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(1) 
گرد قانونی قرار انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت پی امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و« 

 »مونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آز می

  محیطی کجا بودند و گسترش زندگی مدرن در جهان چه تأثیري بر این آلودگی داشت؟ هاي زیست اولین مراکز مواجهه با آلودگی -١
 محیطی  هاي زیست گسترش سریع آسیب -شهرهاي صنعتی) ١  
  محیطی هاي زیست توجه بیشتر افراد به آسیب -شهرهاي صنعتی) ٢  
 ها به کشورهاي غربی بگسترش آسی -کشورهاي تحت استعمار) ٣  
  محیطی هاي زیست کاهش گسترده آسیب -کشورهاي تحت استعمار) ٤  

  است؟ نادرستزیست کدام گزینه  دربارۀ فرهنگ مدرن و نگاه آن به محیط -٢
  دارد.را  که انسان اجازۀ هرگونه تصرفی در آن ددان می یجان فرهنگ مدرن طبیعت را مادۀ خام و بی) ١  
  د.امی مسائل و مشکالت خود را حل کنتواند تم می ،این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف آن رانسان ب ،در فرهنگ مدرن) ٢  
  دانند. زیستی را ناشی از رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر غرب به طبیعت می هاي محیط بحران ،برخی اندیشمندان) ٣  
  هاي خداوند هستند. نشانهطبیعت و هرچه در آن است، آیات و  ،در فرهنگ مدرن) ٤  

  دهد؟ درستی نشان می کدام گزینه روند بحران اقتصادي را به -٣
  از دست رفتن بازار فروش تولیدکنندگان اخراج کارگران  ها  تعطیلی کارخانه کنندگان  کاهش شدید قدرت خرید مصرف) ١  
  کاهش ارزش پول ملی بیکاري کارگران  کنندگان  از دست رفتن بازار فروش تولید ها  تعطیلی کارخانه) ٢  
  بیکاري کارگران ها  تعطیلی کارخانه از دست رفتن بازار فروش تولیدکنندگان  کنندگان  کاهش شدید قدرت خرید مصرف) ٣  
کـود تشدید ر ها  ورشکستگی و تعطیلی کارخانه کنندگان  کاهش قدرت خرید مصرف بیکاري کارگران و کاهش ارزش پول ملی ) ٤  

  اقتصادي
چه بود؟ در نگاه اساطیري طبیعـت چگونـه تلقـی  تفکرداد و پیامد این  به خود نوید می را انقالب صنعتی چه چیزي با مدرنترتیب انسان  به -٤

  شود؟ می
  برخوردار از ابعاد و نیروهاي ماورائی -متقابل انسان و طبیعت در رابطۀ اختالل -تسلط و پیروزي بر طبیعت) ١  
  جان مادۀ خام و بی -بروز نخستین مشکالت در طبیعت -ط و پیروزي بر طبیعتتسل) ٢  
  همۀ موجودات مشغول تسبیح خداوند -معرفتی و معنويهاي  بحران -حل تمامی مشکالت انسان) ٣  
  جان مادۀ خام و بی -محیطی هاي زیست بحران -حل تمامی مشکالت انسان) ٤  

  تدریج به کدام حوزه سرایت کرد؟ اي قرار داشت و به  همحیطی، ابتدا در چه حوز زیست  بحران -٥
  رابطۀ انسان با طبیعت -) صنعت و تکنولوژي٢  اي مسائل و اختالفات فرامنطقه -اي ) مسائل منطقه١  
  ها و جوامع با یکدیگر روابط انسان -) رابطۀ انسان با طبیعت٤  اي مسائل و اختالفات فرامنطقه -) صنعت و تکنولوژي٣  

  هاي اقتصادي بر جاي گذاشت؟ گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی چه تأثیري در عوارض بحران شکل -٦
 اي به بحران جهانی تبدیل شد. هاي منطقه بحران) ١  
  هاي جهانی فقط معطوف به جهان سوم شد. بحران) ٢  
 ت.یافته تأثیر داش اي بر کشورهاي توسعه هاي منطقه بحران) ٣  
  هاي جهانی تبدیل به بحران سیاسی شد. بحران) ٤  

  هاي اقتصادي خود هستند و سعی در مهار آن دارند؟ به چه جهت جوامع نگران بحران -٧
  محیطی  هاي زیست آسیب خاطر به) ٢    به جهت بیکاري کارگران) ١  
  ها حکومتبه علت احتمال فروپاشی ) ٤  داران  به جهت خسارت به سرمایه) ٣  

چه چیزي را براي بشر فـراهم  مدرن فناوري و صنعت گسترش است؟ آمده گزینه کدام در طبیعت به اساطیري و توحیدي نگاه اشتراك جهو -٨
  کرده است؟

  طبیعت به ناپذیر جبران هاي زیان کردن وارد -طبیعت ندیدن خام مادۀ )١  
  بیشتر یشآسا و توانمندي -خداوند هاي نشانه و عنوان آیات دیدن طبیعت به )٢  
  طبیعت به ناپذیر جبران هاي زیان کردن وارد -طبیعت مافوق ابعاد از برخورداري )٣  
  بیشتر آسایش و توانمندي -طبیعت به ماورائی داشتن نگاهی )٤  

  ترتیب ویژگی مشترك و متفاوت بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا چیست؟ به -٩
 بحران اقتصادي چالش همیشگی -هویت اقتصادي) ١  
  اي و مقطعی چالش فقر و غنا چالش دوره -هویت سیاسی) ٢  
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(2) 
منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه « 

