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 مقدمه

  ؟ چیست جوامع تمامی هدف مهم امروزه -1

  .می باشد اقتصادی پیشرفت و عدالت تحقق جوامع تمام مهم هدف امروزه

  شوند؟ رها خارجی و داخلی بندهای و قید از می کنند سعی مانده عقب کشورهای چرا -2

 کنند . فراهم خود جامعه افراد برای را مناسبی وضع و یافته اقتصادی دست پیشرفت به می خواهندزیرا  

 پیشرفت و عدالت سمت به کشورها حرکت جهت کنندگان اقدام اولین کشوری هر در ................... امروزه-3

 ها دولت -  .شوند می محسوب

  ؟ دارد قتصادی های ریزی برنامه در را نقش ترین اساسی مجریه قوه عنوان به دولت چرا-4

  .دارد دست در کشور را مالی و اقتصادی گذاری مقررات و گذاری سیاست بودجه ،زیرا 

 اهداف تحقق در قضائیه و مقننه قوه اهمیتی کم معنی به اقتصادی های ریزی برنامه از دولت اساسی نقش آیا-5

 ؟  چرا ؟ است اقتصادی

 تحقق در قضاییه مقننه و قوه اهمیتی کم معنی به اقتصادی های ریزی برنامه در دولت اساسی نقشر به هیچ عنوان، یخ

  .دارند مهمی نقش پیشرفت اقتصادی و عدالت تحقق در کشور قوای و ارکان نیست و همه اقتصادی اهداف

 در برنامه ریزی های اقتصادی نقش هریک از قوای سه گانه کشور به تفکیک کدامند؟ -6

نقش خود را ایفا  اقتصادی پیشرفت و عدالت تحقق در ها برنامه تصویب و تایید قانونی ، گذاری ریل با مقننه قوهالف( 

  می کند.

 می باشد.  قضاییه به عهده قوه  غیرقانونی اقدامات مفاسد و با برخورد ، پیشگیری و نظم ، سالمت برقرایب ( 

 هم بر عهده قوه مجریه می باشد.  اجرای قوانین و برنامه هاج(  

 حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی

  ؟ گرفت شکل اسالمی انقالب دوم دهه در اقتصادی سازندگی دوره چرا -7

 ناشی های خرابی و کرده را حل پهلوی زمان از مانده بجا اقتصادی مشکالت تا بود این بر کشور عزم دهه این درزیرا 

مثل :  اقتصادی های ساخت زیر نیازمند ها ماندگی عقب پرکردن و اقتصادی جهش نمایند و آغاز بازسازی را ازجنگ

 افزایش و فوالد ، مخابرات ، پتروشیمی ، بهداشت ، سالمت مثل پایه برق ، صنایع واسکله ، نیروگاه ترابری ، بندر و راه

  .بود دانشگاه

 

 (سومبخش پنجم کتاب درسی اقتصاد) فصل 

 ((ایران درمسیر پیشرفت))اقتصاد 

 سواالت تشریحی با پاسخ

 1399فروردین ماه  – : توسلینگارش
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  .دهید توضیح انقالب سوم دهه در را ایران اقتصاد وضعیت -8

 درآمد و ملی ناخالص تولید بهبود وضعیت موجب و رسید ثمر به مولد و اقتصادی های طرح از بسیاری دهه این در -

 گردید .  سرانه

با دادن  و تا بر کارآمدی خود بیفزاید اقتصاد را کاهش داد در خود غیرضروری های فعالیت برخی دولت دهه این در -

 آن ها به ها شرکت و ها کارخانه واگذاری و اقتصادی های فعالیت به مردم خصوصی، تشویق بخش به بیشتر عمل آزادی

 واقعی اقتصادی توسعه و رشد سمت به کرد و حرکت فراهم خصوصی را بخش گذاری سرمایه افزایش برای الزم زمینه

  پذیر شد.  امکان

 قانون کدام اصل اجرایی های سیاست چارچوب در اقتصاد عرصه در وری بهره و کارایی افزایشدر دهه سوم انقالب -9

