
سواالت متناسب با برگزاری مسابقات
با رویکرد جهاد تبیین1

برگرفته از کتب حجت االسالم راجی

شامل:

صعود چهل ساله

معجزه تولید

اصول اقتدار

جهاد امیدآفرین

جعبه سیاه

منظومه جهاد

دوگانه های سرنوشت ساز

سنگ محک

1. مسئولین برگزاری مسابقات جهت دریافت پاسخنامه ها به ادمین کانال 
سعداء soada_ir در ایتا یا تلگرام پیام ارسال فرمایند.
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فصل اول: سواالت عمومی
ــدون  ــخگویی ب ــت پاس ــل قابلی ــن فص ــواالت ای س

ــد. ــب را دارن ــه کت ــوع ب ــه و رج مطالع

فصل اول: سواالت عمومی
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 -1
ــئوالن  ــری، مس ــم رهب ــام معظ ــش مق ــق فرمای  طب
نظــام بایــد چگونه باشــند کــه فســاد در آن نظــام راه 

پیــدا نکنــد؟

الف( باتقوا 

ب( متخصص  

ج( فداکار  

د( شجاعت

-2
 پیامبــر مکــرم اســام )ص( می فرماینــد: »هرکــس 
جلــودار و امــام عــده ای از مســلمانان گــردد، در 
ــه خــدا، رســولش و  ــن ب ــه .......، پــس خائ ــی ک حال
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ــود. مســلمانان خواهــد ب

الف( می داند شایسته نیست  

ب( می داند مسئولیت پذیر نیست  

ج( می دانــد در بیــن مســلمین فــردی بهتــر از او 
وجــود دارد   

د( می داند که امانت دار نیست

-3
 در دوران پهلــوی تعــداد کــدام گــروه از زنــان بیــش 

از 4 برابــر تعــداد کل زنــان دانشــگاهی بود؟

الف( زنان بدکاره

ب( زنان ورزشکار   

ج( متخصص مامایی   

د( پزشک جراح

 -4
ــا  ــاه ب ــا ش ــدی محمدرض ــیر زاه ــه ی اردش ــه گفت ب
ــوح  ــه وض ــش ب ــت و پای ــه ای دس ــه صحن ــدن چ دی

می لرزیــد؟

الف( دیدن فقر مردم 
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ب( دیدن بیکاری جوانان 

ج( دیدن زنان مو طایی 

د( به قدرت رسیدن مصدق

 :5
 در دوران پهلــوی تعــداد کــدام یــک از مشــاغل در 

تهــران 3 برابــر کتابخانه هــای کل کشــور بــود؟ 

الف( استاد دانشگاه  

ب( مشروب فروشی  

ج( کتاب فروشی  

د( معلم

:6
چــه چیــزی در دوران پهلــوی در جهــان ســرآمد و 

ــود؟  ــروف ب مع

الف( دانشگاه ها    ب( کارخانه ها  

ج( علم و فناوری         د( خانه های فساد )کاباره( 

-7
ــه مناســبت ســالروز  ــه ب ــوی در مصاحب  اشــرف پهل
چگونــه  را  ایرانــی  زن  آینــده ی  حجــاب،  کشــف 
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می کــرد؟ پیش بینــی 

الف( پیشرفت زنان در زمینه ی علمی 

 ب( پیشرفت زنان در زمینه فرهنگی

ج( افزایش حضور زنان در زمینه سیاست

ــای  ــاب« از کتاب ه ــادر و حج ــذف دو واژه ی »چ د( ح
لغــت 

-8
ــر  ــس دفت ــت رئی ــین فردوس ــته های حس  در نوش
ویــژه اطاعــات شــاه، اشــرف پهلــوی چگونــه معرفــی 

شــده؟

الف( سیاست مدارترین زن   

ب( ثروتمند ترین زن ایران

ج( فاسدترین زن جهان 

د( گستاخ ترین زن دربار

-9
ــر انقــاب می فرماینــد: اگــر آدم هــای کارآمــد   رهب
..... و ....... نداشــته باشــند، کارآمــدی آنهــا بــه نفع 

مــردم تمــام نخواهــد شــد.

