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 بسمه تعالی

 آزمون فصل اول از بخش چهارم اقتصاد )) دولت و اقتصاد((

 داران دبیرستان امام خمینی )ره( نام آموزشگاه:                                                نام و نام خانوادگی: 

 (نمره 5/2)سواالت جاخالی -الف 

آن اعمال می  برای کنترل حجم پول و حفظ ارزشبه سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی  – 1

 .................. می گویند.کند،..........

.... را ........زمانی که اقتصاد دچار تورم می شود برای پیشگیری از افزایش قیمت ها، بانک مرکزی سیاست ......... – 2

 به کار می گیرد. 

اجرای وظایف خود بسته سیاست های مالی را اجرا می نماید که از دو  دولت ها برای مدیریت کالن اقتصاد  کشور و – 3

 ابزار........................  و .............................. دولت تشکیل شده است.

می به سیاست هایی که دولت برای کاهش نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی ) اشتغال، تورم ، رشد( اعمال  – 4

 ..... گفته می شود.................کند،........

 (نمره 3)کوتاه پاسخ  –ب 

به وضعیتی اطالق می شود که در آن همه عوامل تولید امکان شرکت در فرآیند تولید را داشته باشند و هیچ یک از – 1

 این عوامل بال استفاده نمانده باشد.

 نوعی از بیکاری است که در آن افراد حاضر به کار نیستند. – 2

 نوعی بیکاری محسوب می شود که در آن افراد در حال جابجایی از کاری به کار دیگر هستند. – 3

 بنا بر تجربه کشورهای موفق، عامل اصلی تحرک و پیشرفت کشور چیست؟ – 4

 دولت طبق کدام اصل قانون اساسی ملزم به کاهش دخالت خود در اقتصاد کشور شده است؟ – 5

 سیاست مالی انقباضی چکونه موجب ثبات اقتصادی می شود؟ – 6

 سواالت تشریحی:  – ج

 (نمره 5/1ترفندهای دولت برای جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل را بیان کنید.) – 1

 = ج(                                                  = ب(                                               = الف(

 نمره( 1)  به چه دلیل بخش خصوصی در بعضی زمینه ها حاضر به سرمایه گذاری نمی شود؟ – 2

                    = ب(                                                                           =  الف(



2 
 

 (نمره 1عوامل موثر بر اقتدار دولت ها کدامند؟) – 3

 = ب(                                                                      = الف(

 (نمره 1ولت ها به چند شکل اعمال می شد؟ ) در گذشته روابط مالی د – 4

  = ب(                                                                                = الف(

 نمره( 2را که دولت پس از تصویب مجلس ابالغ کرده است را بیان کنید.)  برخی از قوانین مهمی – 5

 = د(                                       = ج(                                      =ب(                                    = الف(

 (نمره1هدف دولت ها از تثبیت قیمت ها ) جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها( چیست؟) – 6

 

    نمره( 2نقش اقتصادی دولت را در جوامع گذشته وامروز مقایسه نمایید.)  –7

 

 

         نمره(  1منظور از سیاست بازار باز چیست؟) – 8

 

        نمره( 1)در اقتصاد مربوط به چه مواردی است؟ مثال بزنید.اختالف نظر اقتصاددانان در رابطه با حضور دولت – 9

 

در این حالت بانک مرکزی با اتخاذ چه سیاستی می تواند برای کوتاه مدت مشکل را حل  رکود اقتصادی چیست؟  – 10

                                    نمره( 1نماید؟)

 

 نمره( 2اقتصاد را توضیح دهید.)دودیدگاه رایج در خصوص نقش دولت در  – 11
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