اقتصاد خرد و کالن و مالی و نیروی انسانی
.1

شاخههای کلی علم اقتصاد را نام ببرید؟ اقتصاد خرد  ،اقتصاد کالن

.2

علم اقتصاد به چند شاخه کلی تقسیم میشود؟ دو شاخه -خرد و کالن

.3

اقتصاد بینالملل بررسی چه سطحی از اقتصاد را به عهده دارد؟ در سطح بینالمللی

.4

اقتصاد بینالملل به چند بخش تقسیم میشود؟ دو بخش عمده -تجارت بینالملل ،مالیه بین الملل

.5

نخستین اندیشه ها و تحلیل های اقتصادی درآثار علمی متفکران کدام کشور به چشم میخورد؟ یونان

باستان
.6

انحطاط و رکود برجهان غرب در طول چه قرنی صورت گرفت؟ در قرونوسطی

.7

مکتب مرکانتالیسم در چه قرنی ظهور کرد؟ شانزده میالدی

.8

تأکید مکتب مرکانتالیسم بر چه چیزهایی بود؟ بر گردآوری هرچه بیشتر طال و فلزات گرانبها از راه

بازرگانی
.9

مکتب فزیوکراسی در چه قرنی ظهور کرد؟ اوایل نیمه دو قرن هجده میالدی

.11

مکتب کالسیک در چه سالی پا به عرصه گذاشت؟ در سال هزار و هفتصد و هفتاد و شش

.11

بنیانگذار مکتب کالسیک چه کسی بود؟ آدام اسمیت

.12

آدام اسمیت چه مکتبی را بنیانگذاری کرد؟ مکتب کالسیک

.13

کتاب مکتب کالسیک آدام اسمیت چه نام داشت؟ پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل

.14

کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل برای چه مکتبی بود؟ مکتب کالسیک

.15

مکتبی که تأکید بر مالکیت خصوصی دارد چه نام داشت؟ مکتب کالسیک

.16

مکتبی که اعتقاد به سرمایهداری دارد چه نام داشت؟ مکتب مارکسیسم

.17

مکتب مارکسیسم اعتقاد داشت پس از فرونشستن سرمایهداری چه نظامی جایگزین خواهد شد؟ نظام

سوسیالیسم

.18

عقیده به حداقل مداخله دولت در اقتصاد و کارایی و کارسازی دست نامرئی در سازوکارهای بازار عقیده

کدام مکتب هست؟ مکتب نئوکالسیک
.19

مکتب کینز در چه سالی متولد شد؟ هزار و نهصد و سی و شش

.21

مکتب کینز با انتشار چه کتابی متولد شد؟ تئوری عمومی اشتغال بهره و پول

.21

مکتب کینز در اقتصاد چطور متولد شد؟ با انتشار کتاب تئوری عمومی و اشتغال بهره

.22

مکتب کینز در اقتصاد در چه سالی متولد شد؟ در سال هزار و نهصد و سی و شش

.23

مکتب کینز با تأکید بر ضرورت چه موضوعی متولد شد؟ با تأکید بر ضرورت مداخله دولت در اقتصاد

.24

بر اساس مکتب کینزی دولت چطور میتواند بیکاری را کاهش دهد؟ با اجرای سیاستهای مالی و پولی

.25

عقیده مارکس چه بود؟ معتقد بود که نابودی در جوهره سرمایهداری نهفته است

.26

افالطون به مسائل اقتصادی از چه دریچهای مینگریست؟ اخالق

.27

کدام دانشمند یونانی در علم اقتصاد دلبستگی به پول و ثروت را نکوهش ،رباخواری را تقبیح و مردم را

به کسب فضیلت و تقوا ترغیب میکرد؟ افالطون
.28

کدام دانشمند یونانی در علم اقتصاد ،اقتصاد پولی را انتقاد میکرد و اقتصاد طبیعی را میستود؟ ارسطو

.29

نه مسائل و عقاید اقتصادی اظهارنظر کرده است که بود؟
شاخصترین فردی که در قرونوسطی درزمی ٔ

سن توماس اموی ناس
.31

شاخصترین فردی که در قرونوسطی درزمینه مسائل و عقاید اقتصادی و عادالنه بودن یا ناعادالنه بودن

قیمتها و مزدها سخن گفته که بود؟ سن توماس اکولیناس
.31

پدر علم اقتصاد کیست؟ آدام اسمیت

.32

نام دیگر مکتب مرکانتالیسم چیست؟ سوداگری

.33

بنیانگذار مکتب فزیوکراسی که بود؟ طبیبی به نام فرانسوا کنه

.34

به اعتقاد فزیوواکراتها رشد اقتصادی از چه چیزی سرچشمه میگیرد؟ تولید کشاورزی

.35

شاهبیت اندیشه فزیواکراتها اعتقاد به چه امری بوده است؟ وجود و حاکمیت نظم طبیعی

.36

مکتب کالسیک با انتشار کدام اثر به کمال میرسد؟ اثر اصول اقتصاد سیاسی

.37

اثر اصول اقتصادی سیاسی اثر کیست؟ جان استوارت میل

.38

اثر کدام اقتصاددان مکتب کالسیک را به کمال میرساند؟ جان استوارت میل

.39

اثر جان استوارت میل چه نام دارد؟ اصول اقتصاد سیاسی

.41

مالتوس و دیوید ریکاردو در چه مکتبی فعالیت داشتند؟ مکتب کالسیک

.41

مکتب کالسیک در چه سالی به کمال رسید؟ هزار و هشتصد و چهل و هشت

.42

کتاب اصول اقتصاد سیاسی در چه سالی منتشر شد؟ هزار و هشتصد و چهل و هشت

.43

اثر جان استوارت میل در هزار و هشتصد و چهل و هشت چه نام داشت؟ اصول اقتصاد سیاسی

.44

آدام اسمیت از چه نظامی طرفداری میکرد؟ نظام آزادی طبیعی

.45

عقیده دست نامرئی بازار را کدام اقتصاددان بیان کرده است؟ آدام اسمیت

.46

نظریه جمعیتی (رشد جمعیت) مربوط به کدام اقتصاددان است؟ مالتوس

.47

اقتصاددانی که اعتقاد به رشد جمعیت که تأثیر بر رشد تولیدات و محصوالت غذایی دارد؟ مالتوس

.48

نظریه مالتوس اشاره به چه دارد؟ رشد جمعیت

.49

کتاب اصول علم اقتصاد اثر کدام اقتصاددان است؟ آلفرد مارشال

.51

اثر آلفرد مارشال چه نام دارد؟ اصول علم اقتصاد

.51

آخرین اقتصاددان کالسیک چه نام دارد؟ جان استوارت میل

.52

پایان عمر مکتب اقتصادی کالسیک با انتشار کدام کتاب به پایان یافت؟ اصول علم اقتصاد

.53

پایان عمر مکتب اقتصادی کالسیک با انتشار کتاب کدام اقتصاددان به پایان رسید؟ آلفرد مارشال

.54

کتاب اصول علم اقتصاد در چه سالی منتشر شد؟ هزار و هشتصد و نود

.55

مانیفیست کمونیست« نوشته کدام اقتصاددانان است؟ مارکس وانگلس

.56

ازنظر کالسیکها جامعه به لحاظ توزیع درآمد به چندطبقه تقسیم میشود؟ سه طبقه .سرمایهداران،

مالکان زمین ،کارگران

.57

مارکس جامعه را به چندطبقه تقسیم کرده است؟ دو طبقه .طبقه مالک وسایل تولید ،طبقهای که در

مالکیت وسایل تولید سهمی ندارد
.58

نظام اقتصادی بهسوی سرانجامی معین که عبارت است از حالت تعادل ایستا پیش میرود اعتقاد کدام

مکتب بود؟ مکتب کالسیکها
.59

اعتقاد به تعادل ایستا مربوط به کدام مکتب است؟ کالسیکها

.61

اعتقاد به فرجام سرمایهداری فروپاشی اجتنابناپذیر و قهرآمیز خواهد بود مربوط به کدام اقتصادان

است؟ مارکس
.61

در نظام سوسیالیسم مالکیت منابع تولید در دست کیست؟ دولت

.62

در نظام کمونیسم مالکیت منابع تولید در دست کیست؟ در دست همه

.63

نظام کمونیسم به چه گونه عمل میکند؟ در این نظام هرکس بهقدر توان خودکار و بهقدر نیاز خودمصرف

میکند.
.64

نظریه ارزش هر کاالیی برابر است با میزان کاری که صرف تولید آن شده است« .برای کیست؟ ریکاردو و

مارکس
.65

فروض بنیادین در تحلیلهای نئوکالسیک ها را نام ببرید؟ وجود رقابت کامل ،وجود اشتغال کامل

.66

سه شخصیت مهم در تاریخ علم اقتصاد را نام ببرید؟ جان مینارد کینز ،آدام اسمیت ،مارکس

.67

کتاب ثروت ملل از کیست؟ آدام اسمیت

.68

کتاب سرمایه از کیست؟ مارکس

.69

کتاب تئوری عمومی از کیست؟ کینز

.71

پیام اصلی کتاب تئوری عمومی اشتغال و بهره پول چیست؟ تأکید بر ضرورت مداخله دولت در اقتصاد

.71

ارسطو دانش را به چند دسته تقسیم کرده است؟ سهدسته علوم نظری ،علوم عملی ،شعر

.72

با گسترش علوم در قرن اخیر علوم به چند دسته تقسیمشده است؟ دو دسته گروه علوم قیاسی ،علوم

تجربی

.73

درروش شناسی علوم تجربی مراحل شناخت چند مرحله دارد؟ سه مرحله توصیف -تبیین  -پیشبینی

.74

هدف از شناختها در اقتصاد چیست؟ برنامهریزی ،سیاستگذاری ،کنترل

.75

تحلیلها و گزارههای اقتصادی به چند حوزه تقسیم میشود؟ دو حوزه اقتصاد اثباتی ،اقتصاد دستوری

.76

اقتصادی که هست ها و واقعیتهای یک اقتصاد را میگویند؟ اقتصاد اثباتی

.77

اقتصادی که به بایدها و هنجارهای یک اقتصاد میپردازد؟ اقتصاد دستوری

.78

علوم تجربی طبیعی چه چیزهایی را مطالعه میکند؟ طبیعت و خواص طبیعی اشیا و موجودات

.79

علوم تجربی اجتماعی-انسانی چه چیزهایی را بررسی میکند؟ رفتار و کردار انسانها و جوامع انسانی

.81

درجه قطعیت در علوم تجربی طبیعی باالتر است یا علوم اجتماعی -انسانی؟ علوم تجربی طبیعی

.81

مراحل تحقیق در علم اقتصاد چند مرحله است؟ هشت مرحله

.82

سؤال چرا نرخ تورم در ایران باالتر از نرخ تورم در ژاپن است؟« ،جز مسائل اثباتی است یا دستوری؟

اثباتی
.83

سؤال دالیل فقر در ایران چیست؟« ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟ اثباتی

.84

سؤال آثار باال رفتن قیمت نفت بر اقتصاد ایران چیست؟ ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟ اثباتی

.85

سؤال «آیا الزم است دولت حداقل دستمزد تعیین کند؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟ دستوری

.86

سؤال «آیا دولت اولویت را کنترل تورم قرار دهد یا ایجاد اشتغال؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا

دستوری؟ دستوری
.87

سؤال «آیا دولت اولویت تخصص منابع را به آموزش بدهد یا بهداشت؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا

دستوری؟ دستوری
.88

سؤال «آیا الزم است دولت در توزیع درآمد دخالت کند؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟

دستوری
.89

سؤال «توزیع مناسب درآمد کدام است؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟ دستوری

.91

مهمترین نظامهای اقتصادی را نام ببرید؟ نظام بازار ،نظام برنامهریزی متمرکز ،نظام مختلف

.91

تصمیمهای مهم اقتصادی در نظام بازار توسط چه کسانی گرفته میشود؟ افراد و بنگاههای خصوصی

.92

نظام اقتصادی کشورهایی که با نظام بازار اداره میشوند چه نام دارد؟ نظام سرمایهداری یا بازار محور

.93

نظامی که مرکب از عناصر اقتصاد بازار و اقتصاد برنامهای است چه نامیده میشود؟ اقتصاد مختلط

.94

مرز امکانات تولیدی یا منحنی امکانات تولید جامعه به چه چیزی میگویند؟ به ظرفیت و توان هر جامعه

در تولید ترکیبات مختلف از کاالها و خدمات
.95

در اقتصاد هزینهها چند دسته تقسیم میشود؟ دو دسته هزینه حسابداری ،هزینه فرصت

.96

میزان پولی که صرف به دست آوردن کاالیی یا خدمتی میشود چه نوع هزینهای است؟ هزینههای

حسابداری
.97

هزینه ارزش بهترین بدیلی که فرد در مقابل به دست آوردن آن کاال و خدمات ازدستداده است چه نام

دارد؟ هزینه فرصت
.98

جایی که در آن افراد یا بنگاهها داوطلبانه موافقت میکنند با پرداخت پول مبادلهای را انجام دهند چه نام

دارد؟ بازار
.99

اقتصادی که در آن دولت هیچگونه نقش و دخالتی نداشته باشد چه نام دارد؟ اقتصاد کامالً آزاد یا اقتصاد

مبتنی بر آزادی عمل
.111

اقتصادی که در آن دولت بیشتر تصمیمگیریهای اقتصادی را در دست دارد؟ اقتصاد برنامهای متمرکز یا

اقتصاد با برنامهریزی متمرکز
.111

نظام اقتصادی حاکم بر کشورهایی که با اقتصاد برنامهای متمرکز اداره میشود چیست؟ نظام

سوسیالیستی
.112

نظام اقتصاد دستوری اتحاد جماهیر شوروی سابق چه بوده است؟ سوسیالیستی

.113

نظامی که دولت نقش حداکثری ایفا میکند چه نام دارد؟ نظام سوسیالیستی

.114

اقتصادی که دولت نقش حداکثری ایفا میکند چه نام دارد؟ اقتصاد برنامهای متمرکز

.115

سه دسته منابع تولید که اقتصاددانان تقسیمبندی کردهاند را نام ببرید؟ یک-زمیندو -سرمایه سه-

نیروی کار
.116

کاالها و خدماتی که تولیدشده یا بهاصطالح محصوالت را چه مینامند؟ کاالی نهایی

.117

کاال یا خدماتی که در تولید کاالها و خدمات دیگر از آنها استفاده شود چه نام دارد؟ کاالی واسطه

.118

در اقتصاد تمایل و توان برای خرید بالفعل یا بالقوهی کاال یا یک خدمت در یک دوره زمانی معین را چه

مینامند؟ تقاضا
.119

طبق قانون تقاضا با افزایش قیمت گوشت مرغ تقاضا نسبت به خرید گوشت مرغ چه تغییری مییابد؟

کاهش مییابد
.111

کاالیی که با افزایش درآمد افراد میزان تقاضای آنها از یک کاال افزایش یابد چه نام دارد؟ کاالی نرمال

.111

با افزایش درآمد افراد آنها کمتر از اتوبوس برای رفتن به سرکار یا دانشگاه استفاده میکنند ،اتوبوس

چه نوع کاالی است؟ کاالی پست
.112

هرگاه با افزایش درآمد تقاضای افراد برای یک کاال کمتر شود چه نوع کاالیی است؟ کاالی پست

.113

جانشین گوشت قرمز معموالً چه چیزی است؟ گوشت سفید یا ماهی

.114

در یک کشور به دلیل جنون گاوی عرضه گوشت قرمز کاهش مییابد و تقاضا برای گوشت سفید باال می-

رود .کاالی جانشین را مشخص کنید؟ گوشت سفید
.115

با افزایش قیمت کاالی مکمل باثبات سایر شرایط تقاضای کاالی اصلی کاهش مییابد یا افزایش؟ کاهش

.116

با کاهش قیمت کاالی مکمل باثبات سایر شرایط تقاضای کاالی اصلی کاهش مییابد یا افزایش؟ افزایش

.117

اگر دولت یارانه پرداختی برای بنزین را حذف کند و بنزین را به قیمت آزاد عرضه کند ،تغییرات قیمت

بنزین و تقاضا به چه صورت خواهد بود؟ قیمت بنزین افزایش و تقاضای آن کاهش مییابد.
.118

دالیلی که باعث میشود شیب تقاضا نزولی باشد را بیان کنید؟ یک -اثر جانشینی دو -اثر درآمدی

.119

در قانون تقاضا رابطه بین قیمت و تقاضا به چه صورت است؟ معکوس

.121

با افزایش درآمد افراد میزان تقاضای آنها از یک کاال افزایش یابد به آن کاال چه میگویند؟ کاالی نرمال

.121

با افزایش درآمد افراد میزان تقاضای آنها از یک کاال کاهش یابد به آن کاال چه میگویند؟ کاالی پست

.122

مقدار کاال یا خدمتی که تولیدکننده مایل و قادر است در دوره زمانی معین ارائه دهد چه مینامند؟ عرضه

.123

رابطه بین قیمت و عرضه مثبت است یا منفی؟ مثبت

.124

با افزایش قیمت یک کاال عرضه کاال چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد

.125

با کاهش قیمت یک کاال عرضه کاال چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد

.126

طبق رابطه قیمت و مقدار عرضه منحنی عرضه صعودی است یا نزولی؟ صعودی

.127

کششهای تقاضا به چند دسته تقسیم میشوند؟  -1کشش قیمتی درآمد  -2کشش قیمتی متقاطع

.128

با توجه به کشش کاالها به چند دسته تقسیم میشوند؟ سه دسته  -1با کشش  -2بیکشش  -3دارای

