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 مقدمه
 توانایی ها و خواسته های گوناگونی دارند. زیرا -جواب  چرا انسان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟  -1

 رفع مشکلبر اساس   –جواب  شکل می گیرد. چه اساسیروابط اقتصادی بین انسان ها بر - 2

  رابطه اقتصادی انسان ها به چند شکل وجود دارد؟ آنها را توضیح دهید.-3

  این نوع رابطه اقتصادی در حد مبادله افراد در یک کشور است. روابط اقتصادی ساده:  -الف 

  این نوع روابط اقتصادی در سطح بین المللی انجام می شود. روابط اقتصادی پیچیده:  -ب 

 مورد از موارد مطرح در اقتصاد بین الملل را بنویسید. ند چ-4

 صادرات و واردات کاال و خدمات.  -

 . (حرکت سرمایه)سرمایه گذاری خارجی  -

 برقراری روابط تجاری با ملت های دیگر.  -

   (اتحادیه اروپا ، اکو و...)تشکیل اتحادیه های اقتصادی و مالی با کشور های همسایه .  -

  (موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی ، سازمان تجارت جهانی و ... )اجرای موافقت نامه های همکاری اقتصادی  -

 یم روابط بین کشورها هموار کردن تجارت و تنظ - هدف سازمان های جهانی و بین المللی چیست؟-5

 

 موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته
 

 چه عواملی در گذشته مانع رشد و توسعه تجارت بین الملل می شد؟-6

 هزینه باالی تجارت  -دولت ها قانونی ، نا امنی و ضعف  موانع -

 الملل در گذشته توضیح دهید.موانع قانونی ، نا امنی و ضعف دولت ها را به عنوان یکی از موانع تجارت بین -7

 نا امنی راه ها وخطر حمله و هجوم دزدان و راهزنان سبب از بین رفتن انگیزه تجارت خارجی در افراد می شد.   -

حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی به طور غیر عقالنی باهرگونه تجارت خارجی مخالفت کرده و اجازه روابط  -

  را نمی دادند.اقتصادی بین المللی 

  نبود راه های مناسب - نبود وسیله حمل و نقل مناسب - چرا در گذشته هزینه تجارت باال بود؟-8

 به چنددلیل که عبارتند از: چرا امروزه هزینه تجارت داخلی وبین الملل کاهش یافته است؟-9

حمل و   - پیدایش صنعت بخار -میالدی 15 میالدی و اروپاییان در قرن 13و 12 انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان در قرون  -

ایجاد مقررات  - احداث راه های مناسب  - وجود امنیت نسبی در سرزمین ها - پیشرفت فنی دانش بشر - نقل ریلی و هوانوردی

  مورد قبول بین المللی

 بخش پنجم کتاب درسی اقتصاد) فصل اول(

 ((اقتصاد بین الملل))

 سواالت تشریحی با پاسخ

 : توسلینگارش
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 باال بودن هزینه تجارت در گذشته چه نتایجی به دنبال داشت؟-10

  حمل و نقل کاال فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام می شد. -

  اغلب افراد در طول عمر خود فقط کاالیی را مصرف می کردند که در منطقه محل سکونتشان تولید می شد. -

  دند.تولید کنندگان به اندازه نیاز بازار های داخلی کاال تولید می کردند و هرگز از تولیدات دیگران بهره نمی بر -

 کاهش هزینه تجارت داخلی بین الملل چه نتایجی به دنبال داشته است؟-11

 انتقال کاالهای فاسد شدنی و فاسد نشدنی با سرعت زیاد با وسایل حمل و نقل مجهز بدون از دست دادن کیفیت به سراسر جهان 

 تاجر به چه کسی می گویند؟-12

 : فردی است که محصول را در مرکز تولید خریده و در مناطق مصرف بین الملل به فروش می رساند.  تاجر یا بازرگان

 چرا تولید کنندگان خود اقدام به فروش کاال هایشان نمی کنند؟-13

 آنها معموال فرصت ، تخصص و امکانات الزم برای فروش محصوالت خود را ندارند.