الف( امانت و صداقت    ب( صبر و گذشت
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  ج( تدبیر و تخصص    د( کفایت و صاحیت

-10
ــاب  ــر انق ــاره ی رهب ــه را درب ــن جمل ــی ای ــه کس  چ
ــرار  ــان اق ــد ایش ــوان منتق ــه عن ــت؟ »ب ــه اس گفت
می کنــم کــه حتــی یــک نقطــه ی خاکســتری، نــه 
تاریــک، در زندگــی اقتصــادی ایشــان و خاندانــش 

نمی شــود پیــدا کــرد«

الف( مصطفی کواکبیان  

ب( مصطفی تاج زاده  

ج( مهاجرانی در گفتگو با بی بی سی 

د( محمد نوری زاده

 -11
قــرآن کریــم کــدام ویژگــی اخاقــی را اینگونــه 
ــه  ــد ب ــد؟ »آنچــه را از دســت داده ای معرفــی می کن
خاطــرش غمگیــن نشــوید و آنچــه را خــدا بــه شــما 

ــد« ــرور نگردی ــرش مغ ــه خاط داده ب

الف( امانت داری         ب( صداقت

ج( زهد و بی اعتنایی به دنیا       د( صبر
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 -12
ا...  آیــت  انتصــاب  بــا  افــراد  ایــن  از  کدامیــک 
خامنــه ای بــه رهبــری مخالفــت کــرد چــه کســی بــود؟ 

الف( اکبر هاشمی رفسنجانی

 ب( آیت الّله منتظری

 ج( آیت الّله مشکینی

 د( آیت ا... خامنه ای 

-13
 بــه گفتــه یکــی از دانشــمندان بــزرگ آلمــان، کــدام 
شــخصیت، نظــام اســامی را از اســاس دموکراســی 
بــه نظــام ســلطه و زور تبدیــل کــرد و اگــر ایــن 

ــم را فــرا مــی گرفــت؟  موضــوع نبــود، اســام عال

ب( شبث  الف( عمروعاص  

  ج( ابوسفیان   د( معاویه

-14
 دلیــل جنــگ طلحــه و زبیــر بــه رغــم بیعتــی کــه بــا 
حضــرت علــی علیــه االســام کــرده بودنــد، چــه بود؟

الف( به دست آوردن سرمایه های هنگفت 

 ب( مشکل مالی
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ج( بر حق ندانستن امام علی علیه االسام 

د( جاه طلبی و حکومت بصره و کوفه 

-15
ــپاه در  ــای س ــل نیروه ــکار عم ــه از ابت ــدام گزین  ک

ــود؟ ــی ب جنــگ تحمیل

الف( اتکا بر نیروهای پیاده   

ب( اجرای عملیات در شب

ج( ایجاد شبکه اطاعاتی در خطوط   

 د( همه موارد

-16
 خاویــر پــرز دکوئیــار، دبیــر کل ســابق ســازمان ملل، 
ــت؟  ــه اس ــی گفت ــه کس ــاره ی چ ــه را درب ــن جمل ای
»تاکنــون شــخصیتی سیاســت مدارتر و هوشــمندتر 

از رئیــس جمهــور شــما ندیــده ام« 

الف( پوتین     ب( محمدعلی رجایی

 ج( آیت ا... خامنه ای     د( مکرون

 -17
کــدام مــورد از تجربه هــای اعتمــاد بــه آمریــکا 
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می باشــد؟ 