کشش و حد بینهایت
.129

کشش قیمتی تقاضا برای کاالیی برابر صفر است منحنی تقاضای آن کاال افقی است یا عمودی؟ کامالً

عمودی
.131

کشش قیمتی تقاضا برای کاالیی برابر بینهایت است منحنی تقاضای آن کاال افقی است یا عمودی؟ کامالً

افقی
.131

عوامل اثرگذار بر تعیین و اندازه کشش عرضه یک کاال را نام ببرید؟  -1انعطافپذیر بودن عرضه  -2افق

زمانی
.132

مطلوبیت چند نوع است؟ دو نوع  -1مطلوبیت کل  -2مطلوبیت نهایی

.133

مقدار مطلوبیتی که از مجموع واحدهای کاال و خدمات مصرفشده بدست میآید چه نوع مطلوبیتی

است؟ مطلوبیت کل
.134

شرط اساسی حداکثر سازی مطلوبیت چیست؟ اصل برابری مطلوبیت نهایی کاال

.135

در اقتصاد هزینهها به چند دسته تقسیم میشوند؟  2دسته  -1هزینههای آشکار  -2هزینههای پنهان

.136

هزینه فرصت بنگاه جزء کدام دسته از هزینههاست؟ هزینههای پنهان

.137

هر بنگاهی با چند نوع هزینه مواجه است؟  4نوع ،هزینههای ثابت ،متغیر ،نهایی و متوسط

.138

اقتصاددانان بازارها را بر اساس ساختار به چند گروه تقسیم میکنند؟  4گروه

.139

زمانی که درآمد نهایی و هزینه نهایی بنگاه برابر باشد بنگاه در چه سطحی از تولید قرار میگیرد؟ سطح

مطلوب تولید بنگاه
.141

چه زمانی بنگاه تصمیم به تعطیلی میگیرد؟ اگر در کوتاهمدت قیمت کاال کمتر از قیمت متوسط هزینه

متغیر باشد.
.141

در بازار رقابتی که ورود و خروج بنگاهها آزاد است در بلندمدت سود اقتصادی چقدر خواهد بود؟ سود

اقتصادی صفر است
.142

بازاری که تنها یک فروشنده کاال یا خدمت میباشد و برای آن کاال یا خدمت جانشین نزدیکی وجود

ندارد؟ بازار انحصار کامل
.143

اصلیترین عامل که باعث میشود انحصار شکل بگیرد چیست؟ عدم امکان یا دشواری ورود بنگاههای

رقیب به بازار
.144

بنگاه انحصاری قیمت پذیر است یا قیمت گذار؟ قیمت گذار

.145

بنگاه رقابتی قیمت پذیر است یا قیمت گذار؟ قیمت پذیر

.146

منحنی تقاضایی که یک بنگاه رقابتی با آن روبروست به چه صورت است؟ خطی افقی (قیمت کاال در

بازار)
.147

کشش محصول بنگاه رقابتی چگونه است؟ کامالً با کشش

.148

در انحصار کامل منحنی تقاضای بنگاه انحصاری دارای شیب صعودی است یا نزولی؟ نزولی

.149

در بنگاه انحصاری چه زمانی سود حداکثر میشود؟ زمانی که منحنی هزینه نهایی و درآمد نهایی با

همدیگر برابر باشد
.151

اگر قیمت بزرگتر از منحنی هزینه متوسط کل ) (ATCباشد بنگاه سود میکند یا زیان؟ سود

.151

اگر قیمت کمتر از متوسط هزینه متغیر باشد بنگاه سود میکند یا زیان؟ زیان میکند و تعطیل میکند.

.152

سود اقتصادی در بازار رقابتی به چه صورت است؟ صفر است

.153

قیمت در بازار انحصار کامل چقدر باید باشد؟ قیمت باید از مینیمم منحنی هزینه متوسط حتماً بیشتر

است.
.154

بازارهای بینابین رقابت کامل و انحصار چند دسته است؟ دودسته رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه

.155

اگر قیمت یک کیلو زعفران  1111برابر قیمت یک کیلو سیب باشد سهم یک کیلو زعفران در تولید

ناخالص ملی چند برابر یک کیلو سیب است؟  1111برابر
.156

شیر تولیدشده در کارخانه وقتی به مصرف میرسد چه نوع کاالیی است ،واسطه یا نهایی؟ کاالی نهایی

.157

شیر تولیدشده در کارخانه وقتی برای تولید بستنی استفاده میشود واسطه است یا نهایی؟ کاالی واسطه

.158

ارزش آپارتمانی که در سال  1381تولیدشده و در سال  1384به فروش میرسد در تولید ناخالص داخلی

چه سالی ثبت میگردد؟ در سال 1381
.159

روشهای محاسبه تولید ناخالص داخلی را نام ببرید؟ روش جریان تولید -روش مخارج

.161

درآمدهای مهندسان روسی در نیروگاه هستهای بوشهر جز تولید ناخالص ملی ایران است یا خیر؟ خیر

.161

درآمدهای مهندسان روسی در نیروگاه هستهای بوشهر جز تولید ناخالص داخلی ایران است یا خیر؟ بله

.162

درآمدهای بازرگانان ایرانی در امارات متحده عربی باید در تولید ناخالص ملی ایران ثبت گردد یا خیر؟

باید ثبت و گزارش شود.
اجزا یا مؤلفههای تولید ناخالص داخلی ازنظر اقتصاددانان چند گروه است؟  4گروه مصرف،

.163

سرمایهگذاری ،مخارج دولت؛ خالص صادرات
.164

مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی که توسط دولت ثبت و گزارش نمیشود را چه مینامند؟ اقتصاد

زیرزمینی
.165

به عقیده کدام دسته از اقتصاددانان «اصالً چیزی به نام بحران در اقتصاد بروز نمیکند تا علم اقتصاد به

فکر راه چاره برای آن باشد».؟ اقتصاددانان کالسیک
.166

آن بخش از درآمد قابلتصرف که به مصرف نرسیده باشد چه نام دارد؟ پسانداز

.167

در جریان رکود بزرگ اقتصادی کینز ریشه این بحران را چه میدانست؟ فقدان تقاضای مؤثر

.168

در اقتصاد مصرف (کاالی مصرف) به چند دسته تقسیم میشود؟ سه دسته .کاالی بادوام ،کاالی بیدوام،

خدمات مصرفی
.169

کدام اقتصاد دان معتقد بود زمان رکود باید دولت دست به مداخله بزند و با راهاندازی سرمایهگذاریهای

زیر بنایی و استخدام نیروی کار درآمد شهروندان را افزایش دهد؟ کینز
.171

مهمترین عامل اثرگذار بر مقدار و میزان مصرف و همچنین پسانداز در یک جامعه چیست؟ درآمد

.171

هدف بنگاههای از سرمایهگذاری چیست؟ کسب سود

.172

باالترین میزان سرمایهگذاری چه زمانی است؟ زمانی که نرخ بهره صفر باشد

.173

رابطه میان نرخ بهره و تقاضا برای سرمایهگذاری رابطه مثبت است یا منفی؟ منفی

.174

افزایش سطح درآمد ملی باعث جابجایی منحنی تقاضای سرمایهگذاری به کدام سمت میشود؟ راست و

باال
.175

خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد و انتظارات مثبت منحنی تقاضای سرمایهگذاری به کدام سمت منتقل

میشود؟ راست و باال
.176

بدبینی نسبت به آینده عملکرد اقتصاد منحنی تقاضای سرمایهگذاری را به کدام سمت هدایت میکند؟

چپ و پایین
.177

آن مقداری که افراد با دریافت یک واحد پولی بیشتر مصرف میکنند چه نامیده میشود؟ میل نهایی به

مصرف
.178

عوامل عمده مؤثر بر سرمایهگذاری را نام ببرید؟ درآمد ،هزینه ،انتظارات

.179

هر چیزی که در جامعه بهعنوان واسطه مبادله و وسیلهای برای پرداخت قیمت کاالها و خدمات

پذیرفتهشده باشد چه نام دارد؟ پول
.181

پول بر اساس معیار ارزش ذاتی چند نوع است؟  2نوع-پول کاالیی ،پول اعتباری

.181

سپردههای قرضالحسنه پسانداز جز کدامیک از اجزا تشکیلدهنده حجم پول است؟ شبه پول یا پول

دارایی

.182

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار (کوتاهمدت و بلندمدت) جز کدامیک از اجزا تشکیلدهنده حجم پول

است؟ شبه پول یا پول دارایی
.183

اسکناسها و مسکوکات که خارج از بانک در دست مردم نگهداری میشود جز کدامیک از اجزا

تشکیلدهنده حجم پول است؟ پول معامالتی
.184

جمع پول معامالتی و شبه پول حجم چه چیزی را نشان میدهد؟ حجم نقدینگی یک کشور

.185

حجم نقدینگی یک کشور چگونه به دست میآید؟ جمع پول معامالتی و شبه پول

.186

پیشینه طرح تأسیس رسمی بانک ملی در ایران به چند سال پیش برمیگردد؟ یک قرن قبل

.187

در چه سالی با تصویب شورای ملی حق نشر اسکناس به بانک ملی ایران اعطا شد؟ 1311

.188

در سال  1311با تصویب شورای ملی حق نشر اسکناس به چه مدت به بانک ملی ایران اعطا شد؟  11سال

.189

در چه سال و ماهی نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت؟ فروردینماه ،سال 1311

.191

بانک مرکزی ایران در چه سالی تشکیل شد؟ 1339

.191

با تصویب چه قانونی بانک مرکزی ایران تشکیل شد؟ تصویب قانون پولی و بانکی

.192

با تصویب قانون پولی و بانکی کشور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به چه

سازمانی سپرده شد؟ بانک مرکزی ایران
.193

در چه سالی چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی ایران سپرده شد؟ 1339

.194

تصویب الیحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در چه سالی در ایران اجرا گذاشته شد؟ 1362

.195

تصویب الیحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در چه سالی به بانکها ابالغ شد؟ 1362

.196

بانک مرکزی کنترل عرضه پول را با استفاده از چه ابزارهایی انجام میدهند؟  2گروه ابزارهای کیفی و

کمی
.197

ابزارهای کمی پولی از چه طریقی سبب تغییر در حجم پول میشود؟ از طریق مکانیزم بسط پولی

.198

بانکداری که به دلیل ماهیت قرض بودن سپردهها سپردهگذاران حق دخالت در امور بانک را ندارند؟

بانکداری ربوی

.199

بانکداری که بانک موظف است تحت هر شرایطی پس از انقضای مهلت مقرر اصل پول و فرع آن را به

سپردهگذار بپردازد؟ بانکداری ربوی
.211

کاهش ارزش (قدرت خرید) پول یک کشور به چه صورت نمود پیدا میکند؟ افزایش قیمتها یا تورم

.211

با افزایش ارزش پول قیمتها کاهش مییابد یا افزایش؟ کاهش

.212

افزایش در قیمتها که خود افزا باشد را چه مینامند؟ تورم

.213

وضعیتی که سطح قیمتها در طی زمان یا یک دوره دارایی تغییرات مثبت باشد را چه مینامند؟ تورم

.214

اگر به هر دلیلی فقط یکبار افزایش قیمتها صورت بگیرد این وضعیت را اصطالحاً چه مینامند؟ شوک

.215

اقتصاددانان تورم را برحسب پایین بودن یا باال بودن نرخ آن به چند دسته طبقهبندی کردهاند؟  3دسته

.216

زمانی که قیمتها بهکندی و با مالیمت رو به افزایش باشد چه نوع تورمی وجود دارد؟ تورم خزنده

.217

تورم با نرخ سالیانه کمتر از  11درصد در کدام گروه تورمی قرار میگیرد؟ تورم خزنده

.218

تورمی که از مرحله تکرقمی به نرخ دورقمی رسیده باشد از کدام نوع است؟ تورم شتابان

.219

زمانی که افسار قیمتها از دست متولیان خارج میشود نرخهای تورم از دورقمی درمیگذرد چه نوع

تورمی صورت میگیرد؟ تورم طوفانی و تازنده
.211

درصد تغییرات سطح قیمتهای یکسان نسبت به سال قبل آن را چه مینامند؟ نرخ تورم

.211

باال رفتن درآمد اسمی مردم چه تأثیری بر حجم نقدینگی در اقتصاد و قیمتها دارد؟ افزایش حجم

نقدینگی و افزایش قیمتها
.212

در اقتصاد کالن افزایش سرمایهگذاری چه تأثیری بر تقاضا دارد؟ افزایش تقاضا

.213

در اقتصاد کالن افزایش مخارج دولتی چه تأثیری بر تقاضا دارد؟ افزایش تقاضا

.214

در اقتصاد کالن افزایش صادرات چه تأثیری بر تقاضا دارد؟ افزایش تقاضا

.215

با کاهش سطح عمومی قیمتها حجم نقدینگی چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد

.216

با افزایش سطوح عمومی قیمتها حجم نقدینگی چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد

.217

جمع سپردههای قرضالحسنه و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و سپردههای متفرقه را چه مینامند؟

شبه پول
.218

کسری بودجه دولت و مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت چه تأثیری بر نقدینگی میگذارد؟ افزایش

نقدینگی
.219

چه زمانی دولت دست به استقراض از بانک مرکزی میزند؟ زمانی که با کسری بودجه مواجه میشود.

.221

چنانچه افزایش در داراییهای خارجی یا بدهی بخش دولتی بهصورت مداوم صورت گیرد چه اتفاقی در

اقتصاد به وقوع میپیوندد؟ تورم در اقتصاد
.221

احتکار کاال چه تأثیری روی قیمتها دارد؟ باعث افزایش قیمتها میشود.

.222

درصورتیکه احتکار در چند دوره استمرار یابد چه اتفاقی در اقتصاد رخ میدهد؟ تورم

.223

کاهش در عرضه کاال و خدمات چه تأثیری بر قیمتها میگذارد؟ موجب افزایش قیمتها میشود

.224

چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود چه تأثیری بر واردات و صادرات خواهد گذاشت؟

واردات گران و صادرات پرسود خواهد شد
.225

چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود عرضه کاالهای وارداتی کاهش مییابد یا افزایش؟

کاهش
.226

چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود ،صادرات کاهش مییابد یا افزایش؟ افزایش

.227

چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود ،واردات افزایش مییابد یا کاهش؟ کاهش

.228

چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود ،حجم عرضه کاال در داخل کشور کاهش مییابد یا

افزایش؟ کاهش
.229

افزایش هزینه تولید چه تأثیری بر سود تولیدکنندگان دارد؟ کاهش سود

.231

افزایش بهرهوری چه تأثیری بر قیمتها دارد؟ موجب افزایش قیمت

.231

افزایش قیمت نهادههای تولید داخلی و وارداتی چه تأثیری بر هزینه تولید دارد؟ افزایش هزینه تولید

.232

رابطه بین افزایش دستمزد نیروی کار و هزینه تولید و قیمتها به چه صورت است؟ رابطه مستقیم.