 »ان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموز می

 اي و مقطعی بحران اقتصادي دوره -هویت اقتصادي) ٣  
  غنا چالش همیشگی و مقطعی چالش فقر و -هویت سیاسی) ٤  

  :رست بودن عبارت زیر را مشخص کنیدنادیا ترتیب درست  به -١٠
   داران است. قشر سرمایههاي مربوط به فقر و غنا همواره متوجه به  آسیب  
   شروع شده است. ٢٠٠٨هاي اخیر در اروپا و آمریکا از سال  بحران اقتصادي سال  
   اند. قرن بیستم نامیده ساز سرنوشتهاي اقتصادي را مشکل  بحران ،برخی متفکران  
 درست -نادرست -نادرست) ٢   درست -درست -درست) ١  
  درست -رستناد -درست) ٤   نادرست -درست -نادرست) ٣  

  ها داشت؟ و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی چه تأثیري بر آن بودندهاي اقتصادي در ابتدا چگونه  بحران -١١
  جهانی سطحآشکار شدن پیامدها در  -محدود به کشورهاي غربی و مؤثر بر کشورهاي غیرغربی) ١  
  جهانی سطحآشکار شدن پیامدها در  -ها محدود به کشورهاي غربی و متأثر از عوامل داخلی آن) ٢  
  تأثیر بیشتر در کشورهاي پیرامونی -ویژه مؤثر در کشورهاي غربی گسترده در سطح جهان به) ٣  
  ها بحران گسترۀکمتر شدن دامنه و  -متأثر از شرایط کشورهاي پیرامونی و مستعمره) ٤  

  ؟داشتامدي داشت و نخستین انقالب لیبرال جهان در چه چیزي ریشه دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم چه پی -١٢
  هاي فرهنگی دوران رنسانس حرکت -هاي روشنگري گسترش فلسفه) ١  
  گسترش تجارت و رشد صنعت -گسترش سکوالریسم به سطح عمیق فرهنگ) ٢  
  گیري حقوق طبیعی بشر شکل -آمیخته شدن مسیحیت با رویکرد اساطیري) ٣  
  هاي طبیعی و این جهانی بشر توجه به خواسته -غیرتوحیدي فرهنگ یونان و روم از هستی فسیرتپذیرش ) ٤  

هـاي جبـران  پندارد؟ و چرا گسترش صنعت و فنـاوري مـدرن، زیان انسان مدرن به چه دلیل نگاه دینی و معنوي به طبیعت را کودکانه می -١٣
  ناپذیري به بشر و طبیعت وارد کرده است؟

 دهد.  هاي تجربی انجام می زیرا انسان مدرن تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش -ابخردانه دانستن آندلیل ن ) به١  
 دهد. هاي تجربی انجام می زیرا انسان مدرن تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش -دلیل نگاه دنیوي ) به٢  
 ها را ندارند. ها توانایی کنترل آن که روابط انسان هاي متفاوتی شده است زیرا باعث بحران -دلیل نگاه دنیوي ) به٣  
  ها را ندارند.  ها توانایی کنترل آن هاي متفاوتی شده است که روابط انسان زیرا باعث بحران -دلیل نابخردانه دانستن آن ) به٤  

  کند؟ درستی کامل می بهبا توجه به عبارات داده شده، کدام گزینه جدول مقابل را  -١٤
   ها فروپاشی حکومت  
   هاي اقتصادي آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران  
   عدم کنترل بحران اقتصادي  
   گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی شکل  
  ها اشی حکومتد: فروپ -گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی ج: شکل) ١  
  هاي اقتصادي ب: آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران -الف: عدم کنترل بحران اقتصادي) ٢  
  گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی د: شکل -هاي اقتصادي ج: آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران) ٣  
  ها تفروپاشی حکوم :ب -عدم کنترل بحران اقتصادي :الف) ٤  

  درستی آمده است؟ در کدام گزینه به ،شده در جدول علت و پیامد هریک از عبارات داده )الف، ب، ج و د(ترتیب  به -١٥
  پیامد  علت

  »الفª  زنندۀ تعادل نظام تغییرات درونی و بیرونیِ برهم
ªپیوند خوردن بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا  »ب  
ªها امکان فروپاشی حکومت  »ج  

  »دª  ها و جوامع بایکدیگر محیطی به روابط انسان ایت بحران زیستسر

 یِ اسیاختالفات س -عدم کنترل بحران اقتصادي -جامعه فیو ضع ریفق يقشرها بهفقر و غنا  هاي مرتبط بودن آسیب - هاي مهارنشدنی ایجاد چالش) ١  
 اي فرامنطقهو  اي منطقه

  امد و نتیجهپی  واقعه
  ب  الف
  د  ج
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(3) 
منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه « 

 »ان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموز می

هاي اجتمـاعی، اقتصـادي و  آسـیب -عدم کنترل بحران اقتصادي -هاي اقتصادي به اقشار ضعیف رانانتقال فشارهاي ناشی از بح -) ایجاد بحران٢  
 سیاسی 

هاي اجتماعی،  آسیب -عدم کنترل چالش فقر و غنا -هاي اقتصادي به اقشار ضعیف انتقال فشارهاي ناشی از بحران -هاي مهارنشدنی ) ایجاد چالش٣  
 اقتصادي و سیاسی

و  اي منطقـه یِاسیاختالفات س -عدم کنترل چالش فقر و غنا -جامعه فیو ضع ریفق يقشرها بهفقر و غنا  هاي تبط بودن آسیبمر -) ایجاد بحران٤  
  اي فرامنطقه