  قانون اساسی 44اصل  -یافته است؟  ادامه همچنان اساسی

  .بنویسید را است مواجه آن با هنوز ایران جامعهساختار اقتصادی  که را مشکالتی-10

  پهلوی و قاجار دوران از مانده جا به مشکالت -

   نفتی های درآمد به وابستگی از رهایی -

  تولید عوامل از ضعیف وری بهره -

  مردم مصرفی غلط فرهنگ -

  (ساالری اداری دیوان)بروکراسی کاهش -

  ها نابرابری رفع -

 دهه عدالت و پیشرفت -  ؟ دارد نام چه ایران اسالمی انقالب چهارم دهه -11

  .بنویسید را اسالمی انقالب چهارم دهه اقتصادی های مشی خط-12

  اقتصاد مردمی - بنیان   دانش اقتصاد -  مقاومتی اقتصاد -اقتصادی  جهاد

 اقتصاد -  .گرفت قرار کشور مسائل اولویت در چه چیزی 80 دهه ابتدای از رهبری معظم مقام هوشمندانه تاکید با-13

  .بنویسید را دهد می ایران به را پیشرفته و نوین اقتصادی معماری نوید که اقداماتی -14

  کشور ساله بیست انداز چشم سند -1

  دارند اقتصادی مضامینی اغلب که سال های شعار طرح -2

  کلی سیاست  سی از بیش ابالغ-3

   کشور علمی جامع سند نقشه تدوین-4

   پرورش و آموزش بنیادین تحویل سند-5

   پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی تدوین مطالبه-6

 اولویت های اقتصادی سال

  .دهید توضیح را سال راهبرد تعیین چگونگی -15

 مقام توسط و کشور نخبگان پیشنهاد به سال راهبرد کشور مسائل ترین اصلی و ترین مهم به توجه با سال هر ابتدای در

 .می شود تعیین رهبری معظم

  ؟ چیست دهنده نشان سال شعار -16

 است .  خوردار بر اولویت از بیشترین سال آن در راهبردی و گفتمان چهکه   است این دهنده نشان سال های شعار
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 در کشوررا طراحی  کنید. جدول نام گذاری های اقتصادی سال های مختلف-17

 

 

 اقتصاد -  .باشد می مربوط موضوعی چه به مستقیم غیر و مستقیم طور به سال ارهایعش از نیمی از بیش-18

  ؟ معناست چه به اقتصادی جهاد-19

  کنیم. عمل(بهتر و بیشتر خالصانه تالش)جهادی طور به اقتصاد درکه  است این اقتصادی جهاد معنی

 ؟  بنویسید را ملی تولید به توجه مطلوب آثار-20

  تورم کاهش - اشتغال افزایش - دولت درآمد افزایش

  ؟ چیست دهنده نشان ایرانی محصول خرید و استفاده از-21

 دهنده نشان ایرانی کاالی از استفاده و کرد خواهد شکوفا را کشور اقتصاد ایرانی (کاال و خدمات)محصوالت خرید

 .است ارزشمند رفتاری که به آن ها است نسبت ما حساسیت و غیرت

 

 ریل گذاری اقتصاد
 

  ؟ چیست اقتصادی گذاری ریل از منظور -22

که است معنا این به اقتصادی گذاریریل 
 

 این به توجه و می کند مشخص را اقتصاد اصلی کشور مسیر کلی های سیاست

  .برسد نهایی مقصد به و کند حرکت خود ریل در اقتصاد قطار می شود ها موجب سیاست

 

 

 شعار سال شعار سال شعار

 

 سال

9113 سرمایه و کار از ملی،حمایت تولید مجاهدت عمومی برای  1380 اشتغال و ملی اقتدار 

 سازندگی کشور

1370 

2139 اقتصادی  حماسه و سیاسی ی حماسه  به خدمت رسانی نهضت 

 م مرد

 1372 عدالت اجتماعی 1382

 ملی عزم با فرهنگ اقتصاد و

 جهادی ومدیریت

3139  مشارکت و ملی همبستگی 

 عمومی

 انضباط و کار وجدان 1384

 اجتماعی

1373 

5139 عمل و ،اقدام مقاومتی اقتصاد  1374 مالی و اقتصادی انظباط 1387 شکوفایی و نوآوری 

