غ

 ص        غ سازمان کنفرانس اسالمی، نهادی صرفاً اقتصادی است.  (۱۹۶

 کشورهای اروپایی چگونه کل اروپا را تقریباً به صورت بازرگانی داخلی درآورده اند؟ (۱۹۵

 الف( با تشکیل اتحادیه اقتصادی و انتخاب پول واحد                      ب( با عضویت آمریکا در اتحادیه اروپا 

 د( با کاهش مبادالت تجاری بین خود       ج( با افزایش مبادالت تجاری بین کشورهای اروپایی و آسیایی
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 چهارمین منطقه قدرتمند تجاری در جهان کدام منطقه است؟ (۱۹۶

 الف(اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا)آ.سه.آن(           ب(امریکا           ج(ژاپن           د(اتحادیه اروپا

 و قوانین جهانی را مطرح کرده است؟  چه عاملی ضرورت تأسیس سازمان های اقتصادی جهت وضع مقررات(۱۶۱

 الف( تنظیم و نظارت بر امور اقتصادی و مالی و إعمال حکمرانی قدرت های برتر     ب( توسعه تجارت اسالمی

 ج(سازمانهای بین المللی منطقه ای                                د( گسترش مبادالت و تعامالت جهانی در قرن گذشته

 جزء چهار منطقه ی قدرتمند اول اقتصادی در جهان به شمار نمی آید؟ کدام یک از(۱۶۱

 الف(ژاپن              ب(صندوق بین المللی پول           ج(اتحادیه اروپا                     د(اتحادیه آ سه آن

 به چه دلیل برخی از کشورها به تشکیل اتحادیه های اقتصادی مبادرت می ورزند؟(۱۶۲

 ورد از اتحادیه های اقتصادی موجود در سطح جهانی را نام ببرید.سه م(۱۶۳

 سازمان کنفرانس اسالمی با چه هدفی تشکیل شده است؟(۱۶۴

 سه مورد از نهادهای فرعی اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی را نام ببرید.(۱۶۹

 ان های بین المللی را بیان کنید.دو دلیل وضع قوانین و مقررات جهانی ناظر بر امور اقتصادی و مالی و سازم(۱۶۹

 دو مورد از مهمترین سازمان های موجود تأثیر گذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را نام ببرید.(۱۶۶

تحلیل نمائید؛ با توجه به تجربه ی حاصل از عملکرد سازمان ها و مؤسسات اقتصادی و حتی سیاسی بین المللی، آیا (۱۶۵

ه این سازمان ها اهرمی در دست کشورهای قدرتمند نبوده و در راستای منافع و پیشرفت هماه ی واقعاً می توان گفت ک

 ملّت ها بدون تبعیض عمل می نمایند؟ 
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 : اقتصاد جهان و ایران    پنجمبخش 

 

 ایران اقتصاد:  مپنجاز بخش  دومفصل 

 
 ایران چه مسیری را طی کرده است؟  اقتصاد

 ر تاریخی اقتصاد ایران:دولت در مسی

 .زد ایران.... .......... و..........  ی بدنه بر آخرین لطمه را سفید، انقالب به موسوم برنامه اجرای پهلوی دوران در(۱

 داشت؟ وضعیتی چه ایران اروپا، در صنعتی انقالب اولیه مراحل با هم زمان(۲

 شود؟ نام ببرید.می تقسیم متمایز یدوره چند به ایران معاصر تاریخ(۳

  در گذشته دور، در جهان چه وضعیت و جایگاهی داشته است؟ ایران توضیح دهید؛ اقتصاد(۴

 را بیان نمائید. در گذشته دور جهان، در ایران اقتصاد ی ویژه جایگاه و اهمیت دالیل(۹

 ت؟در دوره ی اسالمی از چه ویژگی هائی برخوردار بوده اس ایران توضیح دهید؛ اقتصاد(۹

 کشید؟ طول قرن چند اسالمی تمدن شکوفائی دوران(۶

 در دوره ی صفویه را توضیح دهید. ایران اقتصاد (وضعیت۵ 

 چه عواملی موجب تسریع جریان پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپائی، هم زمان با حکومت قاجار در ایران، شد؟(۶

