به نام خدا
تمرین سری دوم

مدرس :کوثر صالحی نیا
.1کدام یک از گزینه های زیر از وظایف دولت نیست؟

ب)تضمین مالکیت خصوصی
الف)بهبود عملکرد بازار
د)پرداخت به ثروتمندان
ج)حفظ امنیت
 .2کدام یک از گزینه های زیر از جمله فعالین اقتصادی کالن محسوب می شوند و نقش و وظیفه آن ها کدام است؟
الف)دولت:ایجاد نظم و انظباط و نضارت بر عملکرد اقتصاد یا تامین برخی نیاز های عمومی
ب)سازمان ها و موسسات دولتی:تامین کاال و خدمات یا تامین دفاع نظامی
ج) بنگاه های اقتصادی:تهیه کاال ها و خدمات و مبادله محصوالت با تولید کنندگان دیگر
د)کشور ها:ارائه کاال و خدمات به برخی مصرف کنندگان خاص
 «.3فردی در یک روز خاص همیشه در حال بازی است در حالیکه می تواند به کار های دیگری که بازدهی بیشتری برایش دارد
بپردازد» این جمله به چه چیزی اشاره دارد ؟
الف)نیاز های انسان محدود و گوناگون است.

ب)انسان بهره بردار و منابع و امکانات محدود است.

ج)از منابع و امکانات می توان مصارف گوناگونی داشت.

د)انسان پیوسته باید بهترین انتخاب ها را داشته باشد

.4کدام گزینه درباره ی مدل سه بخشی درست نیست؟
الف)این چرخه سبب میشود تولید ادامه یابد.

ب)مالک تمام عوامل تولیدی خانوار ها هستند.

ج)دولت کاال و خدمات تولید میکند.

د)دنیای خارج و مبادالت با آن و دولت را نداریم.

.5کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با مالیات صحیح نیست؟
الف)محل تامین منابع دولت برای کاالی عمومی است.

ب)افزایش سطح درآمد دولت.

ج)کمک به اصالح الگوی مصرف

د)افزایش نابرابری های اقتصادی

.6کدام گزینه از در رابطه با مالیات ها درست نیست؟
الف)مالیات بر ارث از انواع مالیات بر داراییست.

ب)مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران حدود  10درصد است.

ج)مالیات بر مصرف از جمله مالیات های غیر مستقیم

د)ارزش کاال و خدمات خریداری شده_ارزش کاال و خدمات عرضه

استکه به عهده فروشنده است.

شده=.vat

.7کدام گزاره زیر صحیح است؟
الف)در بودجه هزینه ها و درآمد های دولت را موازنه
میکنند.

ب)کسری بودجه >مازاد بودجه

ج)مازاد بودجه=درآمدهای دولت بیشتر از مخارج

د) دولت عالقه دارد مازاد بودجه داشته باشد.

است.
.8کدام گزاره درباره تجارت صحیح نیست؟
ب)تجارت با دیگر کشور ها به ما برای کسب مزیت کمک میکند.

الف)کاالهای چند ملیتی معموال کاالها با تکنولوژی
باال هستند.
د) دولت ها برخورد یکسانی با مسئله تجارت دارند.
ج)صادرات به باال رفتن کیفیت کاالی داخلی کمک
میکند.
.9کدام یک از موارد زیر به استحکام و استقالل اقتصادی کمک می کند؟
الف)وچود یک اقتصاد تک محصولی
ج)به علم و فناوری دانش بنیان توجه ویژه ای بکنیم.
.10در باره نظام بازار آزاد کدام گزینه صحیح است؟
الف)به مالکیت اشتراکی اعتقاد دارد.
ب)دولت حق مداخله را در بازار ندارد.
.11در رابطه با نظام سوسیالیستی کدام گزینه صحیح است؟

ب)خلق مزیت های جدید برای رفع نیاز های اساسی در داخل کشور
د) گزینه "ب" و "ج"

ب)کارگران را بازیگران اصلی اقتصاد میداند.
ج) دونبال عدالت است.

الف)مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می شود.

ب)دولت برنامه ریزی مرکزی را به عهده دارد.

ب)سرمایه اندوزی کار درستی است.

ج)کارگران فرومایه ترین طبقه اجتماعی در این نظام اند.

.12در رابطه با نظام اقتصادی اسالم کدام گزینه صحیح است؟
الف)کار مولد و مفید همانند کار داللی است.

ب)سرمایه اندوزی مزمت شده است و مالکیت بی حد و مرز سرمایه
از جانب افراد درست نمی باشد.

ب)به دنبال تساوی هستیم.

ج)همه گزینه ها صحیح است

.13کدام گزینه صحیح است؟
الف)بیکاری باعث میشود ما داخل مرز امکانات تولید

ب)افراد همیشه در اثر پیشرفت تکنولوژی بیکار می شوند.

قراربگیریم.
ب)قاچاق و واردات کاال باعث افزایش تعداد شاغلین می
شود.
.14عبارت زیر را توضیح دهید.
شاغل:
بیکار:
جمعیت فعال:

ج)رکود با اشتغال و تولید همراه است.

جمعیت غیر فعال:
بیکاری اصطکاکی:
بیکاری فصلی:
بیکاری ادواری:
بیکاری ساختاری:
فقر:
فقرنسبی:
فقر مطلق:
.15کدام یک از موارد زیر از پیامد های بیکاری و رکود نیست؟
الف)افزایش جرایم و مسائل و مشکالت اجتماعی

ب)افزایش مخارج خانوار و عدم تاب آوری اقتصاد خانوار

ب)تاثیر سو روی بودجه دولت

ج)افزایش سطح پس انداز بیکاران

.16کدام گزاره صحیح است؟
الف)مردم برای محافظت از پیشرفت اقتصادی خود مسئول اند.
ب)تعدد قوانین و تغییر پیوسته آن ها به نفع ایجاد کسب و کار و حمایت از کسب و کار های موجود نیست.
ج)هر جامعه ای نیازمند نهاد های توانمند ساز و خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه برای محافظت از خود در مقابل فقر
است.
د) همه موارد صحیح اند.