الف( فروپاشی شوروی و سقوط گورباچف  

ب( سقوط محمد ُمرسی از قدرت 

ج( کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق

 د( همه موارد

-18
ــت  ــی و موقعی ــه شناس ــداق لحظ ــورد مص ــدام م  ک

ــت؟  ــی نیس شناس

الــف( حرکــت عظیــم مردمــی در 9 دی جهــت خنثــی 
کــردن فتنــه   

ب( ســازش برخــی علمــا در مقابــل خودکامگــی رضــا 
خــان پهلــوی

ج( حضــور برخــی علمــا در دربــار پادشــاهان جهــت پا 
برجــا ماندن شــیعه

د( تظاهــرات مــردم در مقابــل فتنه ی کوی دانشــگاه 
تهران

 -19
براســاس یکــی از مقــاالت مؤسســه ی آمریکایــی 
ــن  ــوان قدرتمندتری ــه عن ــی ب ــه کس ــی«، چ »کارنگ
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ــت؟ ــده اس ــی ش ــان معرف ــر جه رهب

ب( سید حسن نصر ا...    الف( گاندی   

ج( آیت ا... خامنه ای     د( هیتلر

-20
 کــدام مــورد از وظایــف کمیســیون تحقیــق مجلــس 

ــد؟ ــرگان می باش خب

الف( بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان    

ب( بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان

ج( نظارت بر عملکرد رهبری             

 د( آگاهی مستمر از تحوالت مهم داخلی و جهانی

-21
 دلیــل عقــب نشــینی آمریــکا از مواضــع بازرســی از 
ــه موشــکی و  ــی و محــدود شــدن برنام ــز نظام مراک

تهدیــد نظامــی ایــران چــه بــود؟

الف( تهدید نظامی از جانب ایران  

ب( هشدار رهبر انقاب 

ج( تظاهرات مردمی علیه آمریکا 

 د( همه موارد
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-22
 کــدام مــورد در مــورد اصــول انقــاب اســامی 

می باشــد؟  صحیــح 

الف( با آمدن و رفتن دولت ها عوض می شوند    

ب( همواره قابل تغییر است

ج( همواره مشخص و ثابت است           

د( برگرفته از تجربیات انقاب های جهان 

-23
 کــدام مــورد از دســتاوردهای ایــران بعــد از انقــاب 

ــد؟  می باش

الف( مقام دوم در زمینه تولید نانو دارو      

 ب( تنها کشور تولید کننده صنعتی بیو ایمپلنت 

ج( کشف ژن نابینایی برای اولین بار در ایران    

د( همه موارد 

 -24
ــه  ــز و مؤسس ــزارش نشــریه فایننشــال تایم ــه گ ب
CCFD فرانســوی، در بیــن دزدی هــای دیکتاتورهــای 

ــود  ــه ی اول را از آن خ ــی رتب ــه کس ــر چ ــده اخی س
کــرده اســت؟ 
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ب( صدام حسین   الف( سوهارتو   

ج( محمدرضا پهلوی   د( برناردندوف

-25
 طبــق بیانیــه گام دوم انقــاب رهبــر خطــاب بــه ملت 
ایــران نخســتین و ریشــه ای ترین جهــاد را چه چیزی 

معرفــی می کنــد؟ 

ب( جهاد علمی الف( جهاد با نفس   

ج( جهاد امید آفرینی   د( جهاد اقتصادی

-26
ــواره ای  ــبکه های ماه ــف ش ــن وظای ــی از مهم تری یک

چیســت؟ 

الــف( ایجــاد شــور و هیجــان             ب( بازگــو کــردن 
ــی وقایع   واقع

ج( ایجــاد حــس ناامیــدی در بیــن مــردم      د( تبدیل 
نقــاط ضعــف بــه قوت

-27
 از آزمایش زیر کدام جمله استنباط می شود؟ 

ــه  ــا را ب ــی موش ه ــه وقت ــد ک ــمندان می دانن دانش
داخــل اســتخر بیندازنــد 17 دقیقــه بیشــتر زنــده 
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نمی ماننــد طــی یــک آزمایش یکبــار قبل از رســیدن 
بــه 17 دقیقــه موش هــا را از آب بیــرون کشــیدند 
ــه  ــا را ب ــاره موش ه ــتراحت دوب ــی اس ــد از کم و بع
داخــل اســتخر انداختنــد موش هــا 26 ســاعت دوام 

آوردنــد.

