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              اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 ............................. زشگاه :آمو .………مدیریت آموزش و پرورش شهرستان                                                                                                  

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

 سوال 15  عداد سواالت:ت                    2  تعداد صفحه:            دقیقه          40مدت امتحان:                                         1399 آذرماهتاریخ امتحان: 

 (( تجارت بین الملل با عنوان )) دوم فصل  از هفتم درسآزمون  ردیف
 بارم

1 
 

 

 

 

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

به  ، قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که بر اساس آن صادرات پوشاک با ابریشم1701کشور انگلستان درسال  –الف( 

 ایران، هند و چین را ممنوع اعالم کرد. ص      غ

 عبارت مقرون به صرفه بودن یک محصول با مفهوم مزیت مطلق همخوانی دارد. ص     غ  –ب( 

 غ    آورد. ص  د رویمقابل تجارت آزامجددا به سیاست های مخالفت گرایانه در میالدی نیز20قرن  70در دهه  آمریکا-ج(

 قرارداد تجاری گات بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی مشهور شد.  ص      غ  - د(

1 

 

 

2 
 

 

 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 تی باشند.محصوالتی که از ......................... بهره می برند، ممکن است چند ملیبرخی محصوالت، به ویژه  –الف ( 

  عامل گسستن از پیمان های تجاری ...................... است. –ب ( 

زیت های برای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیرند میان بهره برداری از مزیت های موجود از سویی و خلق م –ج( 

 بزنند............ دست به ............................... جدید، در جهت افزایش ................

2 

 

3 

 

 

 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

رای وابستگی ب فایی در برخی تولیدات داخلی و عدمعواملی موجب شده است تا اقتصاد دانان به اهمیت خودکچه  –الف ( 

 تامین آنها از خارج تاکید کنند؟

 وابستگی در تامین کاالهای ضروری و راهبردی چه نتیجه ای خواهد داشت؟ –ب( 

علت و دلیل این  از کاالها وضع کنند، به نظر شما گاهی دولت ها ممکن است تعرفه های گوناگونی برواردات برخی  -ج( 

 اقدام چیست؟

داخلی  در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به غیر از آلمان کدام کشورها در جهت تقویت و حمایت از صنایع –د( 

 ددی بر کاالهای وارداتی وضع کردند؟خود، تعرفه های حمایتی متع

2 

 سواالت چهار گزینه ای: - 4

ی بین کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل) برتن وودز( در چه سالی تشکیل شد و نتیجه آن تشکیل کدام سازمان ها –الف( 

 المللی بود؟

 سازمان تجارت جهانی       –صندوق بین المللی پول  – 1944(  1

 صندوق بین المللی پول –بانک جهانی توسعه  – 1944( 2

 صندوق بین المللی پول      –بانک جهانی توسعه  – 1645( 3

 سازمان تجارت جهانی  –صندوق بین المللی پول  – 1945 (4 

 .مضا کردندکشور های آمریکا، کانادا و ....... در سال .......... پیمان تجارت آزاد مشهور به پیمان ....... را ا –ب( 

                 پیمان نفتا – 1993 –مکزیک ( 2                               پیمان نفتا  – 1992 –برزیل ( 1

 پیمان گات               – 1992 –برزیل  ( 4                            پیمان نفتا – 1992 –مکزیک ( 3

1 
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 سواالت تشریحی

 1 منظور از محصوالت چند ملیتی چیست؟ - 5

 2 اصل مزیت مطلق چیست؟ با مثال شرح دهید. - 6

عواملی موجب می شود تا کشورها با یکدیگر وارد مبادله و تجارت شوند؟چه  - 7  5/1  

 1 توضیح دهید. چیست؟اصل مزیت نسبی  - 8

 1 صادرات کاالها برای تولید کنندگان چه مزایایی به همراه دارد؟ - 9

 1 اگر اصل مزیت نسبی و مزیت مطلق رعایت نشود چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟ - 10

چه اموری موجب می شوند تا دولت ها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون برخوردهای یکسان و برابری با مسئله تجارت  - 11

 بین الملل نداشته باشند؟

2 

 1 در فضای جهانی، اقتصاد تک محصولی، اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است. به چه دلیل؟ - 12

شان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی  با یکدیگر دارند، چه  دولت ها در جهت گسترش روابط اقتصادی - 13

 اقدامی در پیش گیرند؟

1 

 1 مهم ترین موارد نقض پیمان های تجاری که دولت ایاالت متحده آمریکا در دوران اخیر داشته است، کدام اند؟ - 14