 الملل موجب افزایش رونق اقتصادی کشورها می شود؟چرا حضور تاجران و بازاریان بین -14

 آنها از بازار های کشورهای دیگر و نیاز ها و عالیق مصرف کنندگان خارجی مطلع هستند.زیرا آنها 

 گسترش وسایل حمل و نقل  - 2 تنوع کاالهای تولیدی   - 1   به دو دلیل: چرا امروزه تجارت به روش علمی انجام می گیرد؟-15

 امروزه چه کشور هایی در زمینه تجارت موفق تر هستند؟-16

 نیروی متخصص و آموزش دیده بیشتری در زمینه تجارت جهانی را داشته باشند. کشورهایی که  

 

 چرا ملت ها به تجارت روی می آورند؟

 

 چرا کشورها به تجارت بین الملل روی می آوردند؟-17

 عواملی که موجب روی آوردن کشور ها به تجارت بین المللی می شوند عبارتند از: 

 یکسان نبودن منابع و عوامل تولید کشورها  -1

 یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری  -2

 یکسان نبودن وضعیت اقلیمی کشورها  -3

 یل تجارت بین الملل توضیح دهید.یکسان نبودن منابع و عوامل تولید را به عنوان یکی از دال-18

کشورها از نظر دسترسی به منابع زیر زمینی،  منابع طبیعی و نیروی متخصص وضع یکسانی ندارند. بعضی از آنها دارای زمین 

 حاصل خیز و آب کافی و برخی دیگر دارای منابع زیر زمینی فراوان و برخی دارای نیروی متخصص می باشند.

 وری را به عنوان یکی از دالیل تجارت بین الملل توضیح دهید.یکسان نبودن فنا-19

دستیابی به فناوری کار ساده ای نیست و نیاز به هزینه فراوان دارد. کشورهایی که به فناوری نوین و اختراعات جدید دست یافته اند 

وبه همین دلیل در وضعیت حاضر سطح  ای نیستانتقال فناوری کار ساده  دهند. ی آن را به رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار نم

 فناوری در کشورهای مختلف متفاوت است.

 چرا کشورها فناوری نوین خود را به رایگان در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند؟-20

اختراعات جدید دست یافته دستیابی به فناوری کار ساده ای نیست و نیاز به هزینه فراوان دارد. کشورهایی که به فناوری نوین و  زیرا

  دهند. ی اند آن را به رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار نم

 وضعیت اقلیمی متفاوت کشورها را به عنوان یکی از دالیل تجارت بین الملل توضیح دهید.-21

ایط آب و تنوع آب و هوایی سرزمین های مختلف موجب می شود که در هر کشوری محصوالت خاصی تولید شود مثال شر

 هوایی ایران جهت کشت خشکبار و شرایط آب و هوایی کشورهای استوایی برای کاشت میوه های استوایی مناسب است. 
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 توان تولیدی متفاوت کشور ها چه نتیجه ای به دنبال دارد؟-22

 موجب می شود که : (تفاوت اقلیم ، فناوری و عوامل تولید )توان تولیدی متفاوت کشورها 

 هرکشوری بتواند کاالیی را در مقایسه با کشورهای دیگر مقرون به صرفه تر تولید نماید. 

 ر از مزیت مطلق چیست؟ منظو-23

در مزیت مطلق توانایی کشور در تولید کاالیی به کارگرفته می شود که درآن تخصص دارد و می تواند با هزینه کمتر و به 

 در واقع در تولید آن کاال مزیت اقتصادی دارد.عبارتی مقرون به صرفه تر تولید کند و 

 ور از مزیت نسبی چیست؟منظ-24

نسبت به کشورهای دیگردر تولید کاالیی مزیت مطلق نداشته باشد ولی در کشور خودش کاالیی را بتواند با صرفه تر اگر کشوری 

  دیگر وارد نماید.تولید کند باید برای تولید این کاال متمرکز شود و کاالهای دیگر را از کشورهای 

 برای مزیت نسبی و مزیت مطلق مثال بزنید. – 25

کشور ایران، برزیل و کنیا از نظر عوامل تولید دارای شرایط یکسان می باشند اگر فرض کنیم که این سه کشور فقط می توانند غذا و 