الــف( موش هــا شــناگرهای ماهــری هســتند کــه 26 
ســاعت در آب زنــده می ماننــد

ب( اختاف 17 دقیقه و 26 ساعت زیاد نیست

ج( امیــد بهتریــن و باالتریــن قــوه ی محــرک زندگــی 
اســت 

د( دانشمندان موش آزار هستند

 -28
شــرکت معتبــر و پیشــرفته سامســونگ کــره جنوبی 
فعالیــت خــود را بــا صــادرات چــه کاالیــی آغــاز کــرد؟

الف( تلویزیون رنگی

ب( محصوالت چرم

ج( کیبورد

د( سبزیجات و ماهی خشک
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-29
 چــه کســی بــا فرمــان امــام خمینــی بــرای شکســتن 
حکومــت نظامــی توســط مــردم در روز 22 بهمــن 
مخالــف بــود؟ امــام چگونــه ایشــان را مجــاب کردند؟

الــف( آقــای طالقانــی- ایــن حکــم از جانــب حضــرت 
حجــتA اســت.

ــن  ــه م ــت ک ــان هس ــر هم ــری- ام ــهید مطه ب( ش
ــد. ــام بدهی ــد انج ــم و بای بگوی

ج( حجــه االســام خامنــه ای- بایــد کار را فیصله داد 
و بــه پایان رســاند

د( شــهید بهشــتی – ایــن اقــدام بــرای بــه پیــروزی 
رســاندن انقــاب نیــاز اســت و بایــد انجــام شــود.

-30
 پــر تکرارتریــن آیــه ی قرائــت شــده توســط رهبــر 
حکیــم انقــاب در ســخنرانی های مختلف شــان کدام 

آیــه قــرآن کریــم اســت؟

الف( آیه امید    ب( آیه جهاد

د( آیه دشمنی با دشمن   ج( آیه صبر 

-31
 کــدام گزینــه در نظــر بعضــی از ســران اروپایــی و 
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آمریکایــی در مــورد ایــران، صحیــح نیســت؟ 

ــف( پــرودی: ســی ســال اســت ایــران را در نظــر  ال
داریــم شــما فقــط مقاومــت نکردیــد پیشــرفت هــم 

کردیــد

ــتیم دوام  ــم نمی توانس ــاه ه ــش م ــرودی: ش ب( پ
بیاوریــم اگــر فشــاری کــه بــه دولــت شــما وارد 

می شــود بــه دولــت مــا وارد می شــد

ایــران  پهپــادی  تــوان  پنتاگــون:  ســخنگوی  ج( 
پیشــرفت زیــادی کــرده اســت و مــدام دقیــق تــر و 

مرگبارتــر میشــوند.

د( کاخ ســفید: ایــران بــرای کمــک بــه یمــن بــه 
ــرد ــد ک ــه خواه ــارات حمل ــعودی و ام ــتان س عربس

-32
پرتــاب  و  ایــران در طراحــی و ســاخت  رتبــه ی   
ماهــواره بیــن کشــورهای جهــان چنــدم اســت؟ 

ب( 134 الف( 10   

د(56 ج( 71   

 -33
ایــران در حــوزه ی ســلول های بنیادیــن  رتبــه ی 

کشــورهای جهــان کــدام اســت؟ 
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ب(24  الف( 12   

د(162 ج(2   

-34
 کــدام کشــور برحســب قــدرت توپخانــه رتبــه ی 6 
و در تعــداد ِکشــتی های زیردریایــی رتبــه 5 و در 
نــاوگان تانک هــای جنگــی رتبــه 7 دنیــا را داراســت؟ 