5/1 ) ذکر سه مورد(اقتصادی نزدیک شود؟ل و استحکام در چه صورت یک کشور می تواند به وضعیت استقال - 15  

 جمع بارم =  

 

 ))من اهلل توفیق((
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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 15  عداد سواالت:ت                    2  تعداد صفحه:            دقیقه          40مدت امتحان:                                         1399 آذرماهتاریخ امتحان: 

 بارم اقتصاد(( 7)) پاسخنامه آزمون درس  ردیف

1 
 

 

 

 

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

به  ، قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که بر اساس آن صادرات پوشاک با ابریشم1701کشور انگلستان درسال  –الف( 

 غایران، هند و چین را ممنوع اعالم کرد. ص      

 غ     صعبارت مقرون به صرفه بودن یک محصول با مفهوم مزیت مطلق همخوانی دارد.    –ب( 

اد روی قرن بیستم میالدی نیز مجددا به سیاست های مخالفت گرایانه در مقابل تجارت آز 70ایاالت متحده در دهه   –ج( 

 غآورد. ص      

 غ          صقرارداد تجاری گات بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی مشهور شد.    – د(
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 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 ی باشند.... بهره می برند، ممکن است چند ملیتفناوری پیشرفته تریبرخی محصوالت، به ویژه محصوالتی که از ... –الف ( 

  ... است.حفاظت از منافع ملیعامل گسستن از پیمان های تجاری ... –ب ( 

زیت های برای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیرند میان بهره برداری از مزیت های موجود از سویی و خلق م –ج( 

 بزنند.... انتخاب بهینه... دست به ...استقالل و اقتدار اقتصادیجدید، در جهت افزایش ...

 

2 

 

3 

 

 

 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

رای وابستگی ب فایی در برخی تولیدات داخلی و عدمشده است تا اقتصاد دانان به اهمیت خودکچه عواملی موجب  –الف ( 

 تامین آنها از خارج تاکید کنند؟

 جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانه برخی کشورها

 وابستگی در تامین کاالهای ضروری و راهبردی چه نتیجه ای خواهد داشت؟ –ب( 

 ی تواند موجب بهانه جویی و سلطه رقیب یا دشمن و نهایتا ضعف و وابستگی کشور شود.م

علت و دلیل این  گاهی دولت ها ممکن است تعرفه های گوناگونی برواردات برخی از کاالها وضع کنند، به نظر شما  -ج( 

 اقدام چیست؟

 دیگر کشورهای به اقتصادی وابستگی کاهش و خود داخلی صنایع از حمایت برای

ع داخلی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به غیر از آلمان کدام کشورها در جهت تقویت و حمایت از صنای  –د( 

 خود، تعرفه های حمایتی متعددی بر کاالهای وارداتی وضع کردند؟

 آمریکاایالت متحده کشورهای اروپای شرقی و 

 

2 
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 سواالت چهار گزینه ای: - 4

ی بین کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل) برتن وودز( در چه سالی تشکیل شد و نتیجه آن تشکیل کدام سازمان ها –الف( 

 المللی بود؟

 ی پولصندوق بین الملل –بانک جهانی توسعه  – 1944( 2سازمان تجارت جهانی       –صندوق بین المللی پول  – 1944(  1

 ت جهانی سازمان تجار –صندوق بین المللی پول  – 1945(4ل          صندوق بین المللی پو –بانک جهانی توسعه  – 1645( 3

 

 .مضا کردندکشور های آمریکا، کانادا و ....... در سال .......... پیمان تجارت آزاد مشهور به پیمان ....... را ا –ب( 

                 پیمان نفتا – 1993 –مکزیک ( 2                                پیمان نفتا  – 1992 –برزیل ( 1

 پیمان گات               – 1992 –برزیل  ( 4                             پیمان نفتا – 1992 –مکزیک ( 3

1 

سواالت تشریحی    

 هاوملتکشور یعنی.باشند چندملیتی است ،ممکن برند می بهره تری پیشرفته های فناوری از که محصوالتی ویژه به محصوالت، برخی - 5

                                                                                                                            چین کارگران دست شدۀ ساخته ولی باشد آلمانی شرکت یک آن گذار سرمایه مثالً.دارند نقش محصوالت درتولیداین مختلفی های
1 

 اقــدام (فنی دانــش و ســرمایه کــار، نیروی)تولیــد وبرابردرعوامــل یکســان دویاچندکشورباشــرایی وقتــی -  6

