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

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

  هاي اقتصادي است؟ ها در راستاي چه نوع سیاست خصوصی شدن مدارس و دانشگاه -١
  ) ناسیونال٤  ) سکوالر٣  ) سونیال٢  ) لیبرال١  

  ؟نداردها و مستمندان  خواب اي در قبال کارتن در چه نوع حاکمیتی، دولت هیچ وظیفه -٢
  ) اسالمی٤  ) لیبرالیستی٣  ) کمونیستی٢  ) سوسیالیستی١  

  برند، مشکل اصلی کشورهاي فقیر چیست؟ می کار بهاه کسانی که کلمات استعمارگر و استعمار زده را از دیدگ -٣
 ضعف صنعتی) ٢   ضعف اقتصادي) ١  
  خودشیفتگی فرهنگی ) ٤   باختگی فرهنگی  خود) ٣  

  گر و استعمارزده درست است؟ و کدام عبارت دربارۀ اصطالح استعمار نادرستترتیب کدام عبارت دربارۀ نظریۀ جنگ اگوست کنت  به -٤
  کشورهاي توسعه یافته، الگوي کشورهاي دیگرند. -جنگ در فرهنگ و جامعۀ جدید غربی امري ذاتی نیست) ١  
مشـکل کشـورهاي فقیـر خودبـاختگی فرهنگـی و  -کرد هاي غربی را در مقابله با کشورهاي غیرغربی توجیه می عملیات نظامی قدرت) ٢  

  ها هم هست. الگوپذیري مقلدانۀ آن
  کنند. هاي درونی خود را از طریق استثمار کشورهاي غیرغربی حل می جوامع غربی چالش - ترین تهدید براي غرب است فرهنگ اسالمی، بزرگ) ٣  
  چالش و نزاع کشورهاي غنی و فقیر ابعاد فرهنگی هم دارد. -بندد بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشري رخت برمی) ٤  

بندي که در کشورهاي سوسیالیستی شکل گرفت بر چه مداري سازمان  دانستند و طبقه ها نظام طبقاتی را محصول چه چیزي می ستمارکسی -٥
  یافت؟ می

 ثروت -عدالتی اجتماعی بی) ٢   قدرت -داري سرمایه) ١  
  ثروت -داري سرمایه) ٤   قدرت -عدالتی اجتماعی بی) ٣  

  کنند؟ گر و استعمارزده استفاده می کسانی است که از اصطالح استعمار هاي زیر مرتبط با یک از عبارت کدام -٦
  یافته ج) کشورهاي توسعه  ب) بلوك شرق  الف) خودباختگی فرهنگی  
  ) محدود نشدن به ابعاد اقتصاديه  د) توجه به ابعاد فرهنگی  
  ه -د -ج) ٤  د -ج -الف) ٣  ه -د -الف) ٢  د -ج -ب) ١  

شود و تفاوت سوسیالیسم و کمونیسم  لیبرالیسم اقتصادي پرداخت؟ از منظر او انقالب باعث حل چه مشکالتی میمارکس در چه زمانی به نقد  -٧
  از نظر او در چیست؟

  قائل بودن یا نبودن به مالکیت خصوصی -مشکالت چالش فقر و غنا -نیمۀ اول قرن بیستم) ١  
  گرایی رد فردگرایی یا جامعهرویک -داري هاي جامعۀ سرمایه چالش -نیمۀ اول قرن نوزدهم) ٢  
  گرایی رویکرد فردگرایی یا جامعه -مشکالت چالش فقر و غنا -نیمۀ دوم قرن هجدهم) ٣  
  قائل بودن یا نبودن به مالکیت خصوصی -داري هاي جامعۀ سرمایه چالش -نیمۀ دوم قرن نوزدهم) ٤  

وجود آمد و چه  اي به ز بین رفتن آزادي افراد بود، این مشکل به چه بهانهرو شدند ا یکی از مشکالت اساسی که جوامع سوسیالیستی با آن روبه -٨
  هایی را از بین برد؟ آزادي

  آزادي سیاسیو آزادي اقتصادي  -عدالت اجتماعی) ٢  آزادي معنوي و آزادي دنیوي -عدالت اقتصادي) ١  
  قتصادي و آزادي سیاسیآزادي ا -عدالت اقتصادي) ٤  آزادي معنوي و آزادي دنیوي -عدالت اجتماعی) ٣  

  ترتیب هریک از عبارات زیر مربوط به کدام جنگ است؟ به -٩
   ترین جنگ قرن بیستم جهنمی  
   ها در جهان معاصر از نظر هانتینگتون آخرین مرحلۀ درگیري  
   جهانی دوم تا فروپاشی بلوك شرق   دوران بین جنگ  
  صلح مسلح -جنگ گرم مناطق پیرامونی -جنگ ویتنام) ٢  ها  جنگ تمدن -جنگ سرد -بحران موشکی کوبا) ١  
  جنگ سرد -ها جنگ تمدن -جنگ ویتنام) ٤  صلح مسلح -جنگ سرد -جهانی دوم جنگ ) ٣  

  کدامند؟ خود، درونی هاي چالش حل براي غربی جوامع توسط غیرغربی کشورهاي از کشی بهره روند دو پیرامون -مرکز نظریۀ اساس بر -١٠
 بـا خـود ضـعیف اقشار و کارگران رفاه تأمین -مشترك هاي گذاري سرمایه طریق از مرکز کشورهاي به پیرامون کشورهاي زا ثروت انتقال )١  