اقتصاد مقاومتی، تولید و 

 اشتغال

 زیاده و اسراف با مبارزه 1388 مصرف الگوی اصالح 1396

 روی

1375 

 حمایت از کاالی ایرانی

 

همت مضاعف و کار  1397

 مضاعف

 1376 اسراف گذاشتن کنار 1389

 1377 جویی صرفه 1390 اقتصادی جهاد 1398 رونق تولید

 **** ********** ****** ********** 1399 جهش تولید
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  .بنویسید را است شده مشخص رهبری معظم مقام توسط اقتصاد زمینه در که کلی های سیاست از موردند چ-23

 عنوان ابالغیه سال

 « اقتصادی  امنیت »کلی  های سیاست 1379

 « اقتصادی  مفاسد » با مبارزه فرمان 1380

 « انرژی  »کلی  های سیاست 1389

 « اساسی  قانون 44 اصل »کلی  های سیاست 1384 

 « اساسی  قانون 44 اصل ج بند »کلی های سیاست 1385 

 « ایران  اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه» کلی های سیاست 1387 

 « مصرف  الگوی اصالح»  کلی های سیاست 1389 

 « گذاری  سرمایه تشویق »کلی  های سیاست 1389

 « اشتغال  »کلی  های سیاست 1390

 « ایرانی  سرمایه و کار از حمایت ملی تولید »کلی  های سیاست 1391

 « مقاومتی  اقتصاد »کلی  های سیاست 1392

 « زیست  محیط »کلی  های سیاست 1394

 

 چشم انداز اقتصاد

  ؟ چیست کشورها توسط انداز چشم سند تدوین از هدف-24

باشد نیازمند  داشته شکوفایی و رشد پیوسته اقتصادی که دستیابی به ، کشورها  توسط انداز چشم سند تدویناز  هدف

 .داشتن تصویری مطلوب از آینده است

  شده است ؟ارائه  1404 سال در چه تصویری ازاقتصاد ایرانساله جمهوری اسالمی ایران  20در سند چشم انداز  -25

کشوری با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه ، رسیدن به 

مانند : میزان سرمایه  )اشتغال کامل و ... که الزم است شاخص های کمی کالن برنامه توسعه و بودجه های ساالنه 

ساس این سند تنظیم بر ا  (گذاری ، درآمد سرانه ، تولید ناخالص ملی ، میزان اشتغال و تورم ، کاهش فاصله درآمد دهک ها 

 و تعیین شود. 

 اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت

  عوامل و عناصر اساسی برای تداوم پیشرفت اقتصادی کدامند؟-26

  ارتقای توان تولیدی کشور 

  مقاوم سازی اقتصاد در برابر فشارها و تکانه های مختلف 

      پیگیری و اجرا می کنند ؟  را اقتصادی سازی مقاوم مسئله اصطالحاتی چه از استفاده با اقتصاددانان-27

  پایداری -  تاب آوری اقتصادی  -  ضد شکنندگی  -  استحکام اقتصادی - ثبات اقتصادی    

از سوی  ملی سند یک عنوان به آن شدن پذیرفته و مقاومتی اقتصاد بحث شدن مطرح دلیل-28

  ؟ چیست کارشناسان ، نخبگان و مقام معظم رهبری
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 فشار و تحریم و آسیب دچار دشمنان سوی از همواره اسالمی انقالب از بعد ویژه به اخیر سالیکصد در  ایران اقتصاد

 رو این از ساختارهاست تقویت و بیشتر سازی مقاوم مستلزم داشته اخیر های سال در که شتابی دیگر سویی از است بوده

 خارجی و داخلی های بحران مقابل در باید بیشتر شتاب و پیشرفت موانع سازی برطرف و حفظ برای کشور اقتصاد

  .باشد مقاوم و مصون

  ؟ چیست مقاومتی اقتصاد از منظور-29

 آسیب بیرونی و داخلی های تکانه و تهدیدات برابر در که بنیان دانش مردمی، پیشرفته، است اقتصادیاقتصاد مقاومتی، 