  پوشاک را با قیمت یکسان تهیه نمایند ، توان حداکثری آن ها جهت تولید غذا یا پوشاک به شرح زیرمی باشد : 

  کشور  غذا  پوشاک

  برزیل  واحد 40  واحد 70

  ایران  واحد 60  واحد 30

  کنیا  واحد 20  واحد 10

  

پس  باشند  با توجه به جدول باال نتیجه می گیریم که ایران در تولید غذا و برزیل در تولید پوشاک دارای مزیت مطلق می

 ایران باید پوشاک را از برزیل وارد نماید و برزیل باید غذا را از ایران وارد نماید . 

جدول نشان می دهد که کنیا در تولید هیچ کدام از کاال ها دارای مزیت مطلق نمی باشد اما این بدان معنا نیست که کنیا امکان 

تخصصی شدن در تولید هیچ کاالیی را ندارد و باید به تولید غذا بپردازد زیرا در کشور کنیا تولید غذا نسبت به تولید پوشاک 

 اک را از برزیل وارد نماید. دارای مزیت نسبی است و پوش

تخصصی شدن درتولید یک یا چند کاال - 2تقسیم کار بین جوامع - 1 رعایت اصل مزیت نسبی و مطلق چه نتایجی به دنبال دارد؟-26

  تک محصولی در سطح منطقه،  شهر،  جهان و حتی خانواده- 5 افزایش تولید در جهان -4 افزایش رفاه مردم کشورها - 3

 چنانچه اصل مزیت های مطلق و مزیت نسبی رعایت نشود چه پیامدهایی خواهد داشت؟اگر -27

 هدر رفتن منابع و سرمایه   -

  کاهش رفاه جامعه به دلیل تولید کاالی کمتر و بی کیفیت -

 باشند.رعایت اصل مزیت مطلق و نسبی موجب میشود که اغلب خانوار ها در زندگی اجتماعی شهری .............. -28

 تک محصول

 مبادله –تقسیم کار  - بدون............  و بدون ............. زندگی اجتماعی انسان معنا پیدا نمی کند. یدر دنیا-29

 

 آیا تجارت بین الملل دارای منافع است؟

 

 ایا تجارت بین الملل دارای منفعت است ؟چرا؟-30

کشورها با توجه به مزیت نسبی خود و انتقال و کار بین المللی را فراهم می گرددبا رعایت اصل مزیت مطلق موجبات تخصص و تقسیم 

منابع از بخش های بدون مزیت به بخش های دارای مزیت ، در تولید یک یا چند کاال کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش می دهد. 

  یابد ح رفاه زندگی مردم جهان بهبود میفزایش می دهد. سطبا تقسیم کار و مبادله ، حجم و کیفیت کاالهای تولید شده در جهان را ا
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 چرا تجارت بین الملل موجب افزایش کیفیت کاال های داخلی می گردد؟-31

 ادامه کار بسیاری از تولید کنندگان به وارد کردن ماشین آالت و مواد اولیه و ...ازکشورهای دیگر بستگی دارد.  -الف 

بازار های داخلی محدود است اما تجارت بین المللی موجب می شود تا تولید کنندگان از طریق صادرات ،کاالهای اضافه خود  -ب 

 را با قیمت مناسب  و وضعیت بهتر به فروش برسانند و به بازار وسیع تری دست پیدا کنند. 

و اگر این امر هدفمند و با مدیریت صحیح انجام شود تولید تجارت بین المللی باعث ورود کاالهای خارجی به کشور ها می شود  -ج 

کنندگان داخلی را وادار می سازد برای رقابت با تولید کنندگان خارجی تالش بیشتری نموده تا محصوالت بهتر و کارآمدتری تولید 

  نمایند .

 چرا تجارت بین الملل موجب سود بیشتر تولید کنندگان می شود؟-32

و وضعیت با صادرات کاالهای خودبه بازارهای وسیعتری دست پیدا کنند و کاالهای اضافی خود را با قیمت مناسب زیرا می توانند 

 بهتربه فروش برسانند و سود بیشتر کسب کنند.

