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              اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 .………رستان مدیریت آموزش و پرورش شه                                                                                                                 

 .……………………… نام آموزشگاه:                                                                                                                     

 اقتصادنام درس:    ............. :دبیرام ن  انسانی    علوم   رشته:کالس/ پایه:  دهم                   نام و نام خانوادگی:                                         

 سوال 13  تعداد سواالت:                    2حه:  تعداد صف            دقیقه          45مدت امتحان:                                         1399 ماه اسفندتاریخ امتحان: 

 (( مقاوم سازی اقتصاد با عنوان ))  سومفصل  از  دهم درسآزمون  ردیف

 سوال طرح نشده است.(( 109توجه: از قسمت بیشتر بدانیم ) صفحه  ***))

 بارم

1 
 

 

 

 

 غ(–) ص  صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید:  - 

 غلط            صحیح      استقالل اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر است. –الف( 

    ی اول اتفاق افتاد.ی توسط علمای اصفهان در دوره پهلوو تحریم کاالهای خارجتاسیس شرکت اسالمیه  –ب( 

 غلط      صحیح    

   لطغ      صحیح      .نوسازی وتوسعه ایران در دوران پهلوی به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد –ج( 

                                لط            غ        یح    صح در دوران قاجارساختارهای اساسی اقتصاد کشور زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت.    -د(

1 
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 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

مل، هر کشوری برای................ به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد، مهم آن است که این تعا –الف ( 

 ................ باشد.

یژه ای در وتان جایگاه دلیل .................. ، برخورداری از منابع طبیعی و .................. ، از دوران باسبه  ایران –ب ( 

 اقتصاد جهان داشته است.
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3 

 

 

 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

 ویژگی عمده اقتصاد ایران در دوره رضاخان چه بود؟ –الف ( 

ه چاقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی مارا تهدید می کند توجه به برای عبور از مشکالت  –ب( 

 عواملی ضروری است؟

وضاع به چه دلیل حاکمان وقت نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از ا در دوره پایانی حکومت صفویه –ج( 

 خاص آن زمان، جریان نوسازی و پیشرفت را آغاز کنند؟

5/1 

 ای: سواالت چهار گزینه - 4

 وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام...... شناخت. –الف( 

 ثبات اقتصادی( 4                     تاب آوری اقتصاد (3                   استقالل اقتصادی( 2             اقتصاد مقاومتی( 1

 شرایط سخت پیش بینی نشده، چه واکنشی نشان می دهند، به ........... بستگی دارد.اینکه کشورها در  –ب( 

 وابسته بودن آنها ( 4       توان سیاسی آنها            ( 3مستقل بودن آنها                  ( 2 قدرتمند بودن آنها              ( 1

زی اقتصاد کشور داشت؟ و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسادر کدام دوران، دولت حضوری گسترده در عرصه  –ج( 

 کند؟

 دوره پهلوی دوم (4                   دوره انقالب اسالمی  ( 3                    دوره قاجاریه (2 دوره پهلوی اول                    ( 1

 های بزرگ در آن قاره مصادف بود؟ کدام دوره با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت –د( 

 ( دوره قاجاریه4                   ( دوره پایانی صفویه3( دوره  رضاخان                       2نیمه اول دوره صفویه                     ( 1
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سواالت تشریحی    

 2 حکایت می کند، کدامند؟عوامل مهمی که از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در دوران باستان  - 5

 2 در دوران قاجار تالش حاکمان عالوه بر تحکیم پایه های حکومت خود ، صرف چه موارد دیگری می شد؟ - 6

در بخش اقتصادی قانون اساسی کشور، بر چه آموزه هایی تاکید شده است؟ - 7  5/1  

 

 1 اقتصاد مقاوم محصول چیست؟ - 8

 2 اقتصاد مقاومتی چیست؟  - 9

 2 از دیدگاه میشل فوکو متفکر شهیر فرانسوی، چه عواملی ثابت کردند که شاه یک دست نشانده غربی به شمار می آید؟  - 10

 1 مقاوم سازی اقتصاد به چه معناست؟  - 11

 1 که نشان از رونق و آبادانی اقتصاد ایران تا اواسط حکومت صفویه دارد؟یان کنید مستنداتی را ب  - 12

 1 ویژگی های سیاسی ، اقتصادی ایران را در نیمه اول حکومت صفویه بنویسید.  - 13

 جمع بارم =  

 

 ))یارب این آتش که بر جان من است       سرد کن زان سان که کردی بر خلیل((
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 پاسخنامه                                            اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 .………رستان مدیریت آموزش و پرورش شه                                                                                                                 

 .……………………… نام آموزشگاه:                                                                                                                     

 اقتصادنام درس:    ............. :دبیرام ن     انسانی علوم   رشته:پایه:  دهم                            نام و نام خانوادگی:                                         