کند  می رفع را اقتصادی مشکالت و نیازها بیرونی، های فرصت از استفاده و داخلی های ظرفیت به با تکیه واست  ناپذیر

 مشکالت رفع کننده و مدت بلند در کشور پیشرفت و عزت کننده تضمین و.  شود نمی متوقف تهدیدات و ها تحریم با و

  . است مدت کوتاه در جاری

  .بنویسید را مقاومتی اقتصاد های مولفه مهم ترین-30

   زایی درون-1

   ارتباطات گسترش و برونگرایی-2

  ساز فرصت و سوله پیشرو،-3

   حداکثری وری بهره و مصرف مدیریت-4

   بنیان دانش اقتصاد-5

   مردمی اقتصاد-6

   درآمد و ثروت عادالنه توزیع-7

   تهدیدات و فشارها برابر در سازی مقاوم-8

  شکنی تحریم توان-9

   نفتی درآمدهای به تجاری تراز و بودجه اتکای کاهش-10

  .دهید توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را نزایی درو-31

بگیرد تا در وضعیت های بحرانی  نشات کشور درون از کشور باید اقتصاد در تولید اصلی عوامل یعنی اینکه درونزایی 

مانند تحریم پیشرفت محدود نشود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی باید به گونه ای باشد که عوامل داخلی تولید 

  را تقویت کند. 

  بگیرد؟ نشات کشور درون از باید کشور اقتصاد در تولید اصلی چرا عوامل-32

 مشکالت با دشمن، سوی از عوامل این تحریم مانند بحرانی وضعیت در باشد وابسته بیرون به تولید اصلی عوامل اگر زیرا

 .شود می محدود کشور پیشرفت و شده روبرو بسیاری

  کند؟ می کمک کشور پیشرفت به خارجی های گذاری سرمایه زمانی چه-33

 در گردد تولید داخلی عواملی تقویت موجب که کند کمک کشور پیشرفت به تواند می زمانی خارجی های گذاری سرمایه

 اقتصادی رشد و بگیرند خود سرمایه کردن خارج به تصمیم خارجی گذاران سرمایه بحران زمان در اگر اینصورت غیر

  .شد خواهد متوقف اقتصادی رشد باشد نداشته درونی منبع کشور

 ؟شود می تضمین زمانی چه کشور یک اقتصادی رشد -34
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 صورت به مختلف کشورهای توسط میشود تولید کشور درون در آنچه که شود می تضمین زمانی کشور اقتصادی رشد

 کشورهای مخصوصا جهان کشورهای به باال افزوده ارزش با محصوالت صادرات یعنی بگیرد قرار استفاده مورد گسترده

   .گردد می کشور اقتصاد سازی مقاوم موجب تجاری شرکای و همسایه

  .دهید توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را ساز فرصت و مولد پیشرو،-35

 ساز فرصت مناسب عرصه انتخاب و قدرت تولید جدید بر اساس های فرصت خلق نیازمند اقتصادی پیشرفت ماندگاری 

  .باشد می پیشرفت برای

 

  ؟ چیست کشور اقتصادی حرکت محور-36

باید به عنوان محور حرکت اقتصادی مورد توجه قرار   مزیت دارای اقتصادی های زنجیره انتخابو  تولید قدرت افزایش

 گیرد.

  .دهید توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را حداکثری وری بهره و مصرف مدیریت-37

 برطرف را درونی های ضعف هم و کند حفظ را الزم استحکام بیرونی موانع برابر در باید هم مقاوم اقتصاد

 زیادی ارتباط وری بهره میزان و منابع از استفاده چگونگی با اقتصادی پیشرفت و تولیدی قدرت .نماید

 تولید به منابع از حداکثری وری بهره همچنین و مصرف زمان و میزان نوع، بودن بهینه دلیل همین به دارد

 .نماید می شایانی کمک کشور

 دهید.  توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را بنیان دانش اقتصاد-38

   :و تولید مبتنی بر دانش پیامدهای زیر را به دنبال دارد است ناپذیر پایان و درونی منبعی ،  دانش،  بنیان دانش اقتصاد