 یان نمائید.قاجار را ب در دوران ایران علل عقب ماندگی و ضعف اقتصاد(۱۱

 داد؟ دست از نسبت به اروپا را  خود ماندگی عقب جبران طالئی فرصت ایران قاجار اقتصاد دوران چرا در(۱۱

 قاجار وارد نمود؟ دوران در ایران ساختار اقتصاد بر جدّی صدمات عواملی چه(۱۲

 قاجار را بیان نمائید. دوران در نایرا اقتصاد ماندگی عقب و ملّی جهت جبران مذهبی حرکت های نمونه از معدود ۴(۱۳

 بود؟ خود چه ابعاد از شدن آن توجه نداشتن و جدا در دوره ی پهلوی ، ایران اقتصاد عمده ی ویژگی(۱۴

 در دوره ی پهلوی چه آسیب هائی را متحمل شد؟ ایران اقتصاد(۱۹

مائید. آیا این اقدامات توانست ضعف را ذکر ن ایران چهار مورد از اقدامات در دوره ی پهلوی جهت پیشرفت اقتصاد(۱۹

 ساختاری آن را برطرف کند؟

 بود؟ چه عاملی قدرت اقتصادی دولت در این زمان را افزایش داد؟ چگونه اقتصاد در پهلوی دوران در دولت حضور(۱۶
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 گرفت؟ انجام صورتی چه به پهلوی زمان در ایران توسعه ی اقتصادی و توضیح دهید؛ نوسازی(۱۵

 ایران: اسالمی جمهوری اساسی قانون در اقتصاد

 معلوم می کند. چارچوب کّلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را ..................... هرکشوری در(۱۶

 .است پرداخته اقتصادی مسائل به مالی امور و اقتصاد عنوان ........... ، به از فصل اساسی قانون ۹۹تا  ۴۳اصول(۲۱

 چیست؟ مبیّن اساسی ونی قان هرکشور در(۲۱

 شوند؟ می تدوین اساسی چه بر جامعه هر در ضوابط و قوانین(۲۲

 است؟ شده تدوین موقعیتی چه در و سالی چه در اسالمی جمهوری اساسی قانون(۲۳

 شد؟ تدوین مردم های خواسته کدام رعایت در بخش اقتصادی با  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون(۲۴

 را ترسیم کرده است؟ چارچوب کلّی نظام اقتصادی مطلوب کشورمان اساسی بیش تر ونقان اصول کدام(۲۹

 

 هدف نه است وسیله اقتصاد:  مقدمه

 هدف.    ص           غ نه است وسیله در اسالم اقتصاد(۲۹

 است، اما در مکاتب مادی اقتصاد خود، ............. تلقی می شود. ......... در اسالم اقتصاد(۲۶

 هدف – وسیله         د( وسیله –هدف      ج( وسیله  –وسیله        ب(هدف  –هدف الف(

 .است فرد تکامل و رشد جریان در..................  اصل، اقتصادی، های بنیان تحکیم در(۲۵

 اساسی چگونه تفسیر شده است؟ قانون مقدمه در "هدف نه است وسیله اقتصاد"عبارت (۲۶

 هدف؟ می داند وکدام یک وسیله را.کدام یک اقتصادبیان کنیدب مادی بامکتب اسالمی به اقتصادرا تفاوت نگاه مکات(۳۱

 است؟ شده بیان چه مطالب اساسی اقتصادی بنیان های تحکیم برای اساسی کشورمان قانون مقدّمه ی در(۳۱

 

 بیگانگان سلطه رد و مردمی اقتصاد:  ۴۳ اصل

 اساسی می باشد.    ص      غ قانون ۴۳ طروحه در اصلآزادی در انتخاب شغل از مسائل م(۳۲

  اساسی بر چه مسائل اقتصادی بنیان نهاده شده است؟ قانون۴۳ موضوع اصل(۳۳

 را بیان نمائید. محرومیت و فقر و مبارزه با  اقتصادی استقالل تأمین برای اساسی قانون ۴۳چهار مورد از ضوابط اصل(۳۴

 رسیدن به خودکفائی و رهائی از وابستگی بیش تر بر چه مسائلی تأکید شده است؟ برای اساسی قانون۴۳ در اصل(۳۹

