سواالت مسابقه کتابخوانی نظریه اقتصادی اسالم
 -1پیوند اقتصاد با اسالم چگونه است؟
الف) مقررات اقتصادی اسالم درباره مالکیت ،مبادالت ،مالیاتها ،ارث ،وقف و ...
ب) اخالق در اقتصاد درباره امانت ،عفت ،عدالت ،احساس ،ایثار ،خیانت و ...
ج) موارد الف و ب
د) نظام اقتصادی ارتباط مستقیم با نظام اسالمی ندارد.
 -2روابط اقتصادی بر چند نوع تقسیم بندی میشود؟
الف) تکوینی – طبیعی
ب) تکوینی – تشویقی
ج) تکوینی – اعتباری
د) تکوینی – اجتماعی
 -3ر وابط علی و معلولی که در اقتصاد پیش می آید اشاره به چه چیزی دارد؟
الف) روابط اعتباری و قراردادی
ب) روابط طبیعی
ج) روابط سیاسی
د) روابط اجتماعی
 -4این تعریف مربوط به کدام گزینه است:
«ارج معاشی و پولی که برای یک امر مادی و معنوی نظیر تعلیم و یا یک امر هنری مثل خواندن اعتبار می شود».
الف) ثروت
ب) اعتبار
ج) ارزش اقتصادی
د) سرمایه
 -5از نظر شهید مطهری ارزش اموری که مالیت دارند تابع چیست؟
الف) به حال بشر مفید باشد.
ب) وافر و رایگان نباشد.
ج) قابل اختصاص باشد.
د) همه موارد
 -6ویژگیهای کاال از نظر شهید مطهری کدامند؟
الف) محصولی که در رژیم مبادله ای به واسطه کار اجتماعی حاصل می شود.
ب) بهایی به آن تعلق می گیرد.
ج) ارزش استعمال به آن تعلق می گیرد.
د) همه موارد

 -7چه چیزی تعیین کننده بهای کاال است؟
الف) خصائص طبیعی کاال
ب) روابط بین مردم
ج) الف و ب
د) هیچکدام
 -8نظر شهید مطهری درمورد «ارزش» در کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف)برای اینکه شیء مولد ارزش باشد الزم نیست مولد کار باشد بلکه باید قابل استفاده باشد.
ب) ارزش نقد یک شیء با ارزش تدریجی آن متفاوت است.
ج) زمان کار انجام شده برای هر شیء مالک تعیین ارزش آن است.
د) هیچکدام
 -9از نظر شهید مطهری ارزش افزوده نتیجه کدام است؟
الف) نیروی کار
ب) سرمایه
ج) ابزار کار و نیروی کار
د) سرمایه و نیروی کار
 -11نظر اسالم در خصوص مالکیت فردی چیست؟
الف) اسالم مالکیت فردی را نفی می کند و تمام حقوق مالکیت را در اختیار اجتماع می داند.
ب) مال از نظر اسالم همانگونه که به فرد تعلق دارد به اجتماع نیز تعلق دارد.
ج) مال از نظر اسالم به فرد تعلق دارد ولی اسراف و تبذیر در آن را نمی پذیرد.
د) گزینه های ب و ج صحیح است.
 -11تحصیل درآمد از کدامیک از موارد زیر در اسالم حرام است؟
الف) از طریق تثیت جهالت مردم و تحکیم عقاید سخیف و خرافی و اغفال و اضالل
ب) از طریق تقویت دشمنان و یا خرید و فروش موادی که برای انسان مضر است.
ج) کارهایی که منجر به تجمل پرستی مفرط شود.
د) همه موارد.
 -12کدامیک از ویژگیهای سیستم اقتصادی لیبرالیستی می باشد؟
الف) مالکیت فردی و موروثی وسایل تولید ،طبیعت و سرمایه
ب) مالکیت به وسیله ربا و تأمین منافع فردی در مقابل جامعه
ج) مشروع بودن تراست و کارتل
د) همه موارد

 -13از نظر اسالم کدام ویژگیهای زیر در نظام اقتصادی قابل قبول نیست؟
الف) تسلط اقتصادی
ب) ربا و استثمار کارگر
ج) تولید غیر مفید
د) همه موارد
 -14در نظام اقتصادی اسالمی کدامیک از گزاره های نظام اقتصادی لیبرالیستی مورد تأیید نمی باشد و به چه دلیل؟
الف) مالکیت فردی به دلیل اهمیت جامعه نسبت به فرد
ب) تسلط اقتصادی به دلیل اینکه از نظر حقوق و دموکراسی نمی بایست برخی اختیار دار سرنوشت برخی دیگر باشند.
ج) استخدام نیروی کار به دلیل اینکه آنها عمالً به نفع خودکار می کنند.
د) هیچکدام
 -15مشخصات اقتصاد سوسیالیستی چیست؟
الف)نفی مالکیت فردی بر ابزار تولید
ب) جلوگیری از تجارت آزاد
ج) نفی مالکیت موروثی
د) همه موارد
 -16ویژگی های نظام اقتصادی اسالم کدامند؟
الف) مالکیت فردی و تسلط فرد بر ثلث ارث خود
ب) طبیعی بودن اختالف در ثروت و مالکیت و جلوگیری از ظلم و استثمار
ج) تشکیل تراست و مالکیت انحصاری تولید یا فروش کاال جایز نیست.
د) همه موارد
 -17از نظر اسالم در خصوص سرمایه های اولیه و ثانویه چیست؟
الف) همه سرمایه های اولیه و ثانویه برای خدمت به بشر هستند.
ب) همه سرمایه های اولیه و ثانویه در خدمت بشر قرار گرفته و نباید به صورت راکد (احتمار و موات و  )...در بیاید.
ج) هر دو
د) هیچکدام
 -18نظر اسالم در خصوص کنترل اجتماع بر تولید و توزیع ثروت چیست؟
الف) حکومت حق کنترل دارد و مبنای منبع درآمد می بایست احتیاجات واقعی مردم باشد.
ب) حکومت حق کنترل دارد و مبنای منبع درآمد می بایست تقاضای بازار باشد.
ج) حکومت حق کنترل ندارد و مبنای منبع درآمد می بایست تقاضای بازار باشد.
د) حکومت حق کنترل ندارد و مبنای منبع درآمد می بایست احتیاجات واقعی مردم باشد.

 -19دلیل رد اصل سوسیالیستی ( کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج) ،توسط اسالم چیست؟
الف) استثمار و تضعیف نیروی فعالیت
ب) از بین بردن رقابت و آزادی
ج) موارد الف و ب
د) هیچکدام
 -21از نظر اسالم چه چیزی مانع رشد ثروت در جامعه است؟
الف) اجرای اصل کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج
ب) تمرکز سرمایه در دست افراد که احیاناً فلسفه افقار را در توده عمل می کند.
ج) سلب مالکیت فردی از ابزار کار و تولید
د)موارد الف و ب