  افزایش مقاومت اقتصادی -1

  کشوربیشتر برای  درآمد افزوده و افزایش ارزش -2

  تولید هزینه کاهش-3

  ملی درآمد افزایش-4

  .دهید توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را مردمی اقتصاد-39

 های توانمندی سرمایه رشد به باشد وابسته فیزیکی های سرمایه رشد به آنکه از سازی آن بیش اقتصادی و مقاوم رشد

 افزایش موجب که باشد ای گونه به باید دولت های است بنابراین برنامه استوار مردم تولیدی قدرت و ارتقای انسانی

 .  مردم در اقتصاد گردد مشارکت

  ؟ باشد چگونه باید دولت های برنامه مردمی اقتصاد در -40

 . مردم در اقتصاد گردد مشارکت افزایش موجب که باشد ای گونه به باید دولت های برنامه

  ؟ است ابعاد همه در مردم سازی توانمند مستلزم اقتصاد سازی مقاوم برای مناسب ریزی برنامه چرا -41

   .است مردم همه اقتصادی پیشرفت گرو در کشور هر اقتصادی پیشرفت زیرا

 دارد؟ دنبال به پیامدهایی چه مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را درآمد و ثروت عادالنه توزیع -42

   مردم عموم برای تولید برابر های فرصت ایجاد-1

   اقتصادی توازن و یکپارچگی ایجاد-2

   اقتصادی پیشرفت حفظ-3

  .دهید توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را تهدیدات و فشارها برابر در سازی مقاوم-43
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 برطرف ممکن زمان ترین کوتاه در را احتمالی شده وارد های آسیب بتوانداوال  که باشد وضعیتی در باید کشور اقتصاد

 از توانمندتر و کند تبدیل فرصت به را اقتصادی تهدیداتثالثا  .شود متحمل را آسیب کمترین فشارها برابر درثانیا  .نماید

 بین فضای در دیگر کشورهای اقتصادی های بیماری و ها بحران که آنجا ازرابعا   .دهد ادامه خود حرکت به گذشته

مانند واکسینه شدن )اندیشیده شود الزم تمهیدات تهدیدات، و فشارها برابر در باید کشوراست اقتصاد به انتقال قابل المللی

  (انسان در برابر بیماری ها

 

  .دهید توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را شکنی تحریم توان-44

 انقالب پیروزی از بعد نیز ایران. نشود ایجاد کشور برای تنشی که کرد تصور را وضعیتی توان نمی الملل بین اقتصاد در

 فشار اعمال ابزار عنوان به تحریم از ایران دشمنان ابتدا از و بوده روبرو جهانی استکبار های دشمنی با همواره اسالمی

 حیاتی اهمیت از کشور برای اقتصادی شکنی تحریم توان کرد بنابراین خواهند استفاده نیز آینده در و کرده استفاده

 .بردارند اقتصادی تحریم از دست شود می موجب توانایی این از دشمن آگاهی و است برخوردار

 توضیح مقاومتی اقتصاد های مولفه از یکی عنوان به را نفتی درآمدهای به تجاری تراز و بودجه اتکای کاهش-45

  .دهید

 بیشتری پراکندگی و تر عمیق خاک در ریشه میزان هر به کنیم تشبیه رشد حال در گیاه یا درخت به را کشور اقتصاد اگر

 کشور درآمدی منابع چه هر بنابراین یابد می افزایش بیرونی فشارهای و ها طوفان مقابل در آن مقاومت باشد داشته

 درختان و گیاهان همانند محصولی اقتصاد تک مقابل در .شود می تضمین بیشتر کشور پیشرفت و مقاومت باشد گوناگون

 .شود می کنده راحتی از جا به و دارد کمتری مقاومت ریشه تک

  .بنویسید را شود می کشور درآمدی منابع تنوع موجب که عواملی-46

  از: عبارتند می شوند  کشور درآمدی منابع تنوع موجب که عواملی

  خام نفت جای به نفتی های فرآورده فروش- 3   نفتی غیر صادرات افزایش- 2   مالیاتی نظام اصالح-1
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