 سوال 13  تعداد سواالت:                    2حه:  تعداد صف            دقیقه          45مدت امتحان:                                         1399 ماه اسفندتاریخ امتحان: 

 (( مقاوم سازی اقتصاد عنوان ))با   سومفصل  از  دهم درسآزمون  ردیف

 سوال طرح نشده است.(( 109توجه: از قسمت بیشتر بدانیم ) صفحه  ***))

 بارم

1 
 

 غ(–) ص  صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید:  - 

                                            غلط -د(                   صحیح –ج(                  غلط –ب(                 غلط –الف( 
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 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 مقتدرانه و از روی تدبیر -   پیشرفت  –الف ( 

 قرار گرفتن در چهار راه بین المللی   -  وسعت و پهناوری جغرافیایی –ب ( 

2 

 

3 

 

 

 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

 ویژگی عمده اقتصاد ایران در دوره رضاخان چه بود؟ –الف ( 

 جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود.

ه چبرای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی مارا تهدید می کند توجه به  –ب( 

 عواملی ضروری است؟

 اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی مقاوم سازی

وضاع به چه دلیل حاکمان وقت نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از ا در دوره پایانی حکومت صفویه –ج( 

 خاص آن زمان، جریان نوسازی و پیشرفت را آغاز کنند؟

 جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند.به این دلیل که حاکمان وقت از موقعیت 

5/1 

 ای: سواالت چهار گزینه - 4

 وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام...... شناخت. –الف( 

 ثبات اقتصادی( 4                     تاب آوری اقتصاد (3                    استقالل اقتصادی( 2                اقتصاد مقاومتی( 1

 اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده، چه واکنشی نشان می دهند، به ........... بستگی دارد. –ب( 

 وابسته بودن آنها ( 4       توان سیاسی آنها            ( 3مستقل بودن آنها                  ( 2              قدرتمند بودن آنها ( 1

زی در کدام دوران، دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت؟ و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسا –ج( 

 کند؟

 دومدوره پهلوی  (4                   دوره انقالب اسالمی  ( 3                    دوره قاجاریه (2 دوره پهلوی اول                    ( 1

 کدام دوره با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود؟ –د( 

 ( دوره قاجاریه4                   ( دوره پایانی صفویه3 ( دوره  رضاخان                      2نیمه اول دوره صفویه                     ( 1
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 سواالت تشریحی

 عوامل مهمی که از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در دوران باستان حکایت می کند، کدامند؟ - 5

جاده ابریشم و تجارت  –پهناوری مرزهای ایران باستان  –لشکر کشی ها و جنگ ها  -وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ  

 با چین و امپراتوری روم

2 

 تحکیم پایه های حکومت خود ، صرف چه موارد دیگری می شد؟در دوران قاجار تالش حاکمان عالوه بر  - 6

تامین  –اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان خود  –افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم صرف اموری از قبیل : 

 می شد. سفرهای خارجی و تجمالت –هزینه های گزاف دربار 

2 

بر چه آموزه هایی تاکید شده است؟در بخش اقتصادی قانون اساسی کشور،  - 7  

حقوق اقتصادی شهر وندان و عدالت اقتصادی –نفی سلطه بیگانگان و استقالل اقتصادی  –اقتصاد مردمی   

5/1  

 

 اقتصاد مقاوم محصول چیست؟ - 8

زیر سایه اقتصاد مقاوم محصول خودباوری، تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند 

 بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند.

1 

 اقتصاد مقاومتی چیست؟  - 9

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

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

 و به زانو در نمی آید. شود نمی متوقفدشمنان   تهدیدات و ها تحریم

2 

 از دیدگاه میشل فوکو متفکر شهیر فرانسوی، چه عواملی ثابت کردند که شاه یک دست نشانده غربی به شمار می آید؟  - 10

عدم پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت همه جا  –بیزاری از چپاول منابع ملی  –سرباز زدن از اطاعت بیگانگان 

 آشکار آمریکایی ها

2 

 مقاوم سازی اقتصاد به چه معناست؟  - 11

به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد، شرکت ها، موسسات تولیدی و خدماتی یک کشور، روی مقاوم سازی اقتصاد 

بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای اساسی و حیاتی شان را خودشان تولید و تامین د تا نپای خود بایست

 کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.

1 

 که نشان از رونق و آبادانی اقتصاد ایران تا اواسط حکومت صفویه دارد؟یان کنید مستنداتی را ب  - 12

مدارس علمی  ،بازارها  ، زیر بناها و عمران بندرها رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه می توان از 

 و... درک کرد.کاروانسراها ،

1 

 ویژگی های سیاسی ، اقتصادی ایران را در نیمه اول حکومت صفویه بنویسید.  - 13

یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی، در نیمه اول حکومت صفویه، عالوه بر 

 اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.

1 

 جمع بارم =  

 

 ))یارب این آتش که بر جان من است       سرد کن زان سان که کردی بر خلیل((
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