 چرا تولید کنندگان نیاز مند تجارت بین الملل هستند؟-33

ها می شود و اگر این امر هدفمند و با مدیریت صحیح انجام  تجارت بین المللی باعث ورود کاالهای خارجی به کشورچون در نتیجه 

شود تولید کنندگان داخلی را وادار می سازد برای رقابت با تولید کنندگان خارجی تالش بیشتری نموده تا محصوالت بهتر و 

 کارآمدتری تولید نمایند .

 تجارت بین الملل چه منافعی را نصیب مصرف کنندگان می کند؟-34

 اردات کاالهای خارجی باعث می شود که مصرف کنندگان بتوانند از کاالهای گوناگون و ارزان استفاده کنند. و -الف 

صادرات کاال به خارج سبب می شود که مصرف کنندگان ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی را به دست  -ب 

  آورند.

 شرط ورود کاالی خارجی به یک کشور چیست؟-35

  از کاالی مشابه داخلی ارزان تر و مرغوب تر باشند. مشابه آنها در داخل تولید نشوند.

 

 مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه
 

 رابطه اقتصادی بین کشور ها به چند شکل انجام می شود؟-36

 مبادله کاال و خدمات   -1

 مهاجرت نیروی کار از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع بهتری دارد.  -2

 شودمی ابی به وضعیت بهتر شغلی انجامخارج که با هدف دستیرجی در ایران وکارگران ایرانی درحضور کارگران خا برای مثال،

 حرکت سرمایه از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع بهتری دارد.  -3

 مانند فعالیت کشورها در جهت  جذب سرمایه گذاری های خارجی درکشور خود. 

 هدف کشورها از جذب سرمایه گذاری های خارجی چیست؟-37

عالوه بر پس انداز های داخلی خود از پس انداز های کشورهای دیگر نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های 

 تولیدی داخلی استفاده نمایند. 

 

 سیاست های تجاری

 اقتصادی - کشورها متناسب با  وضعیت ................ خود سیاست های تجاری مختلفی را انتخاب می کنند.-38

 برخی از سیاست های تجاری را نام ببرید.-39

  تسهیالت اقتصادی و حقوقی - پرداخت یارانه های مختلف  - سهمیه وارداتی  - عوارض وارداتی  - تعرفه گمرکی 
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 کشورها جهت حمایت از تولید کنندگان از چه سیاست هایی استفاده می کنند؟-40

 سهمیه وارداتی   - عوارض وارداتی  - تعرفه گمرکی

 کشورها جهت تشویق صادرکنندگان داخلی و نفوذ به بازار های جهانی از چه سیاست هایی استفاده می کنند؟-41

  تسهیالت اقتصادی و حقوقی  - پرداخت یارانه های مختلف 

 سیاست های تعرفه گمرکی،  عوارض وارداتی و سهمیه وارداتی به چه منظور استفاده می شود؟-42

 برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی یا کاهش وابستگی خود به کشورهای دیگر

 حقوقی پرداخت می کنند؟ دولت ها به چه منظور به تولید کنندگان یارانه های مختلف و تسهیالت اقتصادی و-43

برای تشویق صادرکنندگان داخلی به منظور نفوذ به بازارهای جهانی یا تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در داخل 

 کشور

 چه صنایعی در همه کشورها مشمول حمایت دولت قرار می گیرند؟-44

  (مانند فناوری های نوین در ایران )صنایع نوزاد  - کاالها و صنایع راهبردی 

 چرا کاالها و صنایع راهبردی در همه کشورها مشمول حمایت دولت قرار می گیرند؟-45

عدم تولید آنها در یک کشور موجب بهانه جویی  ثانیا در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند.زیرا اوال  

 و سلطه دشمن و ضعف و وابستگی کشور می گردد. 

 دلیل تاکید اقتصاد دانان بر تولید داخلی ، خوکفایی و عدم وابستگی چیست؟-46

  رفتار استکباری قدرت های جهان  -جنگ های اقتصادی چند قرن اخیر 

 

 محصوالت راهبردی

 

 محصوالت راهبردی چیست؟منظور از  -47

 کاال ها و خدماتی که تولید آنها بدون توجه به سود ، هزینه ، بازار و... انجام می شود. 