.233

اثر بزرگ شدن دولت بر عرضه در اقتصاد چیست؟ باعث کاهش عرضه در اقتصاد میشود

.234

بزرگ شدن دولت در اقتصاد چه تأثیری بر بخش خصوصی دارد؟ باعث تنگتر شدن منطقه فعالیت

بخش خصوصی میشود.
.235

آسیب تورم به کارایی اقتصادی به چه صورت بروز میکند؟ بهصورت انحراف (غیرواقعی ساختن)

قیمتها و عالئم قیمتی بروز میکند.
.236

مهمترین عوامل پیدایش تورم را نام ببرید؟ افزایش هزینه ،فشار تقاضا

.237

مهمترین راهکار مقابله با تورم را نام ببرید؟ استفاده از سیاستهای پولی ،مالی ،درآمدی

.238

افزایش درامدهای ارزی و افزایش کسری بودجه به دولت باعث چه مشکلی میشود؟ تشدید تورم

.239

پیامد بیکاری در کشورهای توسعهیافته چیست؟ تحمیل هزینههای هنگفت بر دوش دولت در قالب

پرداخت بیمههای بیکاری و تأمین اجتماعی است
.241

پیامد بیکاری در کشورهای درحالتوسعه چیست؟ تشدید فقر (به همراه داشتن مفاسد اجتماعی و

اقتصادی)
.241

در آمار و ارقام به چه افرادی بیکار میگویند؟ تنها افرادی که در تالش و تکاپو برای یافتن شغل برای

خود باشند.
.242

افرادی که بهطور دلخواه و از سر تمایل یا تنبلی حاضر به کار کردن نباشند در آمار بیکاری در نظر گرفته

میشوند یا خیر؟ خیر ،زیرا در زمره نیروی کار قرار نمیگیرند.
.243

جمعیت یک کشور به چند گروه میتوان تقسیم کرد؟  2گروه .جمعیت فعال اقتصادی ،اشتغال ناقص

.244

جمعیت فعال به چند دسته تقسیم میشود؟  2دسته شاغلین و بیکاران

.245

بر اساس تعریف رایج در ایران سن کار از چندسالگی آغاز میشود؟  11سالگی

.246

شاغلین بهطور عمده به چند گروه تقسیمبندی میشود؟  2گروه .فرد و حقوقبگیران ،خود اشتغاالن

.247

افراد دارای اشتغال ناقص معموالً چه مدت کارکردهاند و آماده برای انجام کار اضافی هستند؟ کمتر از 44

ساعت کارکردهاند

.248

زنان خانهدار جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر

.249

دانشجویان که تماموقت مشغول به تحصیلاند جز نیروی کار یک کشور شناخته میشوند یا خیر؟ خیر

.251

بازنشستگان جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر

.251

دانش آموزان جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر

.252

کودکان جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر

.253

پیران جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر

.254

از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بهکل جمعیت ضربدر  111چه نسبتی حاصل میشود؟ نسبت عمومی

فعالیت
.255

دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل در تکاپوی یافتن کاری برمیآیند از چه نوع بیکاری

برخوردارند؟ بیکاری اصطکاکی
.256

ورود ماشین و دستگاههای صنعتی در کشاورزی برای تعدادی از کشاورزان چه نوعی بیکاری به وجود

میآید؟ بیکاری ساختاری
.257

زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است بیکاری ادواری کاهش مییابد یا افزایش؟ کاهش

.258

زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است بیکاری ادواری کاهش مییابد یا افزایش؟ افزایش

.259

زمانی که سطح تولید و بهتبع آن مخارج کل کاهش مییابد چه تأثیری بر نرخ بیکار دارد؟ نرخ بیکاری

افزایش مییابد.
.261

نوع بیکاری زمانی که در یک اقتصاد بروز میکند که آن اقتصاد وابستگی شدیدی به اقتصاد بینالملل

داشته باشد؟ بیکاری ادواری ،بینالملل
.261

نوع بیکاری دستگاههای صنعتی که جایگزین کارگاههای دستی شوند؟ بیکاری ساختاری

.262

نوع بیکاری زمان افزایش فارغالتحصیالن رشته مهندسی و کاهش ساختوساز؟ بیکاری ساختاری

.263

نوع بیکاری زمان بروز رکود در اقتصاد جهانی بیکاری در کشور ژاپن؟ بیکاری ادورای-بین الملل

.264

نوع بیکاری کارگری در کارخانه تولید پالستیک که تأثیری در افزایش تولید ندارد؟ بیکاری پنهان

.265

بیکاری کشاورزان در زمستان از چه نوع بیکاری است؟ بیکاری فصلی

.266

بیکاری باغداری در زمستان از چه نوع بیکاری است؟ بیکاری فصلی

.267

بیکاری ساختمانسازی در زمستان از چه نوع بیکاری است؟ بیکاری فصلی

.268

دستفروشی از چه نوع بیکاری است؟ پنهان

.269

کوپنفروشی چه نوع بیکاری است؟ پنهان

.271

نسبت داده به ستاده را چه مینامند؟ بهرهوری

.271

منظور از بهرهوری چیست؟ نسبت داده به ستاده است (نهاده به محصول)

.272

زمانی که بتوان با همان نهاده سابق مقدار بیشتری محصول تولید کرد بهرهوری چه تغییری میکند؟

بهرهوری افزایش مییابد
.273

در کشورهایی که بیکاری پنهان وجود دارد بهرهوری نیروی کار باالست یا پایین؟ پایین

.274

نرخ بیکاری طبیعی در کشورهای مختلف چقدر است؟ بین  4تا  6درصد

.275

بیکاری چه تأثیری بر شاخصهای مهم توسعه مثل امید به زندگی دارد؟ باعث کاهش شاخص امید به

زندگی میشود
.276

مهمترین عامل بیکاری را نام ببرید؟ رکود و کسادی اقتصاد

.277

اقتصاددانان برای پیشبینی عملکرد رفتارها و روندهای کالن و کلی از چه الگویی استفاده میکنند؟

الگوی عرضه و تقاضا
.278

نام منحنی که رابطه میان قیمتهای مختلف و مقدار کاالهای و خدمات عرضهشده در یک اقتصاد را

نشان می هد؟ منحنی عرضه کل
.279

منحنی تقاضای کل شیب نزولی دارد یا صعودی؟ نزولی

.281

منحنی عرضه کل شیب نزولی دارد یا صعودی؟ صعودی

.281

تعادل در اقتصاد چه موقع حاصل میشود؟ در نقطهای که دو منحنی تقاضای کل و عرضه کل همدیگر را

قطع میکنند.

.282

در چه حالتی تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان از آن وضعیت رضایت دارند؟ حالت تعادل

.283

با فرض کاهش قیمتها ارزش اسمی پول چه تغییری میکند؟ بدون تغییر میماند

.284

با فرض کاهش قیمتها ارزش حقیقی پول چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد.

.285

کاهش سطح قیمتها چه تأثیری بر میزان مصرف کل دارد؟ افزایش مییابد.

.286

کاهش هزینه (کاهش نرخ بهره) چه تأثیری بر میزان سرمایهگذاری دارد؟ افزایش مییابد

.287

با کاهش یافتن نرخ بهره ،هزینه سرمایهگذاری چه تغییری میکند؟ هزینه سرمایهگذاری پایین میآید.

.288

با کاهش یافتن نرخ بهره ،سطح سرمایهگذاری چه تغییری میکند؟ افزایش

.289

با افزایش سرمایهگذاری تقاضا چه تغییر میکند؟ تقاضای کل افزایش مییابد.

.291

با افزایش مقدار مصرف منحنی تقاضای کل چه تغییری میکند؟ به سمت راست و باال منتقل میشود.

.291

اگر دولت نرخ مالیات بر درآمد را افزایش دهد ،منحنی تقاضای کل چه تغییری میکند؟ به سمت چپ و

پایین منتقل میشود.
.292

اگر دولت نرخ مالیات بر درامد را افزایش دهد ،با فرض ثبات قیمتها سطح مصرف در اقتصاد چه تغییری

میکند؟ کاهش مییابد.
.293

درصورت کاهش نرخ سود بانکی ،سطح سرمایهگذاری چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد.

.294

درصورتیکه دولت تخفیفهای مالیاتی برای سرمایهگذاری داخلی اعالم کند چه تغییری در

سرمایهگذاری صورت میگیرد؟ افزایش مییابد
.295

با افزایش عرضه پول ،نرخ بهره چه تغییری میکند؟ در کوتاهمدت کاهش مییابد.

.296

با افزایش عرضه پول ،هزینه استقراض چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد

.297

با افزایش عرضه پول ،منحنی تقاضای کل چه تغییری میکند؟ به سمت راست جابجا میشود.

.298

دو دیدگاه موردبحث در مورد عرضه کل در بلندمدت را اعالم کنید؟ دیدگاه کالسیک ،دیدگاه مکتب

کینزی

.299

از دیدگاه اقتصاددانان کالسیک اگر قیمتها افزایش یابد بر عرضه کل چه تأثیری میگذارد؟ تأثیری بر

عرضه کل ندارد.
.311

ازنظر کدام دسته از اقتصاددانان متغیرهای حقیقی اقتصاد مستقل از متغیرهای اسمی است و تغییرات

آنها نمیتواند متغیرهای حقیقی را تحت تأثیر قرار دهد؟ اقتصاددانان کالسیک
.311

از دیدگاه کدام مکتب کارگران کامالً دچار توهم پولیاند؟ دیدگاه مکتب کینز

.312

از دیدگاه کدام مکتب کارگران افزایش در دستمزد اسمی را افزایش در دستمزد حقیقی میپندارند؟

دیدگاه مکتب کینزی
.313

در دیدگاه کینزی منحنی عرضه کل در چه حالتی قرار میگیرد؟ کامالً افقی

.314

ازنظر کدام دیدگاه منحنی عرضه کل در حالت افقی قرارمی گیرد؟ دیدگاه کینزی

.315

ازنظر کدام دیدگاه منحنی عرضه کل در بلندمدت کامالً عمودی قرار میگیرد؟ دیدگاه کالسیک

.316

ازنظر دیدگاه کالسیک منحنی عرضه کل در بلندمدت به چه شکلی قرار میگیرد؟ کامالً عمودی

.317

در حاالت عمومی کینزی حالت شیب منحنی عرضه کل به چه صورت است؟ شیب مثبت است.

.318

درصورتیکه تعداد ماشینآالت (رایانه) افزایش یابد منحنی عرضه کل به کدام قسمت جابجا میشود؟

سمت راست
.319

درصورتیکه سطح دانش و مدارج تحصیلی شهروندان در یک کشور باال رود منحنی عرضه کل به کدام

سمت جابجا میشود؟ راست
.311

اختراع رایانهها در کشورهای مختلف منحنی عرضه کل بلندمدت را به کدام سمت جابهجا میکند؟ به

سمت راست.
.311

کشف معادن و ذخایر جدید نفتی در ایران چه تأثیری در منحنی عرضه کل بلندمدت دارد؟ انتقال

منحنی عرضه کل بلندمدت به سمت راست.
.312
شود.

بروز خشکسالیهای متوالی چه تأثیری در منحنی عرضه کل بلندمدت دارد؟ به سمت چپ جابهجا می-

.313

جمله معروف «در بلندمدت ما همه مردهایم» برای کدام گروه از اقتصاددانان بوده است؟ کینزها

.314

کدام گروه از اقتصاددانان ادعا میکنند که بلندمدت اهمیت ندارد ،لذا بر تحلیل کوتاهمدت تأکید می-

کنند؟ کینزیها
.315

کالسیکها منحنی عرضه کل کوتاهمدت را دارای چه نوع شیبی میدانند؟ شیب صعودی

.316

اقتصاد در حالت تورم توأم با رکود را چه مینامند؟ تو رکود

.317

حالت عمومی کینزی کجا قرار میگیرد؟ میان دو حالت حدی کالسیک و حدی کینزی وجود دارد

.318

اقتصاددانان خروج اقتصاد از وضعیت مطلوب را چه مینامند؟ نوسانات اقتصادی

.319

انواع سیاستهای مالی را نام ببرید؟  -1سیاستهای مالی انبساطی  -2سیاستهای مالی انقباضی

.321

زمانی که اقتصاد در وضعیت کسادی و رکودی قرار داشته باشد ،از چه سیاست مالی استفاده میشود؟

سیاست مالی انبساطی
.321

زمانی که اقتصاد در اشتغال کامل قرار ندارد ،ازچه سیاست مالی استفاده میشود؟ سیاست مالی

انبساطی
.322

زمانی که دولت بخواهد از تورم ناشی از بهرهبرداری اضافی از منابع تولید جلوگیری کند ،از چه سیاست

مالی استفاده میکند؟ سیاست مالی انقباضی
.323

پرداخت یارانهها جزء کدام دسته از سیاستهای مالی است؟ سیاست مالی اختیاری

.324

تسهیالت یارانهها جزء کدام دسته از سیاستهای مالی است؟ سیاست مالی اختیاری

.325

تقلیل یا معافیت کامل مالیاتی جزء کدام دسته از سیاستهای مالی است؟ سیاست مالی اختیاری

.326

میزان اثرگذاری سیاست مالی بر منحنی تقاضای کل به چه چیزهایی بستگی دارد؟ -1اثر ضریب فزاینده

 -2اثر جایگزینی
.327

با افزایش تقاضا برای پول نرخ بهره افزایش مییابد یا کاهش؟ افزایش

.328

اگر هزینه سرمایهگذاری افزایش یابد ،سطح سرمایهگذاری کاهش مییابد یا افزایش؟ کاهش

.329

نرخ بهره باال که باعث افزایش هزینه استقراض میشود ،چه تأثیری در سرمایهگذاری دارد؟ باعث کاهش

سرمایهگذاری میشود
.331

سیاستی که از طریق تغییر در حجم پول ،تغییر در رشد آن و یا شرایط اعطای تسهیالت مالی صورت

میگیرد ،چه نام دارد؟ سیاست پولی
.331

شاه کلید هر نوع تغییر در حجم پول ،در اختیار کدام سازمان قرار دارد؟ در اختیار بانک مرکزی

.332

انواع سیاست پولی را نام ببرید؟  -1سیاستهای پولی انبساطی  -2سیاستهای پولی انقباضی

.333

سیاست پولی انبساطی برای چه به کار میرود؟ برای مقابله با رکود یا مهار بیکاری و افزایش اشتغال

.334

برای مقابله با رکود یا مهار بیکاری و افزایش اشتغال از چه سیاست پولی استفاده میشود؟ سیاست پولی

انبساطی
.335

سیاست مورداستفاده جهت مهار تورم یا برطرف ساختن شکاف تورمی چه نام دارد؟ سیاست پولی

انقباضی
.336

سیاست پولی انقباضی برای چه به کار میرود؟ جهت مهار تورم یا برطرف ساختن شکاف تورمی

.337

سه دلیل نزولی بودن شیب منحنی تقاضای کل را نام ببرید؟ -1اثر ثروت  -2اثر نرخ بهره  -3رابطه

قیمتها و خالص صادرات
.338

شیب منحنی تقاضای کل براثر ثروت نزولی است یا صعودی؟ نزولی

.339

شیب منحنی تقاضای کل براثر نرخ بهره نزولی است یا صعودی؟ نزولی

.341

نظریه رجحان نقدینگی ابتدا توسط کدام اقتصاددان بیان شد؟ کینز

.341

اساس نظریه رجحان نقدینگی چیست؟ تبیین تقاضای پول

.342

کدام نوع تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) از نقش پول بهعنوان واسطه مبادله ناشی میشود؟ تقاضای

معامالتی
.343

کدام نوع از تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) از انگیزه پاسخگویی به هزینههای پیشبینینشده ناشی

میشود؟ تقاضای احتیاطی

.344

کدام نوع از تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) خود تابعی از میزان درآمد افراد است؟ تقاضای احتیاطی

.345

کدام نوع از تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) از انگیزه سودجویی نشات میگیرد؟ تقاضای بورسبازی

.346

شیب منحنی تقاضا برای پول به انگیزه بورسبازی صعودی است یا نزولی؟ نزولی

.347

بر اساس نظریه رجحان نقدینگی (کینز) با کاهش نرخ بهره تقاضا برای پول چه تغییری میکند؟ افزایش

مییابد
.348

خروج اقتصاد از وضعیت مطلوب (تعادل) در اقتصاد را چه مینامند؟ نوسانات اقتصادی

.349

تجارتی که به مقوله دادوستد کاالها و خدمات میان ملتها و کشورهای جهان میپردازد چه مینامند؟

تجارت بینالملل
.351

نخستین نظریه در باب سودمندی تجارت را کدام اقتصاددان با طرح نظریه مزیت مطلق در تجارت

بینالملل ارائه کرده است؟ آدام اسمیت
.351

نخستین نظریه در باب سودمندی تجارت را که آدام اسمیت مطرح کرده است چه بود؟ نظریه مزیت

مطلق در تجارت بینالملل
.352

بر اساس نظریه کدام اقتصاددان «اگر هر کشوری در هر دو کاال مزیت مطلق دارد بازهم جا برای تجارت

وجود دارد»؟ دیوید ریکاردو
.353

نظریه دیوید ریکاردو در رابطه با الگوی تجارت چه نام دارد؟ نظریه مزیت نسبی

.354

نظریهای که مدعی است عامل مؤثر در تجارت میان کشورها برخورداری آنها از عوامل و نهادههای تولید

است چه نام دارد؟ نظریه هکشرو اوهلین
.355

اقتصاد هر کشوری که به تجارت بینالمللی مبادرت میورزد چه نام دارد؟ اقتصاد باز

.356

کاالها و خدماتی که در داخل یک کشور تولید میشود و در خارج به فروش میرسد ،چه میگویند؟

صادرات
.357
واردات

کاالها و خدماتی که در خارج از کشور تولید میشود و در بازار داخلی به مصرف میرسد ،چه میگویند؟

.358

وقتی ارزش واردات را از ارزش صادرات کسر کنیم حاصل چه چیزی به دست میآید؟ خالص صادرات

.359

خالص صادرات را چه مینامند؟ تراز بازرگانی آن کشور

.361

تراز بازرگانی یک کشور را چگونه محاسبه میکنند؟ خالص صادرات یا به عبارتی تفاضل صادرات و

واردات یک کشور را گویند
.361

اگر خالص صادرات عددی مثبت باشد ،صادرات بیشتر است یا واردات؟ صادرات

.362

چه زمانی یک کشور مازاد تراز بازرگانی دارد؟ زمانی که خالص صادرات عددی مثبت باشد (صادرات

بیشتر باشد)
.363

اگر خالص صادرات عددی منفی باشد ،صادرات بیشتر است یا واردات؟ واردات

.364

چه زمانی یک کشور کسری تراز بازرگانی دارد؟ واردات بیشتر باشد ،خالص صادرات عددی منفی باشد

.365

اگر خالص صادرات صفر باشد ،صادرات و واردات چه نسبتی باهم دارند؟ باهم برابرند

.366

چه زمانی حساب بازرگانی کشور در حالت تراز قرار میگیرد؟ زمانی که خالص صادرات صفر باشد.

