
 پرسش ها وپاسخ های درس هفتم کتاب اقتصاد نونگاشت 

 تهیه وتنظیم: حمیدرحیمی استان اصفهان

منابع  وعوامل تولید درکشورهای مختلف جهان  -1زیرا چرا تجارت با دیگر کشورها مهم است؟ -1

شرایط آب  -3میزان دسترسی کشورهای مختلف جهان به فناوری  یکسان نیست.-2یکسان نیست.

 واقلیمی کشورهای جهان یکسان نیست.وهوایی 

-1به جای می گذارد؟ تفاوت امکانات ومنابع تولیدی کشورها با یکدیگر چه تاثیراتی  -2

تولیدات در کشورهای مختلف از نظر به صرفه بودن تفاوت داشته باشد.)تولید محصولی دریک کشور 

و  واردات روی بیاورند ،  کشور ها به صادرات-2به صرفه تر ودر کشور دیگری بدون صرفه باشد.(

چون  تولید برخی کاالها درکشوری به صرفه نیست از کشورهای دیگر که تولیدشان به صرفه می 

 باشد خرید کنند.

هرگاه تولید کاالیی در منطقه یا کشوری نسبت به دیگر اصل مزیت نسبی چیست؟ مثال بزنید. -3

کاال دارای مزیت نسبی است.مثال در یک کاال ها در آن منطقه نسبتا به صرفه تر باشد تولید آن 

 کشور تولید مواد غذایی نسبت به تولید سایر محصوالت به صرفه تر باشد.

هر گاه کشوری همه عوامل تولید خود را با اشتغال  اصل مزیت مطلق  چیست؟ مثال بزنید. -4

کامل  برای تولید کاالیی به کار گیرد وبیشترین سطح تولید را نسبت به دیگران داشته 

 باشد دارای مزیت مطلق تولید است مانند برزیل در تولید قهوه یا کوبا در تولید نیشکر

از منابع وسرمایه ها به -1ارد؟ عدم توجه به اصل مزیت های مطلق ونسبی ،چه تاثیراتی د -5

با تولید محصوالت -2بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود.)برخی منابع هدر می روند(

 کمتر و بی کیفیت تر ،رفاه جامعه کاهش می یابد.

به تولید کنندگان اجازه می دهدتا محصوالت خودرا صادرات چه نقش مثبتی در اقتصاد دارد؟  -6

چون می خواهند با دیگر تولیدکنندگان رقابت کنند  -2فروش برسانند. در بازارهای بزرگ تری به 

 برای تولید بهتر و کارآمدتر تالش بیشتری می کنند.

با انتخاب یک  مزیت نسبی و هزینه فرصت چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ مثال بزنید:  -7

در صورتی از  گزینه از منافع سایر گزینه ها باز می مانیم. در تولید وفعالیت اقتصادی

مزیت نسبی برخوردار هستیم که هزینه فرصت از دست رفته نداشته باشیم یا کمترین 

هزار تومان   666ساعت با دستمزد  6در  را الیتی هزینه فرصت را داشته باشیم. مثال شما فع

هزار  486انجام می دهید وبرای هرساعت   بیست هزار تومان دستمزد شاگرد می دهید. )

کار شاگرد را  هزار تومان( ولی اگر بخواهید 86الص خودتان می شود. ساعتی دستمزد خ

ساعت انجام می  16هم خودتان انجام دهید تا دستمزدی پرداخت نکنید  آن فعالیت را در 



هزار تومان دستمزد خالص تان می  66دهید که برای شما مزیت نسبی ندارد چون ساعتی 

 ر دستمزد بیشتر می شود.(شود. )با حضور شاگرد ساعت کار کمت

چرا برخورد دولت ها با تجارت بین الملل  متفاوت است؟ زیرا شرایط اجتماعی، فرهنگی و  -8

گاهی به علت نزدیک بودن یا دور بودن  سیاسی کشورها با یکدیگر متفاوت هستند.

کشور ها در دیدگاه هایشان با یکدیگر ارتباط اقتصادی وتجاری دارند یا  روابط شان 

 کاهش یا حتی قطع می شود.

وضع تعرفه های  -1نمونه هایی از نقش دولت ها در تجارت بین الملل  توضیح دهید:  -9

نند تعرفه های منسوجات خارجی در گمرکی  بر واردات جهت حمایت از صنایع داخلی)ما

ری  وکاهش تعرفه های تجاری با اوضع پیمان های تج -2( 18کشور انگلستان در قرن 

کشورهایی که از نظر سیاسی به هم نزدیک هستند ونقض آنها در شرایط بروز اختالفات 

 سیاسی واقتصادی

بانک جهانی تحادیه اروپا،ا نمونه هایی از سازمان های بین المللی اقتصادی  را نام ببرید:  -16

 توسعه،صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، پیمان تجارت آزاد مشهوربه نفتا،

 عامل پیوستن  و  گسستن از پیمان های تجاری چیست؟ حفاظت از منافع ملی  -11

 نمونه هایی از نقض توافق نامه ها  وپیمان های بین المللی توسط آمریکا  -12

توافق نامه آب وهوایی پاریس، توافق نامه آسیایی پاسیفیک، سازمان  رابنویسید: خروج از

 بهداشت جهانی، برجام  و...

تجارت خارجی  وتمرکز بر مزیت های نسبی و مطلق در عین مزایایی که دارند چه  -11

کاهش قدرت واستقالل اقتصادی کشور، آسیب هایی ممکنست به دنبال داشته باشند؟ 

 اقتصادی و تحریم های اقتصادیآسیب پذیری در شرایط جنگ 

کاالهای ضروری وراهبردی  کشور شامل چه مواردی می باشد؟ محصوالت غذایی   -14

 وکشاورزی، انرژی فسیلی،هسته ای و نو، صنایه نظامی و دفاعی 

جهت کاهش آسیبهای جنگ وتحریم های اقتصادی، اقتصاد دانان بر چه نکاتی  -15

برخی تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تامین تاکید دارند؟ اهمیت بر خودکفایی  در 

 آنها از خارج  وعدم وابستگی در تولید کاالهای راهبردی

زندگی عموم مردم در جامعه شهری چگونه است؟ تخصص گرایی وتولید براساس  -16

 مزیت و اقتصاد تک محصولی



اقتصاد تک محصولی در فضای جهانی چه آسیب هایی به دنبال دارد؟ اقتصاد  -17

ده  در برابر تحریم ها وجنگ های اقتصادی ، امکان تاب آوری و انعطاف  پذیری شکنن

 مقابل تکانه ها و مشکالت وتحریم های اقتصادی را ندارد.

در چه صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی  -18

ای صادراتی راه های تامین کاال های وارداتی یا بازارهای فروش کااله -1نزدیک شود؟ 

با ایجاد مزیت های -1از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.  -2خودرا گوناگون کند. 

توجه بیشتر  -4جدید اقتصادی تامین برخی نیازهای اساسی را درداخل کشور فراهم کند.

 به علم وفناوری واقتصاد دانش بنیان

کتاب: 79تمرین وتفکرصفحه -19
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