 برخی از محصوالت راهبردی را نام ببرید؟-48

صنایع  - کاال های حوزه انرژی مانند: نفت ، هسته ای و انرژی های نو  -کاالهای ضروری مانند غذا،  دارو و محصوالت کشاورزی 

  دفاعی و نظامی

 مزیت نسبی راهبردی اقتصاد دانان به ............. منافع سیاسی و غیر اقتصادی نیز توجه می نمایند.-49

 در چه شرایطی کشور ها باید منابع و امکانات خود را به تولید محصوالت غیر مزیتی اختصاص دهند؟ -50

 زمانی کشور ها باید منابع و امکانات خود را به تولید محصول غیر مزیتی اختصاص دهند که : 

اشتغال ممکن نباشد زیرا خلق ارزش افزوده در محصول غیر  (مثال نیروی کاری مهارت)در کوتاه مدت برای عوامل تولید 

 مزیتی بهتر از بیکاری است. 

 مزیت های اقتصادی – محیط جغرافیایی و طبیعت ............... را در اختیار کشورها قرار می دهد. –51

 دلیل تاکید اقتصاد دانان بر سرمایه انسانی ، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان چیست؟-52

و خلق مزیت های اقتصادی جدید در عرصه خدمات  (مانند محصوالت کشاورزی و دریایی جدید)احیای مزیت های بالقوه زیرا 

 ،علم و فناوری و صنایع فرهنگی می تواند کشور ها را از مسیر عقب ماندگی قبلی برهاند. 

 عوامل موثر بر ثروت و موفقیت کشور های پیشرفته چیست؟-53

خلق مزیت های اقتصادی جدید و )می باشند.استفاده از مزیت هایی که تا چند قرن پیش فاقد آنها بوده اند و امروزه دارای آن 

انتقال صنایع قدیمی )انتقال مزیت هایی با ارزش افزوده کمتر به مزیت هایی با ارزش افزوده بیشتر  -( احیای مزیت های بالقوه

  (کشورهای پیشرفته و صنعتی به کشورهای دیگر
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 حمایت از صنایع نوزاد و گلخانه ای

مزیت ،طبیعی های به دلیل محدودیت  یاگر کشورچون  - مفهومی ایستا و دائمی نیست؟چرا مزیت داشتن و نداشتن -54

  اقتصادی نداشته باشد به این معنی نیست که نمی تواند به مزیت دست یابد.

 می تواند مزیت به دست آورد ؟ (کم کیفیت با هزینه تولید باال )چگونه محصول بدون مزیت -55

ه زیاد وکیفیت کم تولید شود با حمایت دولت یا مصرف کنندگان از آن )خریدکاالی ملی(، می تواند اگر محصولی با هزینه تمام شد

 مزیت به دست آورد.

 ؟مثال بزنید.کشوری که به دلیل محدودیت های طبیعی دارای مزیت اقتصادی نیست چگونه می تواند مزیت به دست آورد-56

 حمایت مشروط و گام به گام دولت و مصرف کنندگان از محصول بدون مزیت در محدوده زمانی معین  -الف 

پیشرفت های علم و فناوری موجب شده است امروزه دیگرمحدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشد؛ مثال چه بسا  -ب 

 نماید.کشوری که دریا ندارد با فناوری می تواند محصوالت شیالت تولید 

 منظور از صنایع نوزاد و گلخانه ای چیست؟-57

 صنایعی گفته می شود که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی است.  به

 

 تولید فراملیتی و چند ملیتی

 

 الکترونیکی -  امروزه تولید اغلب کاالها مخصوصا کاال های .............. فرامرزی شده است . -58

 ساخت ژاپن معنایی ندارد؟مثال چرا دیگر کاالی  -59

 مروزه تولید اغلب کاال ها مخصوصا کاالهای الکترونیکی فرامرزی شده است و به عبارتی ساخت ژاپن و یا ... معنایی ندارد. زیرا ا 

 هدف از تاسیس موسسات چند ملیتی چیست؟-60

از این طریق بتوانند مزیت اقتصادی کشور های دیگر را به خود اختصاص دهند و در  هدف از تاسیس موسسات چند ملیتی این است که

 حالتی خوش بینانه آنها را در تولید مشارکت دهند. 