(صادرات=واردات)
.367

دولتها چگونه می توانند حجم واردات را کاهش دهند؟ با وضع موانع تعرفهای و گمرکی و سهمیهبندی

واردات
.368

دولتها چگونه میتوانند صادرات را رونق بخشند؟ با اعطای یارانهها و جوایز صادراتی

.369

قیمت پول یک کشور به پول کشور دیگر را چه مینامند؟ ارز

.371

قیمت یک پول به پول کشور دیگر چگونه تعیین میشود؟ از طریق بازار ارز

.371

جایی که در آن پولهای ملی کشورهای مختلف با همدیگر مبادله میشود چه مینامند؟ بازار ارز

.372

نرخی که در آن پول یک کشور به پول کشور دیگر مبادله میشود چه مینامند؟ نرخ ارز رسمی

.373

نرخی که در آن میتوان کاالها و خدمات یک کشور را با کاالها و خدمات کشور دیگر مبادله کرد چه می-

نامند؟ نرخ حقیقی ارز
.374

عامل اصلی رقم زننده میزان واردات و صادرات میان کشورها چیست؟ نرخ ارز حقیقی

.375

نظریه برابری قدرت خرید بر چه اصلی مبتنی است؟ اصل قانون یگانگی یا مشابهت قیمتها

.376

هرگونه دادوستد و مبادله میان دو کشور در چه حسابی ثبت میشود؟ تراز پرداختها

.377

ثبت منظم تمامی معامالت اقتصادی یک کشور با سایر کشورهای جهان را چه مینامند؟ تراز پرداختها

.378

تراز پرداختها چه چیزی را نشان میدهد؟ وضعیت منابع و مصارف ارزی یک کشور

.379

بهصورت کلی تراز پرداختها از چند حساب تشکیلشده است؟ دو حساب .حسابجاری ،حساب مالی یا

سرمایه
.381

معامالت کاالها و خدمات در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟ حسابجاری

.381

جریان ورود و خروج سرمایه در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟ حساب مالی یا سرمایه

.382

معامالت تجاری و پرداختهای انتقالی مانند هدایا و کمکهای مالی در کدام حساب از تراز پرداختها

ثبت میشود؟ حسابجاری
.383

تجارت نامرئی در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟ حسابجاری

.384

سرمایهگذاری اتباع یک کشور در خارج از آن کشور در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟

حساب سرمایه
.385

اقتصاد بینالملل چند شعبه دارد؟  2شعبه .تجارت بینالملل ،مالیه بینالملل

.386

در کجا نظریههای مربوط به رفتار متغیرهایی مانند ارز و جریان سرمایه مورد کاوش قرار میگیرد؟ در

مالیه بینالملل
.387

برجستهترین نظام پولی بینالمللی درگذشته چه بوده است؟ استاندارد طالی بینالمللی

.388

نظام پولی بینالمللی از چه بازه زمانی زمینهساز تسهیل مبادالت بینالمللی بوده است؟ از سال 1881

میالدی تا  1914میالدی
.389

نظام پولی طال چه زمانی فروپاشید؟ با شروع جنگ جهانی یک

.391

بر اساس نظام برتن و ودز میان طال و دالر چه نسبتی برقرار شد؟ نسبت ثابت

.391

نسبت ثابت میان دالر و طال بر اساس کدام نظام برقرار شد؟ نظام برتن و ودز

.392

کنفرانس بینالمللی در برتن و ودز در کجا برگزار شد؟ در نیوهام شاید

.393

کنفرانس بینالمللی در برتن و ودز در چه سالی برگزار شد؟ در سال ( 1944نزدیک پایان جنگ جهانی

دو)
.394

نظام برتن و ودز در چه بازه زمانی در اقتصاد جهانی حاکم بود؟ سال  1946تا 1971

.395

از سال  1946تا  1971چه نظامی بر عرصه سیاستگذاری ارزی در اقتصاد جهانی حاکم بود؟ نظام برتن و

ودز
.396

نظام برتن و ودز در چه بازه زمانی فروپاشید؟ بین سال  1971تا 1973

.397

در سال  87 ،1975درصد کشورهای درحالتوسعه از چه رژیم ارزی ثابت استفاده میکردند؟ رژِم ارزی

ثابت
.398

در سال  1975چند درصد کشورهای درحالتوسعه از رژیم ثابت ارزی ثابت استفاده میکردند؟ %87

.399

در چه سالی  %87کشورهای درحالتوسعه از رژیم ارزی ثابت استفاده میکردند؟ 1975

.411

رژیمی که بانک مرکزی هیچگونه کنترلی را بر جریان سرمایه اعمال نمیکند چه نام دارد؟ رژیم شناور

آزاد
.411

رژیمی که نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین میشود چه نام دارد؟ رژیم شناور

آزاد
.412

همزمان با پایان جنگ جهانی دو کشورهای فاتح به سردمداری امریکا چه نظام پولی را پایهگذاری

کردند؟ نظام پولی برتن و ودز
.413

پایهریزی نظام پولی برتن و ودز متشکل از چند هیئت بود؟ از  731هیئت

.414

نظام پولی برتن و ودز توسط چند کشور پایهریزی شد؟  44کشور متفقین

.415

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به چه نامی است؟ گات

.416

نام اختصاری التین سازمان تجارت جهانی چیست؟ WTO

.417

گروه بانک جهانی متشکل از چند سازمانت است؟  5سازمان

.418

مقر بانک جهانی کجاست؟ واشنگتن

.419

مقر صندوق بینالمللی پول در کدام کشور است؟ واشنگتن

.411

چند کشور در صندوق بینالمللی پول عضویت دارند؟  184کشور جهان

.411

هرچه تقعر منحنی امکانات تولیدی بیشتر باشد رشد اقتصادی قابلدسترس بیشتر است یا کمتر؟ بیشتر

.412

روی منحنی امکانات تولید نقطهای که بیشترین منافع را برای جامعه ایجاد کند چه مینامند؟ کارایی

اقتصادی
.413

در بسیاری از کشورهای توسعهیافته غرب ،انتخاب و تشخیص اینکه چه چیز ،چگونه و برای چه کسی

تولید شود متأثر از چیست؟ مکانیزم بازار آزاد
.414

بازاری که دولت در آن دخالت نمیکند چه مینامند؟ بازار آزاد

.415

اقتصاد مختلط بین کدام دو اقتصاد قرار دارد؟ بین اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد هنجاری

.416

اقتصاد بازار کشور آلبانی از چه نوعی است؟ اقتصاد هنجاری

.417

تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور آلبانی توسط چه ارگانی صورت میگیرد؟ توسط قدرت مرکزی و

دولت
.418

اقتصاد بازار کشور هنگکنگ از چه نوعی است؟ اقتصاد بازار آزاد {اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد }

.419

موضوع موردمطالعه در علم اقتصاد چیست؟ رفتار انسانها

.421

موضوع موردمطالعه در علوم طبیعی چیست؟ ماده

.421

کاالهایی که با ترکیب عوامل و منابع کمیاب تولید میشود چه مینامند؟ کاالهای اقتصادی

.422

در اقتصاد دستوری احکام و سیاستگذاریها بر اساس چه چیزی صادر میشود؟ بر اساس ارزشها

.423

اقتصاد اثباتی به کمک چه چیزهایی به توصیف واقعیات میپردازد؟ مفروضات

.424

باارزشترین چیزی که در مقابل یک تصمیم و انتخاب از دست میرود چه مینامند؟ هزینههای فرصت

.425

تفاوت اساسی علم اقتصاد و علوم طبیعی در چیست؟ موضوع مطالعه

.426

کمیابترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدامیک از منابع است؟ منابع انسانی کارفرمایی

.427

کدام اقتصاددان ،اقتصاد را بهعنوان یک علم در کنار سایر علوم معرفی کرده است؟ آدام اسمیت

.428

کاالهای تولیدشده از منابع کمیاب را چه مینامند؟ کاالهای اقتصادی

.429

در صورت وجود قانون بازده نزولی منحنی امکانات تولیدی چگونه است؟ محدب نسبت به مبدامختصات

.431

اقتصادی که نظریههای آن بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخالقی باشد را چه مینامند؟ اقتصاد

هنجاری
.431

موضوع اقتصاد خرد چیست؟ تئوری تعیین قیمت

.432

کاالیی که یک درصد افزایش درآمد مصرفکننده سبب افزایش کمتر از یک درصد تقاضای آن کاال

باشد؟ کاالی ضروری
.433

تبلیغات یک کاال تقاضای چه نوع کاالیی را کاهش میدهد؟ کاالی جانشین

.434

متغیرهایی که سیاستگزاران واحدهای اقتصادی میتوانند از طریق آنها روی تقاضا تأثیر بگذارند؟

متغیرهای استراتژیک واحدهای اقتصادی
.435

ازنظر هندسی ،منحنی تقاضای بازار برای یک کاال از جمع عمودی منحنیهای تقاضای افراد برای آن کاال

بدست میآید یا جمع افقی؟ جمع افقی
.436

کاالیی که با افزایش یک درصد درآمد خانوار تقاضا برای کاالی موردنظر بیش از یک درصد افزایش یابد؟

کاالی لوکس
.437

کاالیی که با افزایش درآمد تقاضای کاال کاهش و با کاهش درآمد تقاضای کاال افزایش یابد؟ کاالی پست

.438

کاالیی مانند نان و برنج اگر درآمد خانوار افزایش یابد مصرف برنج بیشتر میشود در آن صورت نان حکم

چه کاالیی را دارد؟ کاالی پست
.439

تبلیغات یک کاال تقاضای چه نوع کاالیی را افزایش میدهد؟ کاالی مکمل

.441

تعیین قیمت سقف چه زمانی مؤثر است؟ زمانی که قیمت سقف پایینتر از قیمت تعادلی تعیین شود

.441

درصورتیکه قیمت سقف کمتر از قیمت تعادلی باشد عرضه و تقاضا چه تغییری میکند؟ تقاضا افزایش و

عرضه کاهش مییابد

.442

برای اینکه قیمت کف مؤثر واقع شود قیمت تعادلی چگونه باید تعیین شود؟ قیمت تعادلی کمتر از قیمت

کف باشد.
.443

قیمت کف منجر بهاضافه عرضه میشود و چون قیمت کف از قیمت تعادلی باالتر است چه تأثیری بر

مقدار تقاضا دارد؟ مقدار تقاضا کاهش مییابد
.444

کدام سیاست دولت بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان است قیمت کف یا قیمت سقف؟ قیمت سقف

.445

کدام سیاست دولت بهمنظور حمایت از عرضهکنندگان است قیمت کف یا قیمت سقف؟ قیمت کف

.446

سیاست کف چه تأثیری بر درآمد عرضهکنندگان دارد؟ باعث افزایش درآمد عرضهکنندگان میشود

.447

در کدام سیاست قیمتی مازاد تقاضا رخ میدهد؟ سیاست قیمت سقف یا سیاست تثبیت قیمت

.448

در کدام سیاست قیمتی مازاد عرضه به وجود میآید؟ سیاست تضمین قیمت (کف قیمت)

.449

در کدام سیاست قیمتی سیستم سهمیهبندی ایجاد خواهد شد؟ سیاست تثبیت قیمت (سقف قیمت)

.451

در کدام سیاست قیمتی سیستم انگیزه ایجاد بازار سیاه صورت میگیرد؟ سیاست تثبیت قیمت (سقف

قیمت)
.451

روش دولت با پرداخت یارانه (یارانه) به مصرفکنندگان باعث افزایش تقاضا میشود در چه زمانی کاربرد

دارد؟ برای از بین بردن مازاد عرضه
.452

سیاست تضمین قیمت به چند صورت اعمال میشود؟ به دو صورت  .1سیاست تضمین با خرید محصول

 .2سیاست تضمین بدون خرید محصول
.453

بر اساس نظام قیمت کاالهای تولیدشده بر اساس تقاضای مؤثر بین افراد جامعه توزیع میشود یا نیاز

مؤثر؟ تقاضای مؤثر
.454

از ضعفهای نظام قیمت عدم توانایی در تأمین چه نوع کاالیی به مقدار مطلوب است؟ کاالی عمومی

.455

دولت با اتخاذ چه سیاستی قیمت بازار سیاه به وجود میآورد؟ سیاست تثبیت قیمت (سقف قیمت)

.456

به قیمتی که دولت پایینتر از قیمت تعادلی وضع میکند چه میگویند؟ سقف قیمت

.457

به قیمتی که دولت باالتر از قیمت تعادلی وضع میکند چه میگویند؟ کف قیمت

.458

بهبود و ارتقاء تکنولوژی موجب حرکت تابع عرضه به کدام سمت میشود؟ راست

.459

آیا تغییر در قیمت کاال باعث انتقال منحنی تقاضای یک کاال میشود؟ خیر

.461

بین کاالهای نوشابه – آسپرین – سیگار – نان کدام کاالی پست است؟ نان

.461

در کدام قیمت (کف – سقف – تعادل – تضمین) کمبود ایجاد میشود؟ سقف

.462

مهمترین متغیر استراتژیک تعیینکننده تقاضا را نام ببرید؟ قیمت کاال

.463

اگر با افزایش درآمد مصرفکننده ،تقاضای کاال نیز افزایش یابد در آن صورت آن کاال چه نامیده میشود؟

معمولی
.464

اخذ مالیات توسط دولت باعث میشود که منحنی عرضه به کدام سمت جابهجا شود؟ سمت چپ

.465

افزایش سطح تکنولوژی باعث میشود قیمت تعادلی چه تغییری کند؟ کاهش یابد

.466

در دنیای دو کاالیی اگر یک کاال پست باشد در آن صورت کاالی دیگر میتواند پست باشد؟ خیر

.467

برقراری مالیات بر واحد توسط دولت چه اثری بر قیمت تعادلی یک کاال در بازار دارد؟ افزایش میدهد

.468

بین کاالهای (دفاع ملی – بهداشت عمومی – حمام عمومی –فانوس دریایی) کدام کاالی عمومی نیست؟

حمام عمومی
.469

ماکارونی با مارکهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ کاالی با کشش ( )e<1قیمت < تقاضا

.471

نمک با مارکهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ بی کشش

.471

ادویهجات با مارکهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ بی کشش

.472

سیگار با مارکهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ بی کشش

.473

انسولین نمک با مارکهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ کامالً بی کشش

.474

حساسیت مقدار تقاضا را در مقابل قیمت در اقتصاد را چه مینامند؟ کشش

.475

هرگاه درصد تغییرات مقدار تقاضا بیش از یک درصد تغییراتی که در قیمت ایجاد میشود باشد آن کاال

ازنظر کششی چگونه است؟ باکشش

.476

هرگاه با تغییر بسیار ناچیز قیمت مقدار تقاضا بهشدت تغییر کند بهگونهای که تقاضای کاال به صفر برسد

تقاضا نسبت به قیمت چگونه است؟ کامالً با کشش
.477

هرگاه با تغییر قیمت مقدار تقاضا تغییر نکند نسبت تقاضا به قیمت چگونه است؟ کامالً بی کشش

.478

کاالهای بسیار ضروری و حیاتی که جانشین ندارد چه نوع کاالیی است؟ کامالً بی کشش

.479

منحنی تقاضای افقی دارای چه نوع کشش قیمتی است؟ کشش بینهایت

.481

منحنی تقاضای عمودی دارای چه نوع کشش قیمتی است؟ کشش صفر

.481

شیب منحنی تقاضای افقی برابر چقدر است؟ برابر صفر

.482

شیب منحنی تقاضای عمودی برابر چقدر است؟ برابر بینهایت

.483

رابطه بین کشش قیمتی تقاضا با شیب منحنی تقاضا به چه گونه است؟ رابطه معکوس

.484

هر چه شیب منحنی تقاضا تندتر باشد کشش قیمتی چگونه است؟ بی کشش

.485

هر چه شیب منحنی تقاضا کمتر باشد کشش قیمتی تقاضا چگونه است؟ با کشش

.486

هنگامیکه تقاضا با کشش است رابطه بین تغییر قیمت کاال و درآمد کل مثبت است یا منفی؟ منفی

.487

هنگامیکه تقاضا با کشش باشد با کاهش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟ افزایش

.488

هنگامیکه تقاضا با کشش باشد با افزایش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟ کاهش

.489

هنگامیکه تقاضا دارای کشش واحد است در این سطح قیمت درآمد کل چگونه است؟ حداکثر

.491

زمانی که کشش نقطهای تقاضا کمتر از یک است ،بین تغییر قیمت و درآمد کل چه رابطهای وجود دارد؟

مثبت
.491

زمانی که کشش نقطهای تقاضا کمتر از یک است با افزایش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟ کاهش

.492

زمانی که کشش نقطهای تقاضا کمتر از یک است با کاهش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟ افزایش

.493

کاالهایی چون مواد غذایی و کاالهای کشاورزی دارای چه نوع منحنی تقاضایی میباشند؟ منحنی

تقاضای بی کشش
.494

کاالهایی چون خدمات و کاالهای صنعتی دارای چه نوع منحنی تقاضایی است؟ منحنی تقاضای با کشش

.495

افزایش عرضه محصوالت کشاورزی چه تأثیری بر درآمد کشاورزان دارد؟ سبب کاهش درآمد کشاورزان

میشود
.496

افزایش عرضه در کاالهای صنعتی چه تأثیری بر درآمد تولیدکنندگان کاالهای صنعتی دارد؟ سبب

افزایش درآمدشان میشود
.497

بین گزینههای نان -فلفل – زردچوبه – دکمه لباس کشش تقاضای خانوار نسبت به تغییرات قیمت در

کدام مورد بیشتر است؟ نان
.498

بین گزینههای کرایه تاکسی – دارچین – دمپایی -کشش تقاضای خانوار نسبت به تغییرات قیمت

کدامیک بیشتر است؟ کرایه تاکسی
.499

کشش تقاضای مصرف آهن بیشتر است یا آلومینیوم؟ آهن

.511

مطلوبیت یک موضوع کیفی است یا کمی؟ کیفی است

.511

نام اقتصاددانی که استدالل میکردند که مطلوبیت قابلاندازهگیری است و بهوسیله واحدی به نام

«یوتیل» اندازهگیری کرد را نام ببرید؟ ویلیام استانلی جونز و آلفرد مارشال
.512

به نظر اقتصاددانی چون ویلیام استانلی جونز و آلفرد مارشال مطلوبیت را با چه واحدی میتوان اندازه-

گیری کرد؟ یوتیل
.513

اقتصاددانی که با نظریه مطلوبیت عددی مخالف بودند چه نام داشتند؟ اجورث و فیشر

.514

اقتصاددانی که اعتقاد داشتند مطلوبیت قابلاندازهگیری نیست بلکه تنها میتوان آن را رتبهبندی کرد را

نام ببرید؟ اجورث و فیشر
.515

نظریه ای که اقتصاددانی چون اجورث و فیشر در رابطه با مطلوبیت ارائه داده بودند چه نام دارد؟

مطلوبیت ترتیبی
.516

نخستین اقتصاددانی که تئوری رفتار مصرفکننده را بر پایه تئوری مطلوبیت عددی یا شمارشی ارائه

کرد چه نام دارد؟ استانلی جونز

تابعی که رابطه بین مقدار مصرف یک کاال و مطلوبیت کل ناشی از آن را نشان میدهد چه نام دارد؟ تابع

.517

مطلوبیت مصرفکننده
.518

اگر مصرفکننده تمایل و رغبت بیشتری برای مصرف یک کاالی خاص (مثالً چای) داشته باشد ،مطلوبیت

کل چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد
اگر مصرفکننده تمایل و رغبت کمتری برای مصرف یک کاالی خاص (مثالً قهوه) داشته باشد ،مطلوبیت

.519

کل چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد
بیشترین مطلوبیت چه زمانی حاصل میشود؟ زمانی که مصرفکننده اولین واحد کاال را مشتاقانه مصرف

.511
میکند.

