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 3و2و1ورودی سیکل پایه های  2سطح–در سیره شهداء  اقتصاد مقاومتیعنوان :

 

 

 

 اهداف اصلی اقتصادی انقالب اسالمی کدام است ؟ -1

 تی ، پیشرفت ب: رفاه عمومی ، اقتصادمقاوم                                       الف : استقالل عمومی ، رفاه ، پیشرفت اقتصادی

  استقالل ، رفاه ، پیشرفتد:                                            ج: استقالل اقتصادی ، رفاه عمومی ، پیشرفت

 علم اقتصاد خرد چند عامل و عملگر اقتصادی وجود دارد ؟ رد -2

 عامل  4: د                                 عامل  3ج:                                   عامل   5ب:                                عامل  2الف : 

 صاد متعارف کدامند ؟سه بخش در تبیین مغالطات اقت -3

 لیالف : مغالطات روانشناختی ، واقعیت گرایی ، جهان شمو

 ب: مغالطات روش شناختی ، دهکده جهانی ، جهان شمولی 

 دهکده جهانی  فاه عمومی در اقتصاد آزاد، ج: مغالطات روش شناختی ،  ادعای حداکثر شدن ر

 دهکده جهانی  قتصاد آزاد ، جهان شمولی ، ا د: مغالطات مربوط به ادعای حداکثر شدن رفاه عمومی در

 چرا ؟؟به کدام جنبه از اقتصاد اشاره دارد  "هو انشاءکم من االرض و استعمرکم فیها "آیه شریفه -4

 الف : فقرزدایی ، شرط الزم برای عبودیت 

 ب: عمرانی ، چون عمران زمین یک دستور الهی است و شرط الزم برای عبودیت 

 ط معین برای عبودیت ج: عمرانی ، شر

 ط معین برای عبودیت د: فقرزدایی ، شر

 اقتصاد اسالمی چند بخش دارد؟  -5

 : یک بخش د                              ج: چهار بخش                            ب: دو بخش                               الف : سه بخش 

 م است ؟سه دانش در حوزه معارف اسالمی کدا -6

 الف : شناسایی الگوی مطلوب ، شناسایی اقتصادلغو، شناسایی اقتصاد نافع 

 ب: شناسایی الگوی مطلوب ، شناسایی وضعیت موجود ، الگوی تغییر 

 ج: الگوی تغییر ، شناسایی اقتصاد لغو، شناسایی الگوی مطلوب

 د: شناسایی اقتصاد نافع، اقتصاد لغو، الگوی تغییر

 در مکتب اقتصادی اسالم کدام است ؟ل اصو مهم ترین -7

 ی حقوق اقتصاد ،ب: عدالت اقتصادی ، عدالت تخصیصی                           الف : عدالت اقتصادی ، جهاد اقتصادی ، عزت اقتصادی 

 ید ثروت ، حقوق اقتصادی د: عدالت تخصیصی، تول                                 ج: تولید ثروت ، حقوق اقتصادی ، عدالت اقتصادی 
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  به کدام گزاره علمی اقتصاد متعارف اشاره دارد ؟ "استغنی هان االنسان لیطغی ان را "آیه مبارکه  -8

 : رشد اقتصادی د                  ج: تعامل عقل و دنیای خارج                 ب: اثرات خارجی منفی                 ن فرد مستغنی االف : طغی

 دو هدف کلی از وابستگی اقتصاد ایران پیش از انقالب اسالمی کدام است؟ -9

 الف : افول تمدن اسالمی ، فقدان پیشرفت اقتصادی 

 پول و درآمد، ایجاد بازارمصرف برای صنایع رو به رشد کشورهای اروپایی ،ب: نیازمندی به کاالهای خارجی 

 ای صنایع رو به روشد کشورهای اروپاییج: فقدان پیشرفت اقتصادی ، ایجاد بازار مصرف بر

 د: افول تمدن اسالمی ، نیازمندی به کاالهای خارجی و پول و درآمد

 داند ؟ هدف نهایی انقالب اسالمی را چه می)ره( حضرت امام  -10

 می ب: اعتالی نظام جمهوری اسال                                                         ...الف: تحقق کلمه الاله اال ا