 آمده است را بیان کنید. اساسی قانون ۴۳ سه مورد از معامالت باطل و حرام که در اصل(۳۹

 برای تأمین شرایط کار برای همگان، چه موارد محوری را مطرح می نماید؟ اساسی قانون ۴۳ اصل(۳۶

 برای ساعات کار کردن افراد چه شرایطی را مدّنظر قرار می دهد؟ اساسی ونقان ۴۳ اصل(۳۵
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 اقتصادی بخش های فعالت محدوده:  ۴۴ اصل

 باشد؟ می اساسی قانون ۴۴ اصل اساس بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی نظام بندی تقسیم مبیّن گزینه کدام(۳۶

 الملل بین تجارت و تعاونی دولتی، بخش سه( عمومی                   ب تعاونی و بخش دو( الف

 الملل بین تجارت و بانک ها تعاونی، دولتی، بخش چهار( خصوصی       د و تعاونی دولتی، بخش سه( ج

 .است استوار صحیح و منظم ریزی برنامه با..........  و..........  ،.........  بخش سه پایه بر ایران اقتصادی نظام(۴۱

 است،را نام ببرید. پایه ی آن ها استوار اساسی بر قانون ۴۴ ایران طبق اصل اقتصادی ی که نظامبخش مهمّ سه(۴۱

 اساسی شامل چه مواردی می شوند؟ قانون ۴۴ هر یک از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اقتصاد، طبق اصل(۴۲

صااد را باا چاه ضاوابطی ماورد ، مالکیت در سه بخش دولتای، تعااونی و خصوصای در اقت۴۴ اساسی طبق اصل قانون(۴۳

 حمایت قرار می دهد؟

 

 وظایف ایفای برای حکومت مالی منابع:  ۴۹ اصل

 .است........ ............... اختیار در عمومی های ثروت و انفال اساسی قانون ۴۹ اصل طبق(۴۴

 خوردار است؟بر مالی اساسی، حکومت اسالمی برای ایفای وظایف خود از چه منابع قانون ۴۹ طبق اصل(۴۹

 چهار مورد از أنفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسالمی را برشمارید.(۴۹

 

 شهروندان اقتصادی حقوق:  ۴۶ و ۴۶ ،۴۹ اصل

 اقتصادی هستند، کدام اند؟ فعاالن و شهروندان اقتصادی حقوق های اساسی که بیش تر مبیّن بنیان قانون  اصل دو(۴۶

    ۴۶و۴۵د(اصول             ۴۶و۴۹ج(اصول             ۴۹و۴۴ب(اصول             ۴۴و۴۳الف(اصول 

نامشروع به دست آمده و صاحب آن معلوم نیست را ضبط  و قانونی اساسی اگر دولت مالی که از راه غیر طبق قانون(۴۵

 ،به فردی که از او گرفته بدهد.     کند، آن را باید به چه مصرفی برساند؟                               الف( بعد از کسر خمس

 ب( آن را صدقه بدهد.          ج(به بیت المال بدهد.            د(نگه داشته باشد، شاید صاحب آن پیدا شود.   

 اساسی؛ مالکیت شخصی که از راه ............... باشد،محترم است. قانون ۴۶ طبق اصل(۴۶

 است؟ شده مشخص چگونه اقتصادی وفعاالن شهروندان اقتصادی حقوق های اساسی،بنیان قانون ۴۶و ۴۹اصول  در(۹۱

 چاه ۴۶ اصل در ها، این ثروت بازگرداندن و نامشروع و قانونی غیر های روش از اندوزی ثروت با مبارزه زمینه در(۹۱

  است؟ مطالبی مطرح شده

 بدان ها اشاره دارد را بیان کنید. ۴۶ که اصلنامشروع  و قانونی غیر های روش از اندوزی مورد از راه های ثروت ۴( ۹۲
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 استانی و ای منطقه عدالت ۴۵:  اصل

  است؟ کرده تشریح چگونه را استانی و ای منطقه عدالت اساسی قانون ۴۵ اصل(۹۳

 