هر چه مقدار عددی مصرف کوچکتر شود ،مقدار عدد مطلوبیت نهایی کوچکتر میشود یا بزرگتر؟

.511
بزرگتر
.512

علت نزولی بودن مطلوبیت نهایی چیست؟ دلیل شیب منفی منحنی تقاضای فردی مصرفکننده است

.513

فایده نهایی یعنی چه؟ اطالعات درونی مصرفکننده

.514

هزینه نهایی یعنی چه؟ اطالعات بیرونی مشترک برای مصرفکننده

.515

بهمنظور یافتن نقطه بهینه مصرفکننده چه باید کرد؟ فایده نهایی و هزینه نهایی را باید باهم تطبیق داد

.516

کدام اقتصاددان عنوان میکند هر مصرفکننده در مصرف کاال با تئوری فردی بودن مطلوبیت نهایی

مواجه است؟ جونز
.517

قانون حالت بهینه مصرفکننده عقیده کدام اقتصاددان است؟ جونز

.518

مصرفکننده کاالهای رایگان را تا چه حدی مصرف میکند؟ حد اشباع

.519

مساحت زیر منحنی تقاضا بیانگر چیست؟ رفاه مصرفکننده

.521

میزان رضایتمندی و لذتی که مصرفکننده از مصرف کاالها و خدمات به دست میآورد را چه میگویند؟

مطلوبیت

.521

رابطهای که مقادیر مختلف یک کاال و مطلوبیت کل را برای یک مصرفکننده نشان میدهد چه می-

گویند؟ تابع مطلوبیت مصرفکننده
.522

مطلوبیت کل حاصل از یک کاال یک عبارت عددی از چیست؟ رجحان یا تمایل مصرفکننده

.523

با مصرف بیشتر از یک کاال مطلوبیت کل با چه نرخی افزایش مییابد؟ با نرخ کاهنده

.524

هر چه مقدار عددی مصرف کوچکتر باشد مقدار عددی مطلوبیت نهایی چه تغییری میکند؟ بزرگتر

.525

فایده خالص مصرفکننده از مصرف یک کاال را چه مینامند؟ رفاه مصرفکننده

.526

در چه حالتی مصرفکننده نمیتواند بهوسیله خرید مقدار بیشتر از یک کاال مطلوبیت کل خود را افزایش

دهد؟ حالت بهینه مصرفکننده
.527

در نقطه اشباع مطلوبیت نهایی چقدر است؟ برابر صفر است

.528

وقتی مطلوبیت نهایی نزولی است ،مطلوبیت کل مثبت است یا منفی؟ مثبت

.529

منحنیهای بیتفاوتی باالتر سطح مطلوبیت چقدر است؟ سطح مطلوبیت بیشتر

.531

منحنیهای بیتفاوتی نسبت به مبدأ مختصات محدب است یا مقعر؟ محدب

.531

اگر مطلوبیت هر دو کاال مثبت باشد ولی دو کاال باهم مصرف نشوند (چون عسل و خربزه) در این صورت

منحنی بیتفاوتی نسبت به مبدأ مختصات محدب است یا مقعر؟ مقعر
.532

لنگه چپ و لنگه راست کفش را چه نوع کاالیی مینامند؟ کاالی مکمل

.533

منحنی بیتفاوتی چه مصرفکنندگانی تحدب بیشتری برخوردار است؟ در سطح درآمد پایینی قرار دارند

.534

افزایش درآمد پولی با فرض ثابت بودن قیمتها خط بودجه مصرفکننده چگونه منتقل میشود؟ بهطور

موازی به سمت راست و باال منتقل میکند.
.535

منحنی انگل چه چیزی را نشان میدهد؟ رابطه بین درآمد و مصرف یک کاال

.536

از منحنی درآمد-مصرف چه منحنی را میتوان استخراج کرد؟ انگل

.537

از مجموعه نقاطی که تعادل مصرف کننده را در سطوح مختلف درآمد پولی با فرض ثابت بودن قیمتها

نشان میدهد ،چه نوع منحنی است؟ منحنی درآمد-مصرف

.538

اگر کاال پست باشد ،منحنی درآمد-مصرف و منحنی انگل به چه صورت است؟ نزولی-نزولی

.539

اگر کاال ضروری و حیاتی باشد ،منحنی درآمد-مصرف و منحنی انگل به چه صورت است؟ عمودی-

عمودی
.541

اگر کاال معمولی باشد ،منحنی درآمد-مصرف و منحنی انگل به چه صورت است؟ صعودی-صعودی

.541

اگر منحنی تقاضای استخراجشده دارای شیب منفی باشد دو دلیل عینی برای منفی بودن شیب را نام

ببرید؟  -1اثر جانشینی  -2اثر درآمدی
.542

اگر اثر درآمدی و جانشینی همجهت باشد کاال چه نوعی است؟ کاالی نرمال

.543

اگر اثر درآمدی و جانشینی خالف جهت باشد و کشش قیمتی تقاضا صفر باشد ،کاال چه نوعی است؟

کامالً ضروری
.544

اگر اثر جانشینی بیشتر از اثر درآمدی باشد؟ کاال پست

.545

اگر قیمت کاالها و درآمد مصرفکننده دو برابر شود خط بودجه مصرفکننده چه تغییری میکند؟ تغییر

نمیکند
.546

مصرفکننده چه زمانی در تعادل است؟ با توجه به درآمدش مطلوبیت را حداکثر کند

.547

اگر منحنی تقاضا عمودی باشد منحنی قیمت-مصرف چه شکلی است؟ عمودی است

.548

اگر کاال پست باشد اثر جانشینی و درآمدی در چه جهتی قرار میگیرد؟ غیر همجهت

.549

اگر کاال پست باشد اثر درآمدی نسبت به جانشینی کمتر است یا بیشتر؟ و اثر درآمدی کمتر از اثر

جانشینی است.
.551

تفکیک تولید هنگامی سرمایهبر است که بهمنظور افزایش تولید نسبت به نیروی کار به سرمایه افزایش

یابد یا کاهش؟ کاهش
.551

اگر با افزایش تولید نسبت نهاده کار به سرمایه تغییر نکند تکنیک تولید چگونه است؟ خنثی

.552

در تولید غالباً از چه تکنیکی استفاده میشود؟ از تکنیکی که هزینه تولید را به حداقل برساند

.553

اگر در یک کشور نیروی کار فراوان و ارزان و سرمایه کمیاب باشد تولیدکنندگان بهمنظور حداقل کردن

هزینه از چه تکنیکی استفاده میکنند؟ تکنیک کاربر در تولید
.554

اگر در یک کشور نیروی کار کمیاب و گران باشد بهمنظور حداقل کردن هزینه از چه تکنیکی استفاده

میکنند؟ از تکنیک سرمایهبر استفاده میکنند.
.555

نهاده و عوامل تولید به چند دسته تقسیم میشوند؟ دودسته برخی نهادهها و عوامل تولید ثابت و برخی

متغیر است
.556

نهادههایی چون ساختمان ،ماشینآالت و زمین جزء کدام دسته نهادههاست؟ ثابت

.557

نهادههایی که در یک دوره زمانی معین نمیتوان آنها را بهراحتی تغییر داد کدامند؟ نهادههای ثابت

.558

متغیرهای نیروی کار غیرماهر ،مواد اولیه جزء کدام دسته از نهادهها هستند؟ نهادههای متغیر

.559

نهادههایی که در یک دوره زمانی بهراحتی قابلتغییر است کدامند؟ نهادههای متغیر

.561

به دوره زمانی که در آن حداقل یکی از نهادهها و عوامل تولید ثابت باشند ،چه نامیده میشود؟ دوره

کوتاهمدت
.561

اگر در دروه زمانی امکان تغییر تمام نهادهها و عوامل وجود داشته باشد چه میگویند؟ دوره زمانی

بلندمدت
.562

در کوتاهمدت چگونه افزایش تولید صورت میگیرد؟ تنها با استفاده بیشتری از نهادههای متغیر

.563

در بلندمدت چگونه حجم تولید را میتوان تغییر داد؟ با تغییر عوامل و نهادههای ثابت

.564

در فرآیند تولید تغییر کل تولید را که از تغییر یک واحد از نهاده حاصل میشود ،چه مینامند؟ تولید

نهایی نهاده
.565

قانونی که رابطه بین تولید و نهاده متغیر را درحالیکه دانش فنی و نهادههای دیگر ثابت باشد را نشان

میدهد چیست؟ قانون بازده نزولی
.566

قانونی که برای هر مقدار نهاده ثابت یک مقدار نهاده متغیر معینی وجود دارد ،که باید ترکیب شود نه

بیشتر و نه کمتر؟ قانون بازده نزولی

.567

آیا قانون بازده نزولی برای شرایط بلندمدت صادق است؟ خیر

.568

نسبت تولید کل بهکل مقدار نهاده مورداستفاده را چه مینامند؟ تولید متوسط

.569

تغییر در تولید کل با یک واحد تغییر در مقدار نهاده متغیر را چه مینامند؟ تولید نهایی

.571

مقدار تولید متوسط هر عامل تولید را چه مینامند؟ بهرهوری

.571

چگونگی تبدیل نهادهها به تولید را چه مینامند؟ تکنیک تولید

.572

نرخ نهایی جانشینی فنی برای سرمایه با افزایش بهکارگیری کار برای سرمایه چه تغییری مییابد؟ کاهش

.573

 (MRTS)LKنرخ نهایی جانشینی فنی نرخی است که میتوان بدون تغییر در سطح تولید چه چیزی را

جایگزین سرمایه کرد؟ نیروی کار
.574

اگر تولید کل استفاده از یک نهاده حداکثر باشد تولید نهایی چقدر است؟ برابر صفر است

.575

اگر با افزایش تولید نسبت سرمایه به نیروی کار تغییر نکند ،تکنیک تولید چگونه است؟ خنثی

.576

هزینه مربوط به استفاده از نهادههای متغیر چه نامیده میشود؟ هزینه متغیر

.577

هزینه اقتصادی شامل چه هزینههایی است؟ هزینه حسابداری و هزینه فرصت

.578

در بلندمدت هزینه ثابت چقدر است؟ صفر

.579

منحنی هزینه متغیر عمودی است یا افقی؟ همواره افقی

.581

با افزایش تولید هزینه ثابت چه تغییری میکند؟ تغییر نمیکند

.581

مبادالت تا پایان جنگ جهانی یک توسط چه چیزی انجام میگرفت؟ شمش طال

.582

طی چه سالهایی پول بعضی از کشورها (لیره) واسطه مبادالت شد؟ دوران رونق 1924-1929

.583

کدام کشورها در طول جنگ جهانی دو ،ادعای رهبری اقتصادی و سیاسی جهان را داشتند؟ آمریکا و

انگلیس
.584

طرح پیشنویس اولیه پیشنهاد صندوق تثبیت ملل متحد و بانکترمیم و توسعه توسط چه کسی و در

طی چه سالی ارائه شد؟ وایت (آمریکا) -فوریه 1942

.585

طرح اتحادیه پایاپای بینالمللی پول توسط چه کسی و در چه سالی ارائه گردید؟ کینز (انگلیس)-فوریه

1942
.586

هدف طرح جان مینارد کینز با عنوان اتحادیه پایاپای بینالمللی چه بود؟ ایجاد یک سیستم باثبات و آزاد

پولی بینالمللی
.587

اساسنامه صندوق بینالمللی پول در چه تاریخی وضع شد؟  27دسامبر 1945

.588

اساسنامه صندوق بینالمللی پول توسط چند کشور امضا شد؟  29کشور

.589

تشکیل اولین اجالس مدیران اجرایی در چه تاریخی صورت گرفت؟  6مه 1946

.591

تاریخ آغاز عملیات مالی صندوق بینالمللی پول چه زمانی بوده است؟ یک مارس 1947

.591

تاریخ اجالس اختتامیه صندوق بینالمللی پول چه زمانی بوده است؟  8مارس 1946

.592

در چه تاریخی صندوق بینالمللی پول به رسمیت شناخته شد؟ دسامبر 1945

.593

آیا سازمان بینالمللی تجارت و  ITOتشکیل شد؟ خیر ،پیشنهاد تشکیل آن شده بود اما به وجود نیامد

.594

تاریخ ایجاد  GATTچه سالی بود؟ 1947

.595

اصالحیه چندم اساسنامه صندوق بینالمللی پول پس از فروپاشی سیستم نرخهای ارز ثابت در آوریل

 1978صورت گرفت؟ اصالحیه دو
.596

تاریخ اصالحیه سه اساسنامه صندوق بینالمللی پول در چه سالی بوده؟  11نوامبر 1992

.597

پذیرش یا عدم پذیرش اعضا در صندوق بینالمللی پول از طریق رأی کدام هیئت صورت میگیرد؟ هیئت

نمایندگان
.598

تعداد اعضای کنونی صندوق بینالمللی پول چند عضو است؟  178عضو

.599

منبع اصلی تأمین مالی صندوق بینالمللی پول از کجاست؟ سهمیه اعضا

.611

در فرمول برتن و ودز برای تعیین سهمیه هر عضو R ،و  Yنشانگر چیست؟ ماندهحساب طال یا دالر-

درآمد ساالنه

.611

در فرمول برتن و ودز برای تعیین سهمیه هر عضو X ،و  Yنشانگر چیست؟ متوسط صادرات-درآمد

ساالنه
.612

سهمیه هر عضو در صندوق هرچند سال یکبار مورد تجدیدنظر قرار میگیرد؟ هر  5سال

.613

سهمیه اعضا تاکنون چند بار مورد تجدیدنظر قرارگرفته است؟  9بار

.614

تا دهه  1971چند درصد سهمیه هر عضو در صندوق بینالمللی پول به طال و چند درصد به پول ملی

پرداخت میشد؟  %25به طال و  %75به پول ملی
.615

اکنون چند درصد سهمیه هر عضو در صندوق بینالمللی پول به طال و چند درصد به پول ملی پرداخت

میشد؟  %25سهمیه به  SDRو  %75به پول ملی
.616

در صندوق بین المللی پول به علت به هم خوردن تعادل قوای اقتصادی کشورها ،صندوق اقدام به افزایش

کدام سهمیه میکند؟ سهمیه خاص
.617

سهمیه کشورهای درحالتوسعه چند درصد سهمیه کل است؟ %25

.618

کدام کشور ازنظر سهمیه پرداختی در صندوق بینالمللی پول دارای مقام شش است؟ عربستان صعودی

.619

در ایران وظایف مربوط به موسسه مالی و سپرده نگهدار به عهده کدام سازمان است؟ بانک مرکزی

.611

ایجاد نظام پولی مناسب و تقویت مبانی اقتصادی و مالی جزء کدامیک از تعهدات اعضا در مقابل صندوق

است؟ تعهدات خاص
.611

عالیترین مرجع تصمیمگیری در صندوق بینالمللی پول کجاست؟ هیئت نمایندگان

.612

تاریخ و مدت تشکیل اجالس عادی هیئت نمایندگان در صندوق بینالمللی پول را بفرمایید؟ پاییز-یک

هفته
.613

در اجالس عادی هیئت نمایندگان چه مسائلی موردبررسی قرار میگیرد؟ مشکالت پولی بینالمللی

.614

اداره امور و عملیات کلی به عهده کدام مرجع است؟ هیئتمدیره

.615

انتخاب مدیرعامل و انتصابات مربوط به کمیتهها از وظایف کدام مرجع است؟ مدیران اجرایی

.616

هیئت نمایندگان دولتها با اکثریت چند درصد آرا میتوانند تعداد مدیران انتخابی را افزایش یا کاهش

دهند؟ %85
.617

بین کشورهای سوئیس ،چین ،جمهوری شوروی سابق و لیبی کدامیک بهمنظور تعیین مدیران اجرایی