 د: استقالل اقتصادی                       ج: ایجاد یک روش ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسالمی 

 کدام است ؟ )مدظله العالی(و مقام معظم رهبری )ره(نگاه اماماز راهبردهای اقتصادی  -11

    الف : استقالل اقتصادی ، رفاه عمومی ، پیشرفت اقتصادی

 ب : رفاه عمومی ، عزت اقتصادی ، جهاد اقتصادی 

   ج: عدالت اقتصادی ، جهاد اقتصادی ، عزت اقتصادی

 د: استقالل اقتصادی ، عزت اقتصادی ، جهاد اقتصادی  

 تفکیک مفهوم عدالت اقتصادی چگونه صورت می گیرد؟ -12

 ت اجتماعی ب: عدالت اختصاصی ، عدال                                                    الف : عدالت توزیعی ، عدالت اجتماعی 

 یصید: عدالت توزیعی ، عدالت تخص                                                     ی، عدالت توزیعی اجتماعج: عدالت 

 ؟ است کدام کشور داخل به لوکس و یضرور غیر کاالهای واردات اصلی علل – 13

 ین ناکارآمد، نیاز مردم به رفاه ، عدم حمایت از تولیدات داخلی وانقالف :  

 ب : نیاز مردم به رفاه ، باال رفتن سرانه مصرفی مردم ، قوانین ناکارآمد 

 ج: قوانین ناکارآمد ، عدم حمایت از تولیدات داخلی ، تجمل گرایی 

 د: تجمل گرایی ، قوانین ناکارآمد ، نیاز مردم به رفاه 

 حوزه رفاه عمومی را نام ببرید ؟ر ص مهم دسه شاخ -14

 الف : قدرت خرید مردم ، سرمایه انسانی  ،امکانات عمومی 

 ب: بیکاری ، توزیع درآمد ، قدرت خرید مردم 

 ید مردم یکاری ، سرمایه انسانی ، قدرت خرج: ب

 د: امکانات عمومی ، سرمایه انسانی ، توزیع درآمد 
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 در چه سالی است ؟ اوج تاریخ اقتصاد مقاومتی -15

 1391: نیمه دوم سال د                 1392ج: نیمه دوم سال             1391ب: نیمه اول سال                           1392الف : نیمه اول سال 

 مبنای تمدن غرب چیست ؟  -16

 اومانیسم الف: فلسفه ماتریالیسم ، 

 ب: لذت گرایی مادی ، اومانیسم 

 مادی گرایی، ماتریا لیسم  ج: فلسفه

 د: مصرف انبوه ، لذت گرایی مادی 

 ؟ کدام استنتیجه تحقق عدالت توزیعی  -17

 الف: تحقق حقوق اقتصادی 

 ب: رفع فقر و تبعیض 

 ج: عزت اقتصادی 

 د: توزیع درآمد 

 دو رکن اقتصاد مقاومتی کدام است ؟ -18

 الف : تقویت تولید ملی ، فرهنگ جهاد اقتصادی 

 تقویت تولید ملی ، ایجاد عزت اقتصادی  ب:

 ج: فرهنگ جهاد اقتصادی ، توزیع درآمد 

 د: تحقق حقوق اقتصادی ، تقویت تولید ملی 

 لفه های اصلی موثر در روابط اقتصادی خارجی را نام ببرید ؟مو -19

 ، اقتضائات موجود دالف: ظرفیت های موجو

 ارتباط  ب: عزت اقتصادی خصومت و دشمنی های موجود در

 ، عزت اقتصادی ج: ظرفیت های موجود

 ، خصومت و دشمنی های که در  این ارتباط وجود داردد: ظرفیت های موجود

 عوامل و عملگرهای موثر در علم اقتصاد خرد کدامند؟ -20

 الف:مصرف کننده، تولیدکننده،دولت

 ب:مصرف کننده ، تولید کننده

 ج:دولت،  تولید کننده

 ولتد:مصرف کننده ، د