 نسلی بین عدالت و پایدار توسعه: ۹۱ اصل

 می پردازد؟ زیر موارد از اساسی به کدام یک قانون ۹۱ اصل(۹۴

 شهروندان اقتصادی حقوق( استانی   د و ای منطقه عدالت( نسلی   ج بین عدالت و پایدار توسعه( دولت   ب مالیه( الف

 است. بهای ................................ بوده یافته، پیشرفت اقتصادی به توسعه کشورهای اغلب در(۹۹

 است؟ م شدهبهائی تما چه یافته، پیشرفت اقتصادی به توسعه کشورهای اغلب در(۹۹

  شود که محیط زیست آسیبی نبیند؟ سازماندهی باید طوری اقتصادی رشد و توسعه چرا جریان(۹۶

  چیست؟ زیست محیط تخریب همراه با اقتصادی رشد پیامد(۹۵

تدبیری  توسعه، چه زیست در جریان محیط حفظ و نسلی بین عدالت جهت برقراری اساسی قانون  پنجاهم اصل در(۹۶

  است؟ شده اندیشیده

 

 دولت مالیه:  ۹۹ تا ۹۱ اصول

 ؟پردازد نمی مباحثی چه به اساسی قانون ۹۹ تا ۹۱ اصول(۹۱

 بودجه( بودجه       د اجرای حسن بر نظارت( اقتصادی      ج پیشرفت( دولت   ب دریافت ها و درآمدهای( الف

  باحث حاوی چه مواردی است؟اساسی به چه مباحث اقتصادی اشاره دارد؟ این م قانون ۹۹ تا ۹۱اصول(۹۱

 

 ایران: اقتصاد شدن دولتی

  چه بود؟ دولت به تجاری در اوائل انقالب–تولیدی مؤسسات و ها ازکارخانه تعدادزیادی واگذاری دالیل ملّی شدن و(۹۲

 الف( شرایط جنگی و ملّی شدن برخی کارخانه ها                   ب( تحریم و عالقه دولت به تصدّی کارها

 ج( ملّی شدن برخی کارخانه ها و خصوصی بودن آن ها          د( شرایط جنگی و نبود قانونی روشن 

 ایران، در پایان حکومت پهلوی و با افزایش ................................ شکل گرفت. بیش از حدّ اقتصاد شدن دولتی(۹۳

 بود..................  و.............  از جلوگیری هدف با انقالب اوایل در اقتصاد عرصه در دولت ناخواسته حضور زیاد و(۹۴

 یافت؟ افزایش اقتصاد در آن حضور و دولت نقش دالیلی به چه انقالب پیروزی از بعد اول سال های در(۹۹

 . بنویسید را انقالب پیروزی بعد از سال های در اقتصاد در دولت حضور افزایش دو دلیل(۹۹
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 : اقتصاد جهان و ایران    مپنجبخش 

 

 اقتصاد ایران در مسیر پیشرفتاز بخش :  سومفصل 

 
 چه تصویری از اقتصاد پیشرفته ایران دارید؟ 

 نقش ایفا کرده و دارای اهمیت هستند. ص     غ  اقتصادی قوای مقننه و قضائیه نیز در تحقق اهداف(۱

 .شمارمی رود به مهم هدفی ،جوامع تمامی برای کدام مفاهیم تحقق حاضر، حال در(۲

            اقتصادی پیشرفت و رشد تحققب(                اقتصادی وتوسعه عدالت تحققالف (  

   اقتصادی پیشرفت و عدالت تحققد(                          اقتصادی وتوسعه رشد تحققج( 

 ریزی برنامه در اساسی نقش  ........... و اریگذ سیاست و بودجه داشتن با کشور مجریه قوه عنوان به ها دولت(۳

 دارند. اقتصادی

 ؟برعهده دارند اقتصادی پیشرفت و عدالت هر یک از قوای مقنّنه، قضائیه و مجریه چه وظایفی را در تحقّق(۴

 کنند؟ نقش ایفا پیشرفت کشور و عدالت تحقّق در می توانند چگونه سه گانه ی کشور هر یک از قوای(۹

 در دیگر قوای جامعه اهمیت گرفتن نادیده معنای به ، کشور مجریه قوه عنوان به ها دولت دهید؛آیا نقشتوضیح (۹