 دلیل انتقال کارخانه های مارک های تجاری معروف دنیا به کشور های دیگر چیست؟-61

کارگر در برخی کشورها بسیار ارزان تر است.  دیگر این است که دلیل انتقال کارخانه های مارک تجاری معروف دنیا به کشور های

 (تولید پوشاک مارک انگلیسی در بنگالدش)

 قیمت مبادله – منافع حاصل از تجارت بین الملل به ............... مبادله بستگی دارد.-62

مثال اگر در تجارت بین ایران  - بستگی دارد؟با ذکر مثال نشان دهید که منافع حاصل از تجارت بین الملل به قیمت مبادله -63

 برابر غذا باشد دیگر تجارت بین ایران و برزیل برای ایران سودآور نیست.  10و برزیل قیمت جهانی پوشاک

 علت ارزش نا برابر محصوالت تولید شده توسط کشور های قوی و ضعیف چیست؟-64

 مت گذاری می کنند .قدرت های اقتصادی محصوالت را به صورت ناعادالنه قی

 شده توسط کشور های قوی گران است؟چرا قیمت کاال های تولید شده توسط کشور های ضعیف ارزان و قیمت کاالهای تولید -65

چون قیمت گذاری ناعادالنه قدرت های اقتصادی، ارزش های نابرابری بین محصوالت کشورهای قوی و ضعیف برقرار می کند و در 

محصوالت کشاورزی، غذا و اغلب محصوالت خام و فاقد فناوری قوی در دنیا ارزان است. و در مقابل محصوالت با نتیجه انرژی، 

 فناوری باال و دانش بنیان، گران ارزش گذاری می شود.

 پیامد قیمت گذاری ناعادالنه محصوالت توسط قدرت های اقتصادی چیست؟-66

محصوالت خام و فاقد فنآوری قوی در دنیا. گران بودن محصوالت با ارزان بودن انرژی، محصوالت کشاورزی ،غذا و 

  فن آوری باال و دانش بنیان.

 تجارت جهانی چه زمانی باعث افزایش منافع کشور های مختلف می شود؟ -67
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منافع حاصل از تجارت عادالنه تقسیم شود و از سوی برخی از کشور  تجارت جهانی زمانی موجب افزایش منافع کشور ها می شود که

 های قدرتمند مصادره نگردد . 

تاکید بر  -به چه معناست؟ تاکید بر انتقال اقتصادی و خود کفایی به معنی قطع روابط تجاری و گوشه گیری از اقتصاد بین الملل -68

ی واردات به معنای قطع روابط تجاری و اقتصادی و گوشه گیری از اقتصاد بین انتقال اقتصادی و خودکفایی یا تولید ملی و جایگزین

  الملل نیست.

 تالش و رقابت - تجارت بین الملل عرضه تالش و ............. است. -69

 در فضای رقابتی چه کسانی برنده هستند؟-70

شناسایی )بتوانند توانمندی های تولیدی خود را بشناسند و آن ها را افزایش دهند. در فضای رقابتی کسانی برنده هستند که اوال 

 .افزایش همکاری های دو جانبه بین المللی به صورت هوشمندانهثالثا  شناسایی فرصت های بین المللی.ثانیا  (مزیت نسبی و مطلق

 شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی

 -  که دارد به یک شغل مشغول است و زندگی عموم مردم مبتنی بر........... می باشد؟در جامعه شهری هر فردی با تخصصی -71

 تک محصولی

 چرا در فضای جهانی اقتصاد تک محصولی کشورها شکننده و آسیب پذیر است؟ -72

اقتصاد تک محصولی در مواقع بحران امکان تاب آوری و انعطاف پذیری در مقابل تکانه ها، مشکالت و تحریم ها را زیرا  اوال  

اقتصاد تک محصولی فاقد زنجیره کامل خلق ارزش است و به همین دلیل در رقابت و جنگ اقتصادی محکوم به و ثانیا ندارند. 