الف( چین   ب( آمریکا

 ج( ایران     د( فرانسه

-35
 باتوجــه بــه گــزارش گلوبــال تروریســم دیتــا بیــس 
GTD راجــع بــه تعــداد و شــدت عملیــات هــای 

ــا  تروریســتی جهــان، تعبیــر »امن تریــن کشــور دنی
در ناامن تریــن منطقــه ی کــره ی زمیــن تبدیــل شــده 

ــرد؟ ــه کار ب ــرای کــدام کشــور میتــوان ب اســت« ب

ب( فلسطین الف( ایران  

د( ترکیه ج( امارات  

 -36
کدام رتبه بندی در مورد ایران صحیح نیست؟

الــف( 5 درصــد مقــاالت داغ دنیــا توســط ایــران 
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می شــود. نوشــته 

ب( 3.1 درصــد مقــاالت ُپراســتناد دنیــا توســط 
ایرانیــان نوشــته شــده اســت.

ج( ایران رتبه 15 در تولید علم دنیا را داراست.

د( ایــران در 40 ســال قبــل جــزء 50 کشــور اول 
ــوده اســت. ــم ب ــد عل ــا در تولی دنی

-37
تعــداد  از حیــث  ایــران  رتبــه  مقایســه  کــدام   
اختراعــات ثبــت شــده در قبــل از انقــاب و بعــد از 

انقــاب را نشــان می دهــد؟

الف( 30 به 7     ب( 7 به 30    

ج( 50 به 15       د( 15 به 50

-38
ــران از  ــی در ای ــدارس ابتدای ــام در م ــت ن ــرخ ثب  ن
ــه....... درصــد  ــل از انقــاب ب 59.3 درصــد در قب

بعــد از انقــاب رســیده اســت. 

الف ( 100 درصد              ب( 99.2 درصد

ج( 78.4 درصد             د(87.3 درصد
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-39
 نــرخ بی ســوادی زنــان در قبــل از انقــاب ..... بــود و 

بعــد از انقاب ..... رســیده اســت.

الف( 70- 80 درصد – 20 درصد

ب( 50- 60 درصد – کمتر از 10 درصد

ج( 70- 80 درصد – کمتر از 10 درصد

د( هیچ کدام

-40
 بــه گــزارش WEF ، کشــور ایــران رتبــه چنــدم 
ــه پســر در  ــر ب ــری نســبت دخت ــا در بحــث براب دنی

تحصیــات ابتدایــی را دارد؟

الف( دهم  ب( بیست و سوم  ج( اول  د( شانزدهم

-41
 پــل ضــد بمبــی کــه طریقــه ســاخت آن در دانشــگاه 
هــای دنیــا تدریس میشــود توســط چه کشــوری و در 

چــه جنگی ســاخته شــد؟

الف( ژاپن – جنگ جهانی دوم

ب( شوروی – جنگ جهانی اول

ج( عراق – حمله به کویت
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د( ایران- 8 سال جنگ تحمیلی با عراق

-42
 موفــق تریــن و پیچیــده تریــن و بــزرگ تریــن 
عملیــات هوایــی دنیــا، کــدام عملیــات و توســط چــه 

کشــوری انجــام شــده اســت؟

الف( واقعه گرنیکا- اسپانیا
ب(حمله برق آسا – لهستان
ج( عملیات تنبیه – بریتانیا

د( عملیات H3- ایران

-43
 پایــه گــذار فرقــه های بابیــت و بهائیت چه کشــوری 

بود؟

ب( عراق الف( عربستان سعودی  
د( بریتانیا ج( اسرائیل   

-44
ــه لقــب  ــات ک ــرعت 80 ن ــا س ــناوری ب ــر ش  بلیدران
ســریع ترین شــناور ســطحی نظامــی جهــان را دارنــد 