 است؟ اقتصادی اهداف تحقق

 

 حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی: 

 بازسازی و زمان پهلوی از مانده برجای اقتصادی مشکالت حل بر کشور عزم اسالمی، انقالب کدام برهه از عمر در(۶

 ؟بود جنگ از ناشی های خرابی

           انقالب عمر دوم دهه یب(                                       انقالب اول عمر دهه یالف (   

 انقالب عمر چهارم دهه ید(                                           انقالب عمر سوم دهه یج( 
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 و اقتصاد عرصه ی در بیش تر چه هر فعالیت به مردم تشویق دولت دهه ی سوم  انقالب، سیاست  به طور کلی (۵

 ................ شرکت های و واگذاری کارخانه ها

 .         دولتی به بخش تعاونی بودب(                    دولتی بود. بخش خصوصی بهالف ( 

    خصوصی بود. بخش به دولتی د(                       خصوصی به بخش تعاونی بود.ج(  

 سال اغلب مضامینی...................... داشت. شعارهای در دهه ی چهارم انقالب،(۶

 فرهنگی د(                    ایرانی -اسالمی   الگویج( با         اقتصادی ب(               سیاسیالف ( 

 شد. ت نام گذاریپیشرف و عدالت ی دهه عنوان با انقالب دهه ی ................(۱۱

 .گرفت کشور قرار مسائل اولویت در ، ............... 80 دهه ابتدای از رهبری معظم مقام تأکید با(۱۱

 چه زیرساخت هائی بود؟نیازمند  کشور های بعد از انقالب، ماندگی کردن عقب پر و اقتصادی جهش آغاز برای(۱۲

  برچه مبنائی استوار شد و چه نتایجی به همراه داشت؟سیاست های اقتصادی دولت در دهه ی سوم انقالب (۱۳

 به چه سیاستی بر علیه کشور ما روی آورد؟ فرهنگی، و انتظامی، امنیتی نظامی، های جنگ در ناکامی از بعد دشمن(۱۴

 معروف شد؟« پیشرفت  و عدالت» دهه عنوان به انقالب، کدام دهه ی(۱۹

 رهبری چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟ معظم مقام توسط اقتصاد مینهز در به نظر شما تعیین سیاست های کلی(۱۹

  کشور بر چه پایه هایی استوار بود؟ عزم اسالمی، انقالب عمر دوم دهه ی در(۱۶

 سال، بیش تر چه مضامینی را دنبال می کرد؟ شعارهای طرح کشور، ساله بیست انداز چشم درسند(۱۵

 ر بعد از جنگ چه ویژگی هائی داشت؟دوره سازندگی اقتصادی انقالب د(۱۶

 خصوصی در دهه ی سوم انقالب چگونه بخش سرمایه گذاری اقتصادی مشارکت و افزایش برای الزم زمینه ی(۲۱

 تحقق یافت؟

 روند خصوصی سازی اقتصاد و پیامد های آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ (۲۱

 ی تواند کشور را به رشد و توسعه ی اقتصادی برساند؟ به نظر شما آیا خصوصی سازی اقتصاد در هر شرایطی م(۲۲

 مراعات چه شرایطی را در خصوصی سازی ضروری دانسته و پیشنهاد می کنید؟(۲۳

 در دهه ی چهارم انقالب در طراحی و معماری اقتصاد ی نوین و پیشرفته، چه اقداماتی صورت گرفت؟(۲۴

 در این برهه را بنویسید.   راهبردی های مشی خط د نمونه ازعنوانی یاد شد؟ چن با چه انقالب چهارم از دهه(۲۹

 پهلوی برجای مانده بود را بنویسید. و قاجار چند نمونه از مشکالت و موانع اقتصادی در بعد از انقالب، که ازدوران(۲۹

 

 

 



 

 

 
84 

 اولویت های اقتصادی سال:

 است. برخوردار اولویت بیشترین از سال آن در که است ........................... دهنده نشان واقع در سال، شعار(۲۶

 و راهبردی گفتماند(           علمی جامع نقشهج(           بنیادینی   تحوّلب(  سند تحوّلی         الف (  