 شکست می باشد.

 رزش چیست؟منظور از زنجیره کامل خلق ا -73

و اگر کشوری بتواند همه خلق ارزش و منافع تولید کاالی  زنجیره خلق ارزش به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده می گویند.

 خود کند در رقابت و جنگ اقتصادی برتری خواهد داشت. نصیب را  نهایی

 برسند؟کشورها از چه راه هایی می توانند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی  -74

 راه های تامین کاال های وارداتی خود را متنوع کنند.  -1

 بازار فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کنند.  -2

 از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرند. -3

 با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تامین برخی از نیاز های خود را در داخل کشور فراهم کنند. -4

  فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشند.به علم و -5

 وضعیت اقتصادی ایران را از گذشته تا کنون شرح دهید. -75

 ایران در گذشته کشوری تک محصولی به شمار می رفت که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود .  -

بعد از انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی دولت ها تالش کردند تا با گوناگون کردن منابع درآمدی وابستگی به درآمد های نفتی را  -

 کاهش دهند. 

هرچند امروزه هنوز هم اقتصاد ما به درآمد های نفتی وابسته است اما درآمد های صادراتی کشور متنوع شده و تا حدودی از وضعیت  -

  است. اصله گرفتهتک محصولی ف

با تالش در عرصه علم و فناوری توان فنی کشور در زمینه ساخت ماهواره، انرژی هسته ای و فناوری نانو و ...افزایش یافته و در مسیر - 

 قطع وابستگی به قدرت های بزرگ در رسیدن به مرحله انتقال اقتصادی گام برداشته است. 

 توان فنی خود را افزایش دهد؟ ایران از چه راه هایی توانسته است-76

  تاسیس شرکت های دانش بنیان. و    تالش در عرصه علم و فناوری و تجاری سازی فناوری های نوین از راه  

 چند مورد از موفقیت های ایران را در عرصه علم و فناوری بنویسید.-77

 صنایع دفاعی و نظامی  - یافته های بنیادین  - لیزر  - فناوری نانو  - انرژی هسته ای  - بیو تکنولوژی  - ساخت ماهواره امید 
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 تحریم اقتصادی

 

 تحریم اقتصادی – یکی از ابزارهای رقابت و یا جنگ اقتصادی .......... می باشد.-78

 اهداف کشورهای زورگو از تحریم اقتصادی چیست؟-79

  ابزار مکمل جنگ نظامی  - 3  (براندازی یا اعمال فشار)اهداف سیاسی  - 2  (کسب منافع بیشتر)اهداف اقتصادی  -1

 تحریم اقتصادی چه پیامد هایی به دنبال دارد؟ -80

سختی صادرات و واردات به گونه ای که کشور تحریم شده مجبور است کاالی مورد نیاز خود را با قیمتی  - افزایش هزینه مبادله 

 گران تر از بازار سیاه تهیه نماید. 

 انواع تحریم اقتصادی را نام برده و در مورد آنها توضیح دهید. -81

  و عوامل تولید مثل سرمایه. مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال و خدمات=  تحریم تجاری  -1

 مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی ، بانک ها و بیمه ها.=  تحریم مالی  - 2 

 تحریم های تجاری - در گذشته بیشتر از کدام نوع تحریم استفاده می شد؟ -82

 چرا امروزه تاثیر گذاری تحریم های تجاری کاهش یافته است؟ -83

 اقتصاد امروز یک اقتصاد جهانی است. زیرا

 ایجاد شبکه گسترده و یکپارچه پولی و مالی بعد از جنگ جهانی دوم چه تاثیراتی بر تحریم ها گذاشته است؟ -84

 (دالر و یورو)کشور های تحریم کننده از فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی و نهاد های مالی و پولی های بین المللی 

 استفاده کرده و تحریم های بانکی و بیمه ای اعمال کنند. 