صندوق دخالت داشتهاند؟ سوئیس و جمهوری شوروی سابق
.618

دو علت اخراج تایوان از صندوق بینالمللی پول را نام ببرید؟  -1درخواست چین  -2عدم شرکت تایوان

در انتخابات هیئتمدیره
.619

تاریخ و مکان تشکیل اولین جلسه کمیته  21را اعالم فرمایید؟  21سپتامبر -1972واشنگتن

.621

تاریخ تشکیل کمیته  21چه زمانی بوده است؟ 1972

.621

تاریخ خاتمه کار کمیته  21چه زمانی بوده است؟ ژوئن 1974

.622

تاریخ تشکیل کمیته موقت چه زمانی بوده است؟  21اکتبر 1973

.623

در گروه ایران ،پست عضویت در کمیته موقت به عهده کدام کشور است؟ الجزایر

.624

تاریخ تشکیل کمیته توسعه چه زمانی است؟ 1974

.625

پست عضویت در کمیته توسعه در گروه ایران ،به عهده چه کشوری است؟ مراکش

.626

ریاست هیئتمدیره در صندوق بینالمللی پول با کیست؟ مدیرعامل

.627

سهمیه عربستان در صندوق بینالمللی پول چند درصد کل سرمایه صندوق است؟ %51

.628

باالترین میزان سهمیه صندوق از میان اعضا برای کدام کشور است؟ آمریکا

.629

انتخاب هیئتمدیره در صندوق بینالمللی پول هرچند سال یکبار صورت میگیرد؟ هر دو سال یکبار

.631

صندوق دارای چند اداره و دفتر و قسمت عملیاتی و بخش خدمات ویژه است؟  15اداره و  7دفتر و 5

قسمت عملیاتی و  3بخش خدمات ویژه
.631

کدام دفتر صندوق بینالمللی پول بهعنوان رابط صندوق با سازمانهای بینالمللی عمل میکند؟ دفتر ژنو

.632

در کنفرانس برتن و ودز چه پولی و با چه معیاری بهعنوان پول بینالمللی شناختهشده بود؟ دالر آمریکا

۱

و ۵۳انس طال

.633

طرح  SDRدر چه سالی و در کدام مکان پذیرفته شد؟ اوت -1967لندن

.634

حسابی که حسابهای صندوق برحسب آن نگهداری میشود؟ حق برداشت مخصوص یا SDR

.635

مکان تصویب طرح  SDRکجا بود؟ ریودوژانیرو

.636

از چه سالی ارزشگذاری  SDRبر مبنای محاسبه میانگین وزنی سبدی از ارزهای مختلف انجام گرفت؟

پس از 1974
.637

گزارش ارزشگذاری  SDRدر دوره  ،1974-1977میانگین وزنی پول چند کشور در نظر گرفته شد؟ 16

کشور
.638

گزارش ارزشگذاری  SDRدر دوره  1974-1977حجم صادرات و واردات  16کشور عضو در دوره

چندساله بیش از  %1چه چیزی بوده است؟ دوره  5ساله-بیش از  %1کل تجارت بینالمللی
.639

در ارزشگذاری  ، SDRمقدار پول در سبد با چه پولی و چه نرخی محاسبه میشود؟ دالر آمریکا – بازار

لندن
.641

سبد  SDRو ضریب اهمیت پولها ،هرچند سال مورد تجدیدنظر قرار میگیرد؟ هر  5سال

.641

زمان و مکان تشکیل کنفرانس جامائیکا را ذکر کنید؟ ژانویه  -1976پایتخت جامائیکا

.642

کاربرد اولیه  SDRچه بوده است؟ تعیین و تشخیص

.643

کاربرد دو  SDRچیست؟ استفاده در معامالت با صندوق

.644

کاربرد سه  SDRچیست؟ فروش در مقابل ارز

.645

دوره تخصیص  SDRچندساله است؟  5ساله

.646

در سیستم رأیگیری صندوق بینالمللی پول هر عضو دارای چند رأی اولیه میباشند؟  251رأی اولیه

.647

بیشتر تصمیمات هیئت نمایندگان و هیئتمدیره در صندوق بینالمللی پول بر اساس اکثریت چند درصد

کل آراء است؟ %71
.648

تصمیمات ساختاری و مهم هیئت نمایندگان و هیئتمدیره در صندوق بینالمللی پول بر اساس چند

درصد کل آراء است؟ %85

.649

آراء هر کشور از طریق چه کسی در هیئتمدیره مطرح میشود؟ مدیر کشور عضو

.651

وظیفه اصلی صندوق بینالمللی پول چیست؟ نظارت بر مقدار پول و جریانات ارزی

.651

ابزار اصلی صندوق برای اعمال نظارت جدی بر سیاستهای نرخ ارز چیست؟ مشاورههای اقتصادی

.652

ایران چند مشاوره با صندوق بینالمللی پول انجام داده است؟ سه مشاوره

.653

زمان بحران پول چه سالی بود؟ 1971

.654

انتشار نشریات منظم دورهای جزء کدامیک از خدمات صندوق بینالمللی پول است؟ خدمات فنی

.655

سهمیه پرداختی اعضاء در کدامیک از حسابهای صندوق بینالمللی پول ثبت و نگهداری میشود؟

حساب منابع عمومی
.656

چند درصد از سهمیه اعضاء به  SDRپرداخت میشود؟ %25

.657

کدام بخش نشانگر محل نگهداری حساب اعتبار کشورهای عضو و حسابترانش ذخیره است؟ بخش

عمومی
.658

سرمایهگذاری وجوه استقراض قبل از انتقال بهحساب منابع عمومی در کدام حساب نگهداری میشود؟

تعلیق وجوه استقراض
.659

کدام حساب در حساب پرداخت مخصوص نگهداری میشود؟ بهره واصل وامهای امانی نزد صندوق

.661

سادهترین منبع قابلاستفاده صندوق بینالمللی پول است؟ SDRهای بخش منابع عمومی

.661

آیا صندوق بابت نگهداری حساب  SDRاز اعضای خود ،کارمزد دریافت میکند؟ بله

.662

ساختار مالی اصلی صندوق از چه چیزهایی تشکیلشده است؟ منابع استقراضی – سهمیهها

.663

انتخاب ارزها در معامالت به چه صورت است؟ توسط صندوق

.664

کمک برخی کشورهای عضو به کشورهای دیگر که دارای بدهی معوق به صندوق بینالمللی پول

میباشند در کدام حساب نگهداری میشود؟ موقت اداری
.665

مهلت بازپرداخت به صندوق بینالمللی پول چند سال است؟  5سال

.666

حسابی که بدون قید و شرط ،بدون بهره و کارمزد و بدون بازپرداخت است؟ ترانش ذخیره

.667

برای جبران کسری تراز پرداختهای موقتی و در یک دوره معین و بهصورت خرید اقساطی باشد؟

ترتیبات احتیاطی
.668

تسهیالت تأمین مالی بدهی و کاهش اصلوفرع بدهی ازچه سالی به وجود آمده است؟ 1981

.669

شیوه بازپرداخت تسهیالت ساختاری چندساله و به چه صورت است؟  11ساله و شروع آن  5/5سال بعد

از دریافت
.671

کدام کشور در ابتدای تأسیس کلوپ ده ناظر بر جلسات کلوپ بوده است؟ سوئیس

.671

سوئیس ازچه سالی بهطور رسمی به عضویت کلوپ  11درآمد؟ 1983

.672

در چه سالی اولین اصالحات در قواعد کلوپ  11صورت گرفت؟ سال 1983

.673

توصیه اقتصاد آزاد توسط صندوق جزء معایب صندوق است یا مزایای صندوق؟ معایب صندوق

.674

تاریخ عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول را اعالم فرمایید؟ دی 1324

.675

طالی تحویلی به صندوق پشتوانه چیست؟ اسکناس

.676

اعتباری که از طرف صندوق بینالمللی پول برای کشورهای دچار کسری شده در اثر افزایش قیمت نفت

است چه نام دارد؟ تسهیل نفتی
.677

چرا ایران وام صندوق بینالمللی پول از سال  1974داده بود؟ از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی

.678

وام دریافتی ایران از صندوق بینالمللی پول در سال  1331به چه دالیلی بوده است؟ به دلیل ملی شدن

صنعت نفت و کمبود درآمدهای ارزی
.679

ایران در فاصله سالهای  1331تا  1351چند بار از صندوق بینالمللی پول وام گرفت؟  18بار

.681

ایران در فاصله سالهای  1331تا  1351تا چه سالی بدهیهای خود را پرداخت کرده است؟ تا پایان 1351

.681

ایران در چه بازه زمانی از صندوق نه وام گرفت و نه به صندوق وام داد؟ سالهای 1357 -66

.682

از سال  1367جمهوری اسالمی ایران از کدامیک از تسهیالت صندوق بینالمللی پول استفاده کرده

است؟ ترانش ذخیره

.683

از سال  1367جمهوری اسالمی ایران چند بار از تسهیالت صندوق بینالمللی پول استفاده کرده است؟

سه بار
.684

طی سالهای  1941- 1951فعالیتهای صندوق بیشتر به مسائل کدام کشورها متمرکز بوده است؟ صنعتی

.685

کنفرانس جامائیکا (ژانویه  )1967مربوط به بررسی مسائل کدامیک از کشورها بوده است؟ کشورهای

درحالتوسعه
.686

عدم توانایی کشورهای بدهکار درباز پرداخت بدهیها در چه سالی و منجر به چه بحرانی شد؟ – 1982

بدهی
.687

ازجمله کشورهایی که با بکار بستن سیاستهای پیشنهادی صندوق موفق شدند؟ کره جنوبی – ترکیه

.688

ازجمله کشورهایی که با بکار بستن سیاستهای پیشنهادی صندوق دچار مشکالت اقتصادی سیاسی و

اجتماعی شدند؟ مصر – تونس – سودان
.689

تاریخ شروع به کار رسمی بانک بینالمللیترمیم و توسعه چه زمانی بود؟  25ژوئن 1946

.691

کمک مالی به کشورهای خسارتدیده در طی جنگ برای ترمیم و بازسازی ،هدف تأسیس کدام سازمان

بینالمللی است؟ بانک بینالمللیترمیم و توسعه
.691

اعطای اولین وام بانک بینالمللیترمیم و توسعه چه سالی بود؟ سال 1947

.692

اعطای اولین وام بانک بینالمللیترمیم و توسعه به چه کشورهایی بود؟ کشورهای اروپای غربی

.693

امکان قرار گرفتن نمایندگی آفریقای شرقی بانکترمیم و توسعه کجاست؟ نایروبی

.694

سیستم رأیگیری در بانک بینالمللیترمیم و توسعه چند رأی اولیه برای هر عضو دارد؟  251رأی اولیه

برای هر عضو
.695

سیستم رأیگیری در بانک بینالمللیترمیم و توسعه هرچند دالر (سهم) یک رأی ثانویه دارد؟ هر 111111

دالر (سهم) یک رأی ثانویه دارد
.696

تعداد و زمان برگزاری اجالس هیئت نمایندگان بانک جهانی چیست؟ سالی دو بار – بهار و پاییز

.697

مسائل و مشکالت و روند توسعه کشورهای درحالتوسعه از طریق کدام کمیته در بانک بینالمللیترمیم

و توسعه بررسی میشود؟ کمیته توسعه
.698

کشوری که از نوامبر  1992دارای یک مدیر اجرایی در هیئتمدیره بانک بینالمللیترمیم و توسعه است؟

روسیه
.699

حقوق و مزایای هیئتمدیره و رئیس بانک بینالمللیترمیم و توسعه توسط چه کسی تعیین میشود؟

هیئت نمایندگان
.711

نظارت بر سیاستهای کلی بانک و ارزیابی کامل پروژهها را چه کسانی به عهدهدارند؟ مدیران اجرایی

.711

چه کسی در بانک بینالمللیترمیم و توسعه حق پیشنهاد اعطای وام را دارد؟ رئیس بانک

.712

رئیس بانک بینالمللیترمیم و توسعه از چه کشوری انتخاب میشود؟ فقط آمریکا

.713

پست عضویت در کمیته توسعه در گروه ایران به عهده چه کشوری است؟ مراکش

.714

چه میزان از سهام تعهد شده اعضا در بانک بینالمللیترمیم و توسعه باید پرداخت شود؟ %11

.715

چند درصد سهام پرداختشده اعضا باید به طال یا دالر آمریکا و چند درصد به پول ملی کشور عضو

باشد؟ %1-%9
.716

چه میزان از سهام تعهد شده و پرداختشده اعضا در بانک بینالمللیترمیم و توسعه فقط با موافقت

کشور عضو قابلاستفاده است؟ %9
.717

منابع بانک بینالمللیترمیم و توسعه چیست؟ سرمایه و حق عضویت کشورها و استقراض از بازارهای

مالی و دولتها
.718

در سالهای اولیه تأمین منابع بانک بینالمللیترمیم و توسعه از بازارهای مالی کدام کشور بود؟ آمریکا

.719

در چه سالی در جهت حمایت از کاهش بدهیهای کشورهای شدیداً مقروض استفاده از منابع بانک

تصویب شد؟ 1989
.711

در چه سالی بانک جهت تعدیل اقتصادی کشورهای درحالتوسعه به وامدهی پرداخته است؟ 1992

.711

طبق مطالعات بانک جهانی شرط الزم و کافی توسعه چیست؟ توجه به محیطزیست

.712

نه (تسهیالت برای محیطزیست جهانی) چه
اولین سال فعالیت بانک بینالمللیترمیم و توسعه درزمی ٔ

سالی بود؟ 1992
.713

کدام بانک بهعنوان آژانس اجرایی در اجرای پروژههای برنامه عمران ملل متحد عمل میکند؟ بانک

جهانی
.714

عمدهترین فعالیت بانک جهانی چیست؟ فعالیتهای اعتباری

.715

وامهای تعدیل ساختاری بانک جهانی ،به چه کشورهای پرداخت میشود؟ به کشورهای درحالتوسعهای

که درآمد سرانه پایینی دارند
.716

در شرایط اعطای وام بانک بینالمللیترمیم و توسعه مجموع وامها نباید از چند درصد سرمایه

پرداختشده و ذخایر آن بیشتر باشد؟ %111
.717

تعلیق عضو در کدام سازمان بینالمللی ،بهمنزله تعلیق در موسسه بینالمللی توسعه است؟ بانک

بینالمللیترمیم و توسعه
.718

ریاست موسسه و اداره کلیه امور جاری و عزل و نصب کارکنان موسسه به عهده چه کسی است؟ رئیس

بانک
.719

سیستم رأیگیری در موسسه بینالمللی به چه صورت است؟  511رأی اولیه برای هر عضو و به ازای 5111

دالر سهمیه یک رأی ثانویه
.721

کشورهای درحالتوسعه فقط چند درصد سهم خود را به طال و ارز قابلتبدیل و چند درصد آن را به پول

ملی پرداخت میکنند؟ %91-%11
.721

مدت استهالک وامهای موسسه بینالمللی توسعه چند سال است؟  35-41سال

.722

تاریخ تصویب عضویت ایران در موسسه بینالمللی توسعه چه ماه و سالی است؟  21خرداد و سال 1339

.723

مسئولیت آمادهسازی در پروژه به عهده کیست؟ کشور وامگیرنده

.724

در بانک جهانی کدام کشور حق وتو دارد؟ آمریکا

.725

چرا آمریکا در بانک جهانی حق وتو دارد؟ به دلیل داشتن درصد باالیی از کل آرا

.726

ایران در طی چه سالهایی به موسسه بینالمللی توسعه کمک مالی کرده است؟ 1975-1981

.727

ایران از طریق کدام صندوق به موسسه بینالمللی کمک مالی کرده است؟ صندوق توسعه اوپک

.728

ایران در چه سالی  %19از کل آرای موسسه را بینالمللی توسعه را داشت؟ 1992

.729

ایران در سال  1992چند درصد از کل آرای موسسه بینالمللی توسعه را داشت؟ %19

.731

تا سال  1975چند درصد وامهای بانک جهانی در ارتباط با پروژههای سد و نیروگاه و صنعت و کشاورزی

بود؟ %75
.731

تا سال  %75 ،1975وامهای بانک جهانی در ارتباط با چه چیزهایی بود؟ پروژههای سد و نیروگاه و

کشاورزی
.732

وظیفه اصلی بانک جهانی چیست؟ وام دادن به پروژههای توسعه است

.733

معیار اصلی انتخاب پروژه در بانک جهانی چیست؟ میزان تأثیر پروژه بر توسعه

.734

اداره ارزشیابی عملیات ( )OEDدر چه سالی و با چه هدفی تأسیس شد؟  -1971استقالل رسیدگی به

پروژه
.735

چه تأمین مالی مربوط به پروژههایی است که قابلتقسیم به اجزاء میباشند و مشترکان تأمین مالی

میشود؟ تأمین مالی موازی
.736

بررسی انتخابهای شناساییشده و ارزیابی واقعی خطرات ،مربوط به کدام مرحله دور پروژه جدید

است؟ آزمایش
.737

کندوکاو سیستماتیک در نظرات و دیدگاههای منتفعین اصلی پروژه د ر کدام دور پروژه جدید صورت

میگیرد؟ نیویش
.738

سازمان و تشکیالت موسسه بینالمللی توسعه ( )IDAهنگام تأسیس چند عضو داشت؟  71عضو

.739

سازمان و تشکیالت موسسه بینالمللی توسعه ( )IDAدر سال  1992چند عضو داشت؟  142عضو.