 بهتـــری دیگروضـــعیت ازکشـــورهای درتولیـــدکاالیی کـــه یاچنـــدکاال می کنندکشـــوری تولیــدیک بــه

 .باشد می مطلق مزیت کاالهادارای کشوردرمقایســـه باسایرکشورهادرتولیدآن داردایـــن
 دانش و یهسرما کار، نیروی از اندازه یک به کشور دو هر(الف: کنید فرض سادگی برای. بگیرید درنظر را برزیل و ایران کشور دو:مثال

 را دشانتولی عوامل همه اگر کشور دو هر (ب .شوند می تولید یکسان های قیمت با پوشاک و غذا فقط کشور دو هر در. برخوردارند فنی

 واملع همه اگر کشور دو هر (ج. کند می تولید واحد 40واحد و برزیل  60 ایران گیرند، کار به غذا تولید برای کامل، اشتغال با

 گوییم می رتصو دراین. کند می تولید واحد 70واحد و برزیل  30 ایران گیرند، کار به پوشاک تولید برای کامل، اشتغال با را تولیدشان

 و ابندی تمرکز و تخصص دارند، مزیت که محصولی مزیت مطلق دارند. لذا بهتر است در غذا تولید در ایران و پوشاک تولید در برزیل

 .کنند مبادله یکدیگر با را خود محصوالت

2 

به طور کلی یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری یا  - 7

 تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی.

5/1  

 

 دیکتولی هـباسایرکشورها،اقدام ب  (فنی شدان و رمایهس ار،ک روینی)دتولی لدرعوام انیکس باشرایط  وریکش کی یوقت - 8

 یضکشور خود درتولیدبع لدرداخ اام تنیس ورهامطلوبسایرکش هب بتنس عیتشکاالهاوض هدرتولیدهم دولیکن دکاالمییاچن

سبت به که وضعیت بهتری ن وردرتولیدکاالهاییکش آن عدرواق هداردک ریبهت عیتوض ،ردیگ دکاالهایازکاالها نسبت به تولی

 سایر کاالها در داخل کشورش دارد، دارای مزیت نسبی است.

1 

                             نند.برسا فروش به تری بزرگ بازارهای در را خود محصوالت تا دهد می اجازه تولیدکنندگان به کاالها صادرات:الف - 9

 .تولیدبهتروکارآمدتروادارشوند بیشتربرای تالش دیگر،به باتولیدکنندگان منظوررقابت به همچنین:ب

1 

 زیت نسبی و مزیت مطلق رعایت نشود:اگر اصل م - 10

 منابع که راچ)  شود می محسوب آنها رفت هدر نوعی به که شود نمی استفاده ممکن نحو بهترین به ها سرمایه و منابع از اوالً

 .یابد می کاهش جامعه رفاه تر، کیفیت بی و کمتر محصوالت تولید با ثانیاً - (هستند کمیاب

1 

 اش، همسایه کشور و باشد مواجه خود خاص مشکالت با است ممکن کشور یک)کشورهابایکدیگر ومسائل مشکالت:الف - 11

 .( باشد داشته متفاوتی مسائل و مشکالت

 کشورهابایکدیگر. فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اندازهای چشم و ها بین آرمانهای قابل توجه  تفاوت:ب

2 
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زیرا اقتصاد تک محصولی در مواقع بحرانی ، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها، مشکالت و تحریم ها را  - 12

 ندارد.

1 

 در این شرایط معموال این گونه کشورها، پیمان های تجاری وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند. مجددا ممکن - 13

 است با بروز اختالفات سیاسی یا اقتصادی، تعرفه ها را برقرار کنند و پیمان های قبلی را نقض کنند.

1 

پاسیفیک ، توافق برجام ، پیمان جهانی سازمان ملل برای  –توافق نامه آسیا  –خروج آمریکا از توافق آب وهوایی پاریس  - 14

 بهبود وضعیت مهاجران و پناهندگان.

1 

 .  کند گوناگون را خود صادراتی کاالهای فروش بازارهای یا وارداتی کاالهای تأمین راههای  -1 15

 . بگیرد فاصله محصولی تک وضعیت از -2

 . کند فراهم کشور داخل در را اساسی و مهم نیازهای برخی تأمین امکان اقتصادی جدید مزیتهای خلق با -3

5/1  

 جمع بارم =  

 

 ))من اهلل توفیق((
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