  پیرامونی کشورهاي از آمده دست به ثروت
  خود مرزهاي از بیرون به درونی حادّ مشکالت انتقال -پیرامونی کشورهاي از آمده دست به ثروت با خود ضعیف اقشار و کارگران رفاه تأمین )٢  
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(2) 
روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار  امتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر« 

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

  غیرغربی جوامع مردم عموم براي غربی جوامع دادن قرار الگو -خود مرزهاي از بیرون به درونی حادّ مشکالت انتقال )٣  
 طریـق از مرکـز کشـورهاي بـه پیرامـون کشـورهاي از ثـروت انتقـال -غیرغربی جوامع مردم عموم براي غربی جوامع دادن قرار الگو )٤  

  شتركم هاي گذاري سرمایه
گذاري مشترك و  ها در جهان عامل فرهنگی است و سرمایه کسی منشأ درگیري از نگاه چه می کرد؟آرمانی مارکس از چه چیزي عبور  ۀجامع -١١

  المللی چه پیامدي دارد؟ معاهدات بین
  کشورهاي پیرامونی مقلدانۀو الگوپذیري  خودباختگی فرهنگی -مالتوس -مالکیت خصوصی) ١  
  تأمین رفاه عمومی براي کارگران و اقشار ضعیف جامعۀ غربی -اگوست کنت -داري رمایهاقتصاد س) ٢  
  مرکزبه کشورهاي  پیرامونتسهیل انتقال ثروت از کشورهاي  -هانتینگتون -فردگرایی لیبرالیستی) ٣  
  هاي درونی کشورهاي غیرغربی حل چالش -هانتینگتون -سوسیالیسم و کمونیسیم) ٤  

  گزینه با عبارات داده شده هماهنگی دارد؟ ترتیب کدام به -١٢
   مارکسیسم  
   سوسیالیسم  
   لیبرالیسم  
   داري سرمایه  
 اعتقاد مطلق به مالکیت خصوصی -رویکردي فردگرا -گرا رویکردي جامعه -هاي سیاسی مارکس هاي پایبند به اندیشه دیدگاه) ١  
اعتقـاد مطلـق بـه  - اي انتقالی براي رسیدن به کمونیسـم مرحله - گرا رویکردي جامعه - هاي اقتصادي مارکس هاي پایبند به اندیشه دیدگاه) ٢  

  مالکیت خصوصی
ثـروت  - اي انتقـالی بـراي رسـیدن بـه کمونیسـم مرحله - اعتقاد به مالکیت خصوصی - هاي سیاسی مارکس هاي پایبند به اندیشه دیدگاه) ٣  

 کنندۀ جایگاه افراد تعیین
 کنندۀ جایگاه افراد  ثروت تعیین -رویکردي فردگرا -اعتقاد به مالکیت خصوصی -هاي اقتصادي مارکس اندیشههاي پایبند به  دیدگاه) ٤  

اي  هاي ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیسـتی چـه نتیجـه هاي درگیر در دو جنگ جهانی در قالب اندیشه از توجیه کردن رفتار طرف -١٣
  اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی در کشورهاي صنعتی منجر شد؟ شود گرفت؟ چه عاملی به رونق بخشیدن می

ادامه یافتن جنگ گرم بـین منـاطق پیرامـونی  - .ي بودبر سر مناطق استعمار ییاروپا يرقابت کشورهاترین دلیل وقوع این دو جنگ،  مهم )١  
  دو بلوك شرق و غرب

  آغاز جنگ جهانی دومتن جنگ سرد بین دو بلوك شرق و غرب تا زمان ادامه یاف -.) هر دو جنگ جهانی، ریشه در فرهنگ غرب داشتند٢  
  ادامه یافتن جنگ گرم بین مناطق پیرامونی دو بلوك شرق و غرب -.هر دو جنگ جهانی، ریشه در فرهنگ غرب داشتند) ٣  
افتن جنگ سرد بـین دو بلـوك ادامه ی -.ي بودبر سر مناطق استعمار ییاروپا يرقابت کشورهاترین دلیل وقوع این دو جنگ،  ) مهم٤  

  آغاز جنگ جهانی دومشرق و غرب تا زمان 
  کند؟ درستی اشاره می کدام گزینه به دو مشکل اساسی جوامع سوسیالیستی به -١٤

 گیري بلوك شرق شکل -) پیدایش طبقۀ جدید١  
  داري قدرت موافقان سرمایه -گیري بلوك شرق ) شکل٢  
 ش طبقۀ جدیدپیدای -) از بین رفتن آزادي افراد٣  
  از بین رفتن آزادي افراد -داري ) قدرت موافقان سرمایه٤  

  ها با مارکس کدام است؟ ترتیب ویژگی مشترك نظرات مالتوس و ریکاردو چیست و تفاوت نظر آن به -١٥
  نوع نگاه به تاریخ  -دفاع از لیبرالیسم) ٢  نوع نگاه به لیبرالیسم -دفاع از مالکیت خصوصی) ١  
  نگاه به نظام فئودالی -دفاع از کار کارگران) ٤  ها خاستگاه فرهنگی آن -گرفتن فقرا به سخره) ٣  