ســاخت کــدام کشــور اســت؟ 

الف( ایران    ب( آمریکا

 ج( فرانسه   د( آلمان



صف
 ل
لوا

: 
ول

الو
و ت
وم

م

25

-45
 در قــرآن کریــم امــر بــه چــه چیــزی بیــش از امــر بــه 

نمــاز تکرار شــده اســت؟

ب( صبر الف( جهاد  
ج(زکات                   د( امر به معروف و نهی از منکر

-46
ــت  ــه و اوج عظم ــزی را قل ــه چی ــر  A چ ــام باق  ام

ــد؟ ــی دانن ــام م اس

ب( نماز الف( زکات  
د( ایثار ج( جهاد   

-47
 بــه بیــان حضــرت فاطمــه زهــرا C در خطبه فدکیه 

چــه چیــزی عزت اســام اســت؟

الف( امر به معروف و نهی از منکر
ب( جهاد 

ج( از خودگذشتگی
د( صبر و استقامت

 -48
مهــم تریــن مصــداق جهــاد کبیــر کــدام یــک از ابعــاد 

جهــاد می باشــد؟
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ب( جهاد اجتماعی الف( جهاد نظامی  
د( جهاد سیاسی ج( جهاد اقتصادی  

 -49
کــدام یــک از ابعــاد جهــاد، ریشــه ی تمــام جهــاد 
هاســت و اگــر نباشــد بقیــه جهادهــا بــه نتیجــه 

نمیرســد؟

الف( جهاد فرهنگی
ب( جهاد فکری و تبیینی

ج( جهاد علمی
د( جهاد اقتصادی

-50
 کدام مورد از مصادیق جهاد فکری می باشد؟

الف( جهاد روشنگری
ب( جهاد تبیینی 

ج( رفع شبهات و شایعات
د( همه موارد 

-50
 ترفندهــای غربــی هــا بــرای حفــظ برتــری علمــی خود 
و جلوگیــری از پیشــرفت علمــی جوامــع چــه مــی 

باشــد ؟
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ــن  ــگی و گرفت ــی همیش ــب ماندگ ــت عق ــف( تثبی ال
اراده ی مبــارزه از آنهــا و القــای نمــی توانیــد بــه آنهــا

ب( صــادرات محصوالت نهایی علمــی و فناورانه برای 
جلوگیری از پیشــرفت علمی در داخل کشورها

ج( در دســترس قــرار دادن علــوم از رده خــارج و غیر 
دســته اول بــرای ســایر ملــت ها

د( همه موارد

 -52
کــدام مــورد از خدمــات علمــی شــهید دکتــر ســعید 

کاظمــی آشــتیانی در عرصــه ی جهــاد مــی باشــد؟

الف( تاسیس انستیتو رازی 
ب( تاسیس پژوهشکده رویان
ج( ساخت موشک های نقطه زن

MRI د(ساخت دستگاه

-53
 مهــم تریــن رمــز مانــدگاری مفاتیــح نوشــته شــیخ 

ــود ؟ عبــاس قمــی چــه ب

ب( احسان به والدین الف( تقوا  
د( امانت داری ج(اخاص   
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-54
 بــه فرمــوده ی امــام جــواد A چــه چیــزی ســخت تر 

از اصل کار اســت؟

الف( به نتیجه نرسیدن کار
ب( ایستادگی و استمرار بر کار

ج( صبوری در کار
د( رعایت تقوا در انجام کار

-55
 طبــق فرمایــش حضــرت علــی A در نهــج الباغــه، 
ارزش هــر انســان بــه انــدازه چــه چیــزی مــی باشــد؟