 هزینه هایی  – ........... را بر کشور  های تحریم شده تحمیل می کند.تحریم ها همواره... -85

 درستی یا نا درستی جمالت زیر را مشخص کنید. -86

 ) نادرست( فقط کشورهای تحریم شونده از تحریم زیان می بینند. -الف

 درست() گاهی تحریم اقتصادی می تواند برای کشور تحریم شونده منفعت داشته باشد.  - ب

 ) نادرست( دشمنان ایران توانسته اند با تحریم ایران به اهداف خود دست پیدا کنند.  -ج 

 ) درست( تحریم ها توانسته است هزینه هایی را بر ایران تحمیل نماید.  - د

 ) نادرست( ایران منافعی را ایجاد کند.تحریم ها نتوانسته است برای  - ه

تحریم ها توانسته است برای ایران منافعی به دنبال داشته باشند و این نشان این است که ایران نسبت به کشورهای دیگر از  - و

 ) درست( مقاومت اقتصادی بیشتری برخوردار است.

 تحریم  چگونه می تواند باعث منفعت کشور تحریم شونده شود؟ -87

تحریم موجب می شود کشور تحریم شونده با تکیه بر نیرو های داخلی دست به تولید بزند و مزیت اقتصادی و رقابتی کسب کند 

 و با اجرای صحیح این سیاست اقتصاد درون زا به وجود می آورد.  

 چند مورد از تحریم ها علیه کشور ما در طی سالهای گذشته را بیان کنید. – 88

 بلوکه شدن اموال و دارایی ها توسط آمریکا بعد از پیروزی انقالب.  -1 

 تحریم های نظامی و غیر نظامی در طول جنگ تحمیلی. -2

 تحریم های نفتی ، دارویی، هواپیمایی،  بانکی و بیمه ای در سال های اخیر. -3
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 اتحادیه های اقتصادی و سازمان های بین المللی

 

 تعامالت جهانی در قرن گذشته چه نتایجی به دنبال داشته است؟گسترش مبادالت و  -89

  تاسیس سازمان های تنظیم کننده و ناظر امور اقتصادی و مالی  - وضع مقررات و قوانین جهانی 

 علت شکل گیری و گسترش سازمان های بین المللی چیست؟ -90

 قدرت های برتر همواره به دنبال اعمال حکمرانی جهانی بوده اند. به خاطر اینکه 

 مهم ترین سازمان های تاثیر گذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی را بنویسید.-91

  (WTO)سازمان تجارت جهانی -3   (IMF)صندوق بین المللی پول  - 2 بانک جهانی - 1

 چگونه است؟روابط تجاری کشورهای دوست با یکدیگر -92

کشورهای دوست سعی می کنند با تشکیل اتحادیه های اقتصادی یا بلوک های تجاری مبادالت تجاری و اقتصادی بین خود و اعضای 

 اتحادیه را افزایش داده و موانع تجاری را کاهش دهند. 

 چند نمونه از اتحادیه های اقتصادی را نام ببرید.-93

  سازمان کنفرانس اسالمی - 3     (ASEAN)اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا    - 2    اتحادیه اروپا  - 1

کشور های اروپایی با تشکیل این اتحادیه و انتخاب پول واحد بازرگانی کل اروپا را  - در مورد اتحادیه اروپا توضیح دهید.-94

 تقریبا به صورت بازرگانی داخلی در آورند. 

این اتحادیه ده عضو دارد و بعد از آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا  - آسیا توضیح دهید.در مورد اتحادیه ملل جنوب شرق  -95

 چهارمین منطقه قدرتمند تجاری در جهان به شمار می رود. 

میالدی با هدف ایجاد اتحاد  1972این سازمان در سال  - دهید.مختصری ارائه در مورد سازمان کنفرانس اسالمی توضیح  -96

 میان کشورهای اسالمی تشکیل شد و نهادی صرفا اقتصادی نیست . 

اتاق   -  بانک توسعه اسالمی  - مرکز اسالمی توسعه تجارت    -  نهاد های فرعی اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی را نام ببرید . -97

 صنعت و بازرگانی اسالمی 
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