 را می رساند؟07-28بیانگر مفهوم کدام شعار سال را در طی سال های  «بهتر و بیشتر خالصانه تالش» این عبارت (۲۵

   اقتصادی جهادب(                                                        جویی صرفه(   الف

  کشور سازندگی برای عمومی مجاهدتد(                                       مالی و اقتصادی انضباطج(    

 می باشد.  کشور ........... اقتصاد بر »ملی تولید « مطلوب توجه به از جمله آثار(۲۶

 تورم                  کاهش دولت                               ب( افزایش اشتغال و درآمد لف (  افزایشا

 همه موارد صحیح است.  د(  کشور                                 اقتصاد   شکوفا ییج( 

 کشور و یک.............. به پشنهاد نخبگان ،کشور مسائل ترین اصلی و ترین مهم به توجه با سال هر ابتدای در(۳۱

 .شود می تعیین رهبری معظم مقام توسط

 است. آنها به نسبت ما دهنده ی................و.............. نشان ایرانی محصوالت از استفاده(۳۱

 اقتصادی چیست؟ جهاد از منظور(۳۲

 ده چیست؟دهن نشان واقع در سال توسط مقام معظم رهبری طرح شعار(۳۳

 است؟ شده بر چه شعارهائی  تأکید ترتیب به ۱۳۶۱ و ۱۳۶۱ سال های در(۳۴

 دهنده ی چیست؟ نشان ایرانی محصوالت از استفاده(۳۹

  دارد؟ کشور اقتصاد بر مطلوبی چه آثار  » ملی تولید « به توجه(۳۹

 سه مورد از شعارهای اقتصادی سال های قبل تاکنون را نام ببرید.(۳۶

 

 اری اقتصاد:ریل گذ

 را بیان نمائید. «اقتصادی گذاری ریل»مفهوم (۳۵

 رهبری ابالغ شده است را بنویسید. معظم اقتصادی کشور که توسط مقام کلی های چهار نمونه از سیاست(۳۶

 

 چشم انداز اقتصاد:

 .آورند یم دست به ........................ با را یاقتصاد فعاالن و مردم نخبگان، نیب یهماهنگ کشورها تر بیش(۴۱

  کشور، چگونه توصیف شده است؟ ساله ۲۱ انداز چشم ، طبق سند۱۴۱۴ سال افق در اقتصادی کشور وضعیت(۴۱

 ،چه تصویری از اقتصاد ایران ارائه شده است؟۱۴۱۴در سند چشم انداز(۴۲

 شود؟کشورها، هماهنگی بین نخبگان، مردم و فعاالن اقتصادی چگونه حاصل می  در بیش تر(۴۳
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 اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت:

 و اقتصاد سازی پیشرفت، مقاوم اساسی عنصر عنوان به ...................... بر عالوه اقتصادی، پیشرفت تداوم برای(۴۴

 مختلف الزامی است. های تکانه و فشارها از آن ناپذیری آسیب

 صرفه جویی   د(           تولید توان ارتقایج(                   ملی تولیدب(                  اقتصادی ریاضتالف (   

آسیب  پیشرفت،..............و اساسی عنصر عنوان به تولید توان ارتقای بر عالوه اقتصادی، پیشرفت تداوم برای(۴۹

 .است الزامی مختلف های تکانه و فشارها از آن ناپذیری

 ......... و آسیب دشمنان دچار سوی از همواره ، اسالمی انقالب از عدب ویژه به اخیر صدسال یک در ایران اقتصاد(۴۹

 است . بوده

 .مدت است کوتاه در جاری مشکالت کننده رفع و بلندمدت در کشور پیشرفت و عزّت کننده تضمین ...........(۴۶

 بیرونی و های داخلی تکانه و تهدیدات برابر در که بنیان دانش و مردمی پیشرفته، است؛ اقتصادی ...............،(۴۵

 است. ناپذیر آسیب

 مقاومتی، ........... ، منبعی درونی و پایان ناپذیر است. در نگاه اقتصاد(۴۶

مقاومتی به برون گرائی؛ صادرات محصوالت با ارزش افزوده ی باال به کشورهای جهان با اولویت  در نگاه اقتصاد(۹۱

 ........ و ....... مدّنظر است.