ب( تقوا الف( همت  
د( امانت داری ج( اخاص  

-56
 کــدام مــورد الزمــه ی شــناخت عمیــق و همــه جانبــه 

مســائل مــی باشــد ؟

الــف( هــدف، وظیفه،مراحــل و موانــع راه را مــد 
ــم نظــر بگیری

ب( باالبــردن میــزان آگاهــی هــا دربــاره ی مســاله ی 
مــورد بررســی در حــد مطلــوب و کافــی

ج( اســتفاده از شــیوه و ابــزار هــای متناســب بــا 
مســاله ی مــورد بررســی
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د( همه موارد 

-57
 مفهوم بصیرت چیست؟ 

الف( درک شرایط حاکم و تبعیت از آن
ب( لحظه شناسی

ج( تشخیص ضرورت و اقتضای هر زمان
د( آگاهــی بــه تمــام مســائل و امــور در حــوزه هــای 

مختلف

-58
 کــدام یــک از لــوازم و شــروط جهــاد الزمــه ی 

تشــخیص حــق از حــق نمــا مــی باشــد ؟

ب( قاطعیت الف( بصیرت   
د( تجربه ج( لحظه شناسی   

 -59
خداونــد در قــرآن کریــم چــه چیــزی را "ذکــر" بیان می 

کند ؟

ب( نماز الف( قرآن   

د( همه موارد ج( اهل بیت   
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-60
 طبــق نظــر شــهید مرتضــی آوینــی، مومــن اگــر 
ــد و  ــام کن ــد قی ــی توان ــد، نم ــته باش ........... داش

ــت. ــام اس ــر قی ــا، عص ــر م عص

ب( وابستگی  الف(حب نفس   

د( جاه طلبی ج( حب دنیا   

 -61
 اولیــن ویژگــی و صفــت عبــاد الرحمــن کــه در قــرآن 

آمــده ، کــدام اســت؟

ب( دوری از تکبر  الف( صبر   

د( اخاق نیکو ج( اخاص   

 -62
 کدام مورد، از آثار عجب و تکبر نیست؟

الف( رسیدن به شهرت

ب( از بین رفتن نیکی ها

ج( مانع کمال

د( هاکت
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 -63
کدام گناه ، شیطان را بر انسان مسلط می کند؟

ب( کاهلی در نماز الف( حب دنیا  

د( تکبر و ُعجب ج( رباخواری  

-64
ــه  ــدرت ب ــدام ق ــط ک ــوی توس ــاه پهل ــا ش  محمدرض

ــید؟ ــلطنت رس س

الف( آمریکا   ب( انگلیس    ج( روسیه   د( فرانسه 

-65
 دهــه پنجــاه هجــری شمســی، چــه بــازه زمانــی بــرای 

ایــران بــوده اســت؟

الف(اوج دوران خفقان ستم شاهی

ب( شکوفایی صنعت در ایران

ج( رواج تجــارت آزاد و ســیل تاجــران و بازرگانــان به 
ایران

د( مورد ب و ج

-66
 رخــداد زیــر مربــوط بــه کــدام دوران در ایــران 
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ــدود  ــدر، ح ــودِن بن ــت نب ــه عل ــه ب ــت؟ »همیش اس
1500 میلیــون دالر کاال در وســط دریــا مــدت ســه 

ــا چهــار مــاه معطــل اســت«  ت

الف( دولت یازدهم    ب( رضا شاه

د( محمدرضا شاه ج( دولت دوازدهم  

-67
 ایــن جملــه از کیســت؟ »مملکــت تــا کــی می توانــد 
دائمــاً ســرویس ُمفــت و مجانــی بــه مــردم بدهــد؟«

ب( امیرعباس هویدا    الف( رضاشاه      

 ج( محمدرضا شاه    د( امام خمینی)ره(

-68
 در دوران پهلــوی چنــد درصــد از روســتاهای ایــران 
بــرق و آب آشــامیدنی مطمئن دسترســی داشــتند؟ 

الــف( چهــار درصــد – یــک درصــد  ب( چهــار درصــد 
– 20 درصــد  ج( 