.741

 142عضو سازمان و تشکیالت موسسه بینالمللی توسعه ( )IDAدر سال  1992از چه کشورهایی

تشکیلشده بود؟  24کشور ثروتمند و  118کشور از بقیه کشورها

.741

 IFCمخفف چه سازمانی است؟ شرکت مالی بینالمللی

.742

هدف اصلی شرکت مالی بینالمللی ( )IFCچیست؟ کمک به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای

درحالتوسعه
.743

شرکت مالی بینالمللی ( )IFCدر چه سالی تأسیس شد؟ 1956

.744

سرمایهگذاری  IFCدر کشورهای عضو به چند صورت است؟  2صورت .بانکهای تخصصی ،شرکت

سرمایهگذاری
.745

سرمایهگذاری  IFCبه شرکتهای خصوصی در چه قالبی صورت میگیرد؟ در قالب خرید سهام یا

اعطای وام به شرکتهای خصوصی
.746

پرداخت وام و سرمایهگذاری  IFCبستگی به چه چیزی دارد؟ در قالب خرید سهام یا اعطای وام به

شرکتهای خصوصی
.747

شرط الزم عضویت در شرکت مالی بینالمللی چیست؟ عضویت در بانک جهانی

.748

شرکت مالی بینالمللی ( )IFCتعداد اعضا در ابتدای تأسیس چند کشور بوده است؟ 56

.749

در سال  IFC 1992چه تعداد عضو داشته است؟ 147

.751

هماکنون  IFCچند عضو دارد؟ 151

.751

سهم اعضای  IFCبه چه صورت باید پرداخت شود؟ طال و دالر

.752

هر کشور عضو در  IFCچند رأی اولیه دارد؟ 251

.753

هر کشور عضو در  251 IFCرأی اولیه و به ازای هر سهم اضافه چند رأی دارد؟  1رأی

.754

تصمیمات در  IFCچگونه قابلاجرا است؟ با اکثریت آرا

.755

خارج شدن و ترک عضویت اعضای  IFCچگونه است؟ به اختیار خود آنان است

.756

عضویت اعضا در  IFCدر صورت عدم عمل به تعهد چگونه به تعلیق درمیآید؟ بارأی اکثریت آراء

هیئت نمایندگان یک سال تعلیق میشود.
.757

عضویت ایران در شرکت مالی بینالمللی در چه سال بوده است؟ 1335

.758

 MIGAمخفف چه سازمانی است؟ آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه

.759

 ICSIDمخفف چه سازمانی است؟ مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری

.761

نماینده هر کشور در  IFCکیست؟ وزیر دارایی آن کشور

.761

رئیس هیئت نمایندگان  IFCاز بین چه کسانی انتخاب میشود؟ نمایندگان IFC

.762

باالترین مرجع تصمیمگیری در  IFCکیست؟ هیئت نمایندگان

.763

رئیس هیئتمدیره شرکت مالی بینالمللی کیست؟ همان رئیس بانک جهانی

.764

آیا رئیس هیئتمدیره شرکت مالی بینالمللی حق رأی دارد؟ خیر مگر با تساوی آرا

.765

جلسات هیئتمدیره  IFCچگونه رسمیت پیدا میکند؟ با حضور اعضایی که حداقل  %51آرا

رادارند
.766

رئیسکل شرکتهای مالی بینالمللی چه اموری را به عهده دارد؟ امور جاری و روزانه

.767

رئیسکل شرکت مالی بینالمللی چگونه انتخاب میشود؟ به پیشنهاد رئیس هیئتمدیره و توسط

اعضا
.768

بررسی و اظهارنظر در مورد تقاضای وام در  IFCبه عهده کیست؟ اداره فنی

.769

اداره مدیریت امور مالی  IFCدارای چند واحد تابعهای هستند؟  3واحد  -برنامهریزی و مدیریت

مالی ،مدیریت و حسابداری ،فعالیتهای خاص
.771

 IFCمعادل چند درصد از سرمایهاش را میتواند وام بگیرد؟ %251

.771

تغییر سرمایه  IFCبا تصویب کدام مرجع است؟ هیئت نمایندگان

.772

شرایط طرحهای مشمول وام  IFCچیست؟ سودآور بودن ،متعلق به بخش خصوصی ،جهت توسعه

اقتصادی کشور عضو
.773

شروع بازپرداخت وام  IFCاز چه سالی و چند قسط است؟ شروع بازپرداخت  4سال بعد از

وامگیری
.774

زمان بازپرداخت وام  IFCچند سال و چند قسط است؟  6تا  8سال با اقساط  6ماهه

.775

نرخ بهره وام  ICFچقدر است؟ همان نرخ بازار است با کارمزد  1درصد

.776

در چه سالی  IFCدر آبیجان و نایروبی دفتر نمایندگی افتتاح کرد؟ 1986

.777

در سال  IFC ،1986در چه کشورهایی دفاتر نمایندگی افتتاح کرد؟ آبیجان (پایتخت ساحلعاج) و

نایروبی (کنیا)
.778

فعالیتهای  IFCدر چه زمینههایی است؟ مالی-خدمات مشاورهای

.779

آیا ایران پس از انقالب از منبع شرکت مالی بینالمللی استفاده کرده است؟ خیر

.781

جدیدترین عضو گروه بانک جهانی چه سازمانی است؟ آرژانتین تضمین سرمایهگذاری چندجانبه

()MIGA
.781

تاریخ تأسیس  MIGAچه زمانی بوده است؟  12آوریل 1988

.782

مقر اصلی آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه کجاست؟ در واشنگتن D.C

.783

حسابهای آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه کجا نگهداری میشود؟ نزد بانکهای مرکزی

کشورهای عضو
.784

آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه ازنظر حقوقی ،مالی چگونه است؟ یک سازمان مستقل و

بینالمللی است.
.785

اعضای آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه دارای چند گروه است؟ کشورهای توسعهیافته،

کشورهای درحالتوسعه
.786

در چه تاریخی قرارداد کنوانسیون آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه امضا شد؟  31اکتبر 1987

.787

سهمیه هر عضو در آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه چقدر باید باشد؟ نباید کمتر از پانصد هزار

 SDRباشد.
.788

هر عضو آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه چند رأی دارند؟ هر عضو  177رأی بعالوه  1رأی به ازای

هر سهم از سهام خود را دارد.
.789

باالترین مرجع تصمیمگیری در آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه کیست؟ هیئت نمایندگان

.791

ارکان آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه را نام ببرید؟ هیئت نمایندگان ،هیئتمدیره ،رئیس و

کارکنان
.791

سرمایه اولیه آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه چقدر بوده است؟ معادل یک میلیارد SDR

.792

کلیه پرداختهای سرمایه تعهد شده اعضای آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه چگونه محاسبه و

پرداخت میشود؟ به  SDRمحاسبه و به دالر امریکا پرداخت میشود
.793

در ابتدای تأسیس امضای اساسنامه  ICSIDتوسط چند کشور انجام شد؟  21کشور در ابتدای تأسیس

.794

خروج از مرکز  ICSIDتوسط چه شخصی قطعیت مییابد؟ دبیر مرکز

.795

ایران جزء  ICSIDاست یا خیر؟ خیر

.796

اعضای  ICSIDدر سال  1992چند کشور بود؟ 99

.797

ارشدترین عضو  ICSIDچه کسی است؟ دبیر کل مرکز نماینده حقوقی مرکز

.798

گروههای مشورتی  ICSIDاز چند گروه تشکیل میشود؟ دو گروه .مصالحه دهندگان ،داوران

.799

ایجاد تحرک در سرمایهگذاریهای بخش خصوصی جزء فعالیتهای کدام سازمان بینالمللی است؟ IFC

.811

اجرای پروژههای تولیدی مشترک با بخش خصوصی جزء فعالیت کدام سازمان بینالمللی است؟ شرکت

مالی بینالمللی ()IFC
.811

شرکت مالی بینالمللی برای انجام امور اجرایی از کدام سازمان بینالمللی دستور مکی گیرد؟ بانک

جهانی
.812

تعداد اعضای فعلی شرکتهای مالی بینالمللی را بیان کنید؟  151عضو

.813

برای تعلیق اعضا در شرکت مالی بینالمللی ( )IFCرأی چه نهادی و به چه میزان ضروری است؟ اکثریت

رأی هیئت نمایندگان
.814

جلسات هیئتمدیره شرکت مالی بینالمللی چگونه رسمیت پیدا میکند؟ با حضور اعضایی که حداقل

 %51آرا رادارند.

.815

رئیسکل شرکت مالی بینالمللی به پیشنهاد چه کسی و چگونه انتخاب میشود؟ به پیشنهاد رئیس

هیئتمدیره و توسط اعضا انتخاب میشود
.816

بررسی و اظهارنظر در مورد تقاضای وام در  IFCبه عهده کدام اداره است؟ اداره فنی

.817

شرکت مالی بینالمللی ( )IFCمعادل چند درصد از سرمایهاش را میتواند وام بگیرد؟ %251

.818

حق بیمه پوششی برای چند سال ثابت است و قرارداد تضمین تا چند سال قابلفسخ نیست؟  5سال

ثابت است .تا  3سال قابلفسخ نیست
.819

مقام تصویبکننده تضمینهای بیشتر و کمتر از بیست و پنج میلیون دالر در آژانس تضمین

سرمایهگذاری چندجانبه چیست؟ هیئتمدیره -رئیس آژانس
.811

اعضای کدام سازمان بینالمللی حق عضویت و سهمیه خاصی نمیپردازند؟ ICSID

.811

خروج از مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری چه زمانی بود؟  14اکتبر 1966

.812

کدام کشور دارای مقام دو در صندوق بینالمللی پول ازنظر میزان سهمیه پرداختی است؟ انگلستان

.813

دودسته تعهدات اعضای صندوق بینالمللی پول را عنوان کنید؟ تعهدات خاص و عام

.814

مدیرعامل صندوق بینالمللی پول برای چند سال انتخاب میشود؟  5سال

.815

ارزش هر واحد حق برداشت مخصوص ( )SDRاز سال  1974تا  1981چگونه تعیین میشود؟ بر اساس

میانگین وزنی پول  16کشور
.816

سهمیههای پرداختی اعضا در چه حسابی از حسابهای مالی صندوق بینالمللی پول ثبت و نگهداری

میشود؟ منابع عمومی
.817

صندوق بینالمللی پول در چه سالی پیریزی شد؟ 1944

.818

حساب سفته که بخشی از حق عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول برحسب چه واحد پولی

پرداخت میشود؟ ریال
.819

باالترین مرجع تصمیمگیری در بانک بینالمللیترمیم و توسعه کدام بخش است؟ هیئت نمایندگان

.821

در ابتدای تأسیس ،بانک بینالمللیترمیم و توسعه چند عضو داشت؟ 45

در حال حاضر پست عضویت در کمیته توسعه بانک جهانی در گروه ایران به عهده کدام کشور است؟

.821
مراکش
.822

تقسیم سود ساالنه در شرکت مالی بینالمللی به عهده چه مقامی است؟ هیئت نمایندگان

.823

بانک جهانی در طول فعالیت خود در چه زمینه بیشترین وامها را پرداخت کرده است؟ کشاورزی

.824

موسسه بینالمللی توسعه هماکنون چند عضو دارد؟ 148

.825

در سالهای اخیر چه موضوعاتی موردتوجه بانک جهانی بوده است؟ نقش زنان و محیطزیست

.826

ایران در چه سالی به عضویت صندوق بینالمللی پول درامد؟ 1324

.827

جدیدترین عضو گروه بانک جهانی چه نام دارد؟ آژانس تضمینی سرمایهگذاری چندجانبه

.828

شرط الزم برای عضویت در شرکتهای مالی و بینالمللی عضویت در کدام سازمان است؟ بانک جهانی

.829

هری دکستر وایت که بود؟ معاون وزیر خزانهداری امریکا

.831

هری دکستر وایت طرح پیشنهاد تأسیس چه نهادی را ارائه کرده است؟ بانکترمیم و توسعه ملل متحد

.831

در فرمول برتن و ودز کدام عامل در تعیین اعضا مدنظر بوده است؟ توسعه صادرات

.832

حداکثر دسترسی هر عضو به منابع مالی صندوق بینالمللی پول به چه عاملی بستگی دارد؟ سهمیه

عضو
.833

انتخابات عمومی هیئتمدیره صندوق بینالمللی پول هرچند سال یکبار انجام میشود؟  2سال

.834

کدام کشور بهتنهایی یک گروه را تشکیل میدهد؟ چین

.835

ترتیبات ارزی ازجمله کدام وظایف صندوق بینالمللی پولی است؟ تنظیمکنندگی

.836

قرار عمومی استقراض ( )GABچیست؟ ازجمله منابع استقراضی صندوق بینالمللی پول است

.837

عامل ملیت در چه گروهی کامالً رعایت میشود؟ لیبی

.838

میزان رأی هر عضو هیئتمدیره در بانک بینالمللیترمیم و توسعه چقدر است؟ مجموع ازای کشورهای

گروه خود
.839

حساب سفته صندوق بینالمللی پول نزد ایران برحسب کدام واحد پولی است؟ ریال

.841

کمکهای موسسه بینالمللی توسعه مخصوص چه کشورهایی است؟ درحالتوسعه فقیر

.841

کدام نهاد بینالمللی برنامههای کمک خود را در کشورهای درحالتوسعه از طریق ایجاد تحرک در

سرمایهگذاریهای بخش خصوصی انجام میدهد؟ شرکت بینالمللی IFC
.842

رأی اولیه اعضا در آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه چه میزان است؟ 177

.843

هزینههای جاری مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری از چه طریقی تأمین میشود؟ بانک

جهانی
در کدام سازمان بینالمللی سهمیه هر عضو نباید کمتر از پانصد هزار  SDRباشد؟ آژانس تعیین

.844

سرمایهگذاری چندجانبه
.845

چند درصد سهمیه کشور عضو بانک بینالمللیترمیم و توسعه به طال یا دالر پرداخت میشود؟  1درصد

.846

شرط الزم برای عضویت در شرکتهای مالی بینالمللی چیست؟ عضویت در صندوق بینالمللی پول و

بانک جهانی
طبق دومین اصالحیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول چه نوع سیستم نرخ ارزی قانونی اعالم شد؟ نرخ

.847
ارز شناور
.848

مقر مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری در ادارات کجاست؟ بانک جهانی

.849

عملیات مالی صندوق بینالمللی پول بهطور رسمی از چه تاریخی آغاز شد؟  1مارس 1947

.851

پست عضویت در کمیته توسعه در گروه جمهوری اسالمی ایران به عهده چه کشوری است؟ مراکش

.851

اعتبارات صندوق بینالمللی پول اغلب ب چه صورتی است؟ اقساطی

.852

اعضای گروههای مشورتی مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری برای دورههای چندساله

انتخاب میشوند؟  6ساله
.853

به چه عملی نظام پولی برتن و ودز فروپاشید؟ لغو قابلیت تبدیل دالر به طال

.854

وامدهی موسسه بینالمللی توسعه خاص چه کشورهایی است؟ با درامد پایین

.855

موسسه بینالمللی توسعه از چه نظر مستقل از بانک بینالمللیترمیم و توسعه است؟ ازنظر مالی

.856

هزینه جاری  ICSIDاز چه طریقی تأمین میشود؟ طرفین دعوا

.857

مسئولیت تحقیق درباره مسائل و سیاستهای پولی صندوق بینالمللی پول با کیست؟ اداره بررسیها

.858

رأی عضوی که در بانک بینالمللیترمیم و توسعه  41111111111دالر سهمیه دارد چقدر است؟ 651

.859

در اقتصاد کالن کوچکترین واحد تولیدکننده را چه مینامند؟ بنگاه

.861

در اقتصاد کالن کوچکترین واحد مصرفکننده را چه مینامند؟ خانوار

.861

منظور از  GNPچیست؟ تولید ناخالص ملی

.862

در تولید خالص ملی پول بازنشستگی محاسبه میشود؟ خیر

.863

کدام کاالی نهایی و کدام کاالی واسطهای است؟ «شلوار کار فروختهشده به یک نقاش ساختمان»؟

واسطهای
.864

کدام کاالی نهایی و کدام کاالی واسطهای است؟ «اره آهنبر فروختهشده به یک آهنگر»؟ واسطهای

.865

کدام کاالی نهایی و کدام کاالی واسطهای است؟«میخهای فروختهشده به یک نجار»؟ واسطهای

.866

سال پایه چه سالی است؟ سال مبدأ

.867

دو نوع از معروفترین شاخصهای وزنی را نام ببرید؟ شاخص پاش و السپیرز

.868

رابطه بین پسانداز و درامد قابلتصرف را چه مینامند؟ تابع پسانداز

.869

سیستم یک فلزی در چه قرنی ایجاد شد؟ قرن 16

.871

سیستم یک فلزی در قرن  16در کدام کشور ایجاد شد؟ انگلستان

.871

اشکال مهم سیستم دوفلزی را چه کسی پیدا کرد؟ گرشام مشاور ملکه الیزابت یک

.872

اولین بانک مرکزی دنیا در کجا به وجود آمد؟ انگلستان

.873

بانک انگلستان در چه سالی بهصورت سهامی ایجاد شد؟ سال 1694

.874

تنها بانکی که حق انتشار اسکناس را در سال  1774داشت کدام بانک بود؟ بانک انگلستان

.875

بانک انگلستان پس از چند سال عملکرد موفقیتآمیز حق انتشار اسکناس را پیدا کرد؟  81سال

.876

حق انتشار اسکناس در چه سالی به بانک انگلیس داده شد؟ 1774

.877

در چه سالی مشکالتی در اثر انتشار بیرویه اسکناس توسط بانک انگلستان به وجود آمد؟ 1844-1774

.878

محدودیت انتشار اسکناس توسط بانک انگلستان در چه سالی بود؟ 1844

.879

در سال  1844حق چاپ اسکناس به چه میزانی داده شد؟ میزانی برابر باارزش اوراق قرضه خزانه و طالی

نگهداری شده در بانک
.881

منظور از حجم نقدینگی چیست؟ مجموع پول و شبه پول است

.881

بخش عمده حجم نقدینگی چه پولی است؟ پولی که توسط سیستم بانکی ایجاد میشود

.882

مسئول انتشار اوراق قرضه دولتی در هر کشور کدام بخش است؟ خزانهداری

.883

چه شخصی موافقتنامه برتن و ودز را لغو کرد؟ رئیسجمهور وقت امریکا (نیکسون)

.884

در چه سالی امریکا موافقتنامه برتن و ودز را لغو کرد؟  15اوت 1971

.885

موافقتنامهای که پس از لغو موافقتنامه برتن و ودز صورت گرفت چه نام داشت؟ اسمیتسون

.886

از چه سالی دنیا به سیستم نرخهای ارز شناور روی آوردند؟ 1973

.887

اگر درآمد ملی اسمی و شاخص قیمت با نرخ یکسانی افزایش یابند درامد ملی واقعی چه تغییری میکند؟

ثابت میماند
.888

اگر در یک اقتصاد و بخشی سرمایهگذاری در تمامی سطوح صفر باشد نسبت تابع تقاضای کل با تابع

مصرف چقدر است؟ برابر اقتصاد کار و نیروی انسانی
.889

کارگران یقه آبی چه کارگرانی هستند؟ کارگان خدمه ترمیم و تولید

.891

کارگران یقهسفید چه کارگرانی هستند؟ کارگرانی که در شغلی استخدام میشوند مه مستلزم پوشاک

معمولی است
.891

هزینه بهکارگیری آخرین واحد کارگر را چه مینامند؟ هزینه عامل نهایی

.892

مدل تئوری تخصیص زمان برای کیست؟ گری .اس .بکر

.893

طبق قانون جمعیت مالتوس با افزایش فرد جمعیتی چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد

.894

قانون آهنین مزد چگونه به وجود آمد؟ ترکیب قانون جمعیت مالتوس با دکترین

.895

با استفاده از منحنی لورنز میتوان ضریب جمعیتی را محاسبه کرد؟ بله

.896

ضریب بودجه متوازن در مدل  3بخشی در صورت تبعیت مالیات از درآمد کوچکتر از واحد است یا

بزرگتر؟ کوچکتر
.897

اگر در سطح معینی از درامد ملی (باثبات بودن سایر شرایط) مالیات بر سود شرکتها افزایش یابد

مصرف کل پسانداز شخصی چه تغییری مییابد؟ کاهش مییابد
.898

در درامد ملی مالیات مستقیم وجود دارد یا غیرمستقیم؟ غیرمستقیم

.899

نظریه درامد مطلق توسط کدام اقتصاددان مطرح شد؟ جان مینارد کینز

.911

سرمایهگذاری به چند دسته تقسیم میشود؟  2دسته سرمایهگذاری برنامهریزیشده و برنامهریزی نشده

.911

نسبت عرضه و تقاضا در حالت تعادل بازار چگونه است؟ مساوی است

.912

در نقطه تعادل نسبت تزریقات و تراوشات چگونه است؟ مساوی

.913

سفتهبازی پول یا رجحان نقدینگی چیست؟ تمایل به نگهداری پول

.914

عرضه پول متغیری برونزاست یا درونزا؟ برونزا

.915

در حالت دام نقدینگی سطح نرخ بهره به چه صورت است؟ پایینترین حد خود

.916

د ر دام نقدینگی منحنی  LMبه چه شکلی است؟ افقی

.917

حالت دام نقدینگی توسط کدام اقتصاددان ارائه شد؟ کینز

.918

مردم پول را جهت خرید اوراق قرضه نگه میدارند و به این تقاضای راکد چه میگویند؟ دام نقدینگی

.919

در دام نقدینگی هر مقدار پول تزریقی به اقتصاد چگونه نگهداری میشود؟ بهصورت نقد

.911

هنگامیکه مخارج دولت افزایش یابد منحنی  ISچه تغییری میکند؟ بهموازات خود به راست منتقل

میشود
.911

کدام منحنی تعادل در بازار کاال را نشان میدهد؟ منحنی IS

.912

افزایش در حجم پول بر نرخ بهره اثر نخواهد داشت اگر تابع تقاضای پول دارای چه شیبی باشد؟ شیب

صفر

.913

اگر منحنی تقاضای پول نسبت به نرخ بهره حساسیت نداشته باشد و افقی باشد این حالت را چه

مینامند؟ تله نقدینگی
.914

اگر حجم پول بیشتر از مقدار تقاضای پول باشد نرخ بهره چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد

.915

اگر کشش تابع سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره صفر باشد از چه سیاستی درامد واقعی را میشود تغییر

داد؟ سیاستهای مالی
.916

افزایش مخارج دولت چه تأثیری بر تقاضای معامالتی پول میشود؟ منجر به افزایش میشود

.917

در صورت کاهش قیمت با عملکرد «اثر پیگو» منحنی  LMبه کدام سمت منتقل میشود؟ باال و چپ

.918

هنگامی گه مالیاتها افزایش مییابد اما مخارج دولت ثابت نرخ بهره چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد

.919

طبق نظریه پولیون  ISچه شکلی قرار میگیرد؟ افقی

.921

طبق نظریه پولیون نرخ بهره را چه چیزی تعین میکند؟ IS

.921

با تغییر در عرضه پول بونزا ،میزان تغییر نرخ بهره بستگی به شیب کدام منحنی دارد؟ تقاضای پول

.922

محل تقاطع منحنیهای  ISو  LMبیانگر چیست؟ تعادل همزمان بازار پول و کاال

.923

در شرایط دام نقدینگی چه سیاستی حداکثر کارایی را دارد؟ سیاست مالی

.924

اگر تقاضای پول نسبت به نرخ بهره حساسیت بیشتری داشته باشد منحنی تقاضای کل چه شکلی دارد؟

مسطحتر خواهد بود
.925

با حرکت به سمت باال و چپ روی تابع تقاضای کل عرضه واقعی پول چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد

.926

برای اینکه اثر ازدحامی قیمتها و نرخ در ضریب فزاینده مدل  IS-LMحذف شود باید منحنی تقاضا چه

شکلی باشد؟ عمودی
.927

اگر چنانچه قیمتها افزایش یابد در چارچوب اثر پیگو منحنی  Isبه کدام سمت منتقل میشود؟ چپ

.928

در چارچوب منحنی  IS-LMافزایش مخارج دولت و تأمین آ ن از کدام حالت بیشترین اثر افزایش بر

سطح تولید است؟ انتشار اوراق قرضه
.929

ازنظر کالسیکها چه سیستمی تعیینکننده قیمت و مقدار تعادلی است؟ سیستم بازار

.931

تأثیر سیاست مالی وقتی بیشتر است که شیب  isبیشتر باشد یا کمتر؟ بیشتر

.931

تأثیر سیاست مالی وقتی بیشتر است که شیب LMبیشتر باشد یا کمتر؟ کمتر

.932

در الگوی  IS-LMبا افزایش میل نهایی به پسانداز در هر نوع نرخ بهرهای سطح تولید کاهش مییابد یا

افزایش؟ کاهش
.933

در الگوی  IS-LMبا کاهش میل نهایی به مصرف ضریب تکاثر در هر نوع نرخ بهرهای سطح تولید کاهش

مییابد یا افزایش؟؟ کاهش
.934

در دام نقدینگی سیاست مالی استنباطی بر سرمایهگذاری اثر دارد یا خیر؟ خیر

.935

توهم پولی کارگران دیدگاه کدام مکتب اقتصادی بود؟ کینزین ها

.936

کدام دیدگاه مکتب اقتصادی معتقد بود قیمتها کامالً قابل پیشبینی است؟ کالسیکها

.937

کدام دیدگاه مکتب اقتصادی معتقد بود قیمتها کامالً قابل پیشبینی نیست؟ کینزین ها

.938

منحنی عرضه کل در حالت کینزی نسبت به منحنی عمومی عرضه کل چه شیبی دارد؟ کم شیب و

مسطحتر است
.939

منحنی عرضه کل در حالت کالسیکها نسبت به منحنی عمومی عرضه کل چه شیبی دارد؟ عمودی

.941

اگر بهرهوری و دستمزدها به یک نسبت افزایش یابد تورم و سطح محصول چه تغییری میکند؟ تورم

ثابت -سطح محصول افزایش
.941

اگر کارگران انتظار داشته باشند در آینده قیمتها کاهش مییابد منحنی عرضه کل چه تغییری میکند؟

به سمت راست و پایین
.942

در ضریب فزاینده عرضه و تقاضای کل در صورت افزایش قیمت بیاثر میشود که تقاضای کل افقی باشد

یا عمودی؟ عمودی
.943

انعطافپذیری بیشتر دستمزدها چه اثری بر شیب عرضه دارد؟ شیب عرضه بیشتر میشود

.944

دیدگاه کینزی در چه شرایطی مطرح شد؟ در شرایط رکودی

.945

ازنظر پولیون  LMدر اشتغال کامل چه شکلی دارد؟ عمودی است

.946

ازنظر یولیون در اشغال کامل عمودی است و نرخ بهره تعادلی را کدام منحنی نشان میدهد؟ IS

.947

در دیدگاه کالسیکها آیا تقاضای سفتهبازی پول وجود دارد؟ خیر

.948

کدام دیدگاه از ابتدا به بیاثر و خنثی بودن پول در اقتصاد تأکید داشتند؟ دیدگاه کالسیکها

.949

نظریه مقداری پول برای کدام گروه است؟ کالسیکها

.951

روش تراز نقدی کمبریج مربوط به چه شخصی بوده؟ مارشال و پیگو

.951

تعبیر ابتدایی از نظریه پول مربوط به مارشال و پیگو چه نام دارد؟ روش تراز نقدی کمبریج

.952

اقتصاد همواره در تعادل است و اگر به هر دلیلی از این حالت خارج شود تنها در زمان کوتاهمدت خواهد

بود ،دیدگاه کدام گروه است؟ کالسیکها
.953

به کدام گروه از اقتصاددانان مالیون میگفتند؟ کنیزین

.954

بنیانگذار مکتب یولیون کیست؟ میلتون فریدمن

.955

به عقیده پولیون دولت در اقتصاد مداخله میکند یا خیر؟ خیر

.956

منحنی فیلیپس در چه سالی معرفی گردید؟ 1958

.957

منحنی فیلیپس توسط چه شخصی معرفی گردید؟ اقتصاددان انگلیسی (زالتنو) به نام فیلیپس

.958

طبق نظریه انتظارات عقالیی اگر سیاستهای پولی بهدرستی پیشبینی شود ،همیشه روی چه حالتی از

منحنی فیلیپس قرار داریم؟ بلندمدت
.959

طبق منحنی عرضه لوکاس اگر در اشتغال کامل باشیم و قیمتهای واقعی بیش از قیمتهای انتظاری

افزایش یابد ،عرضه کل چطور منتقل میشود؟ به باال
.961

هنگامیکه نرخ تورم پیشبینینشده مثبت است بستانکاران و بدهکاران سود میکنند یا ضرر؟ ضرر –

سود
.961

در صورت تغییر انتظارات تورمی منحنی فیلیپس تغییر میکند یا خیر؟ انتقال مییابد

.962

سیاست مالی انقباضی چه تأثیری بر حسابهای جاری دارد؟ باعث زیادشدن مازاد حسابهای جاری

میشود

.963

قیمت هر واحد از پول خارجی برحسب پول داخلی را چه مینامند؟ نرخ ارز

.964

افزایش  GNPدر بقیه نقاط جهان چه تأثیری بر صادرات دارد؟ افزایش تقاضا برای صادرات

.965

علت مثبت بودن شیب منحنی تراز خارجی  BPچیست؟ لزوم افزایش بازدهی سرمایه  /گسترش تولید

در کشور
.966

آیا کاهش سطح عمومی قیمتها باعث اصالح کسری تراز پرداختها میشود؟ بله

.967

عاملی که منجر به رکود داخلی و بهبود تراز تجاری خواهد شد؟ اتخاذ سیاستهای مالی انقباضی داخلی

.968

افزایش نرخ ارز حقیقی چه تأثیری بر منحنی  ISدارد؟ جابجایی به سمت راست و باال

.969

اگر بخواهیم منحنی تراز تجاری صفر را در فضای قیمت مقدار ( )p.yرسم کنید شیب آن چطور خواهد

بود؟ منحنی
.971

با فرض تحرک سرمایه و نرخهای ارز شناور ترازنامه پرداخت چطور خواهد بود؟ همیشه در حال تعادل

.971

شرط تعادل خودکار تراز پرداختها چیست؟ تحرک کامل سرمایه و نرخهای ارز شناور

.972

با ثابت بودن سایر شرایط ،تراز تجاری کشور بهبود مییابد اگر ارزش پول داخلی کاهش یابد یا افزایش؟

کاهش
.973

در سیستم نرخ ارز ثابت معموالً به چه طریقی کسری تراز پرداختهای بینالمللی از بین میرود؟ کاهش

ذخایر ارزی بانک مرکزی
.974

در اقتصاد باز هرگاه نرخ ارز واقعی افزایش یابد منحنی  ISبه کدام سمت جابهجا میشود؟ راست

.975

در اقتصاد باز هرگاه نرخ ارز واقعی افزایش یابد نرخ بهره چه تغییری میکند؟ افزایش

.976

هر چه بازار محصول از رقابتی بودن دور شود میزان اشتغال چه تغییری میکند؟ کاهش

.977

هر چه بازار محصول از رقابتی بودن دور شود میزان مزد دریافتی کارگران چه تغییری میکند؟ کاهش

.978

کتاب تاریخ اقتصاد امریکا از کیست؟ رز روبرتسون

.979

ضریب جینی هر چه به یک نزدیکتر باشد چه تأثیری بر توزیع درآمد دارد؟ توزیع نابرابر

.981

ضریب جینی هر چه به صفر نزدیکتر باشد چه تأثیری بر توزیع درآمد دارد؟ توزیع برابرند

.981

در قانون کار ایران ساعت کار کارگران بهجز چند مورد خاص نباید از چند ساعت در شبانهروز بیشتر

باشد؟  8ساعت
.982

در قانون کار ایران ساعت کار کارگران بهجز چند مورد خاص نباید از چند هفته بیشتر باشد؟  44ساعت

.983

در کارهای سخت و زیانآور در روز ساعات کار نباید از چند ساعت بیشتر باشد؟  6ساعت

.984

در کارهای سخت و زیانآور در هفته ساعات کار نباید از چند ساعت بیشتر باشد؟  36ساعت

.985

کارگری که سنش بین  15تا  18سال تمام باشد چه مینامند؟ کارگر نوجوان

.986

به کار گماردن افراد از چه سنی به پایین ممنوع است؟ کمتر از  15سال

.987

حداقل سن کار چند سال است؟  18سال تمام

.988

روز کارگر چه تاریخی است؟  11اردیبهشت

.989

درآمد نهایی انحصارگر از قیمتی که در آن محصولش را میفروشد کمتر است یا بیشتر؟ کمتر

.991

درآمد نهایی بنگاه در یک بازار رقابتی از قیمتی که در آن محصولش را به فروش میرساند بیشتر است یا

کمتر؟ کمتر
.991

اگر درآمد نهایی بیش از هزینه نهایی باشد ،بنگاه در بازار رقابت کامل ،تولید خود را افزایش میدهد یا

کاهش؟ افزایش
.992

جمع تفاوتهای ارزشی استعمالی یا ذهنی کاالها از ارزش مبادلهای آن ،چه نام دارد؟ مازاد مصرفکننده

.993

در سیاست تبعیض قیمت ،انحصارگر در بازاری که کاال کمکشش تر است قیمت را چگونه تعیین میکند؟

قیمت را باالتر تعیین میکند.
.994

در بازار رقابت کامل درآمد نهایی تولیدکننده و درآمد متوسط و قیمت چه نسبتی باهم دارند؟ باهم

برابرند
.995

در شرایط انحصاری رابطه قیمت و درآمد نهایی به چه صورت است؟ قیمت همیشه بیشتر از درآمد نهایی

است.
.996

در بازار انحصاری نسبت درآمد نهایی به قیمت چگونه است؟ درآمد نهایی از قیمت کمتر است.

.997

در کل در بازار رقابت کامل نسبت قیمت به درآمد نهایی به چه صورت است؟ برابر است

.998

تابع تقاضایی که در مقابل یک بنگاه رقابتی قرار دارد چگونه است؟ افقی است

.999

شرط الزم برای حداکثر سود بنگاه رقابتی در کوتاهمدت چیست؟ برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی.

.1111

شرط کافی برای حداکثر سود بنگاه رقابتی در کوتاهمدت چیست؟ شیب هزینه نهایی مثبت باشد.