 را .......... ........... و کنندگان، تمامی تولید توسط آن کارگیری به و تولیدی سطوح تمام در دانش شدن فراگیر (۹۱ 

 .آورد می ارمغان به

 .اقتصاد است در مردم مشارکت افزایش ساز زمینه ............................ مردمی، اقتصاد در(۹۲ 

 است. ابعاد همه ............................ در مستلزم اقتصاد، سازی مقاوم برای مناسب ریزی برنامه(۹۳

دربرابر ...............  دیبا زین کشور شود،اقتصاد نهیواکس ها یماریب مقابل در انسان است الزم که طور همان(۹۴ 

 .شدیندیب را الزم داتیتمه

از  راحتی به و دارد کمتری ماندگاری و مقاومت ریشه، کت درختان و گیاهان همانند اقتصادهای ......................(۹۹ 

 .شود می کنده جای

 مورد(4نماید؟) می اجرا و پیگیری را اقتصاد «سازی مقاوم مسئله»اصطالحاتی  چه اقتصادانان معموالً با(۹۹

 به طور کلّی، سند ارائه شده ی اقتصاد مقاومتی برای کشور ما، حاوی چیست؟(۹۶

 اومتی را توضیح دهید.مق مفهوم اقتصاد(۹۵

 مقاومتی را نام ببرید. اقتصاد های چهار مورد از مؤلفه(۹۶

 مقاومتی چیست؟ درون زائی در اقتصادمنظور از اصطالح  توضیح دهید؛(۹۱
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 توضیح دهید؛ چرا عوامل اصلی تولید کشور جهت پیشرفت،  باید از درون خود کشور نشأت بگیرد؟(۹۱

 کند؟چرا؟ کمک کشور پیشرفت به تواند می ه صورتیچ در خارجی گذاری سرمایه(۹۲

 اگر رشد اقتصادی منبع درونی نداشته باشد،چه سرانجامی در انتظارش خواهد بود؟(۹۳ 

 مقاومتی به برون گرائی و ارتباط با کشورهای خارجی در تجارت چگونه و بر چه اساسی است؟ نگاه اقتصاد (۹۴

 بهره وری حداکثری می تواند موجب مقاوم سازی اقتصاد شوند؟توضیح دهید؛ چگونه مدیریت مصرف و (۹۹ 

 سازی در پیشرفت اقتصادی را بیان نمائید. فرصت و اهمیت مولّد بودن(۹۹

 بنیان چه مزایا و محاسنی به همراه دارد؟ دانش توضیح دهید که اقتصاد(۹۶

  توضیح دهید؛ به چه اقتصادی، اقتصاد مردمی اطالق می شود؟ (۹۵

 مقاومتی چگونه توصیف شده است؟ اقتصاد های در حوزه مؤلفه« مردمی اداقتص»(۹۶

 درآمد در اقتصاد مقاومتی، چه نتایجی می تواند به همراه داشته باشد؟ و ثروت عادالنه توزیع(۶۱

 توضیح دهید.را مقاومتی  اقتصاد های مؤلفه از به عنوان یکی« تهدیدات و فشارها برابر در سازی مقاوم»چگونگی(۶۱

 توضیح دهید.« مقاومتی اقتصاد های مؤلفه»شکنی را به عنوان یکی از  تحریم نقش توان(۶۲

 چه عاملی در اقتصاد مقاومتی می تواند باعث شود که دشمنان از تحریم اقتصادی علیه کشور ما دست بردارند؟(۶۳

 د.می کنند را نام ببری کمک کشور درآمدی منابع تنوع سه مورد از عواملی که به(۶۴

 مقاومتی چگونه و از چه را ه هائی می توان از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاست؟ در اقتصاد(۶۹

به نظر شما در اجرائی کردن اقتصاد مقاومتی توجّه به چه مؤلّفه ای، ضروری تر از بقیه می باشد؟ با برهان از پاسخ (۶۹

 خود دفاع کنید.

 راهکارهائی را پیشنهاد می نمائید؟)ذکر چهار مورد(جهت نیل به اقتصاد مقاومتی، شما چه (۶۶

 

 

 

 

 

 

 

   باقری - ۶۹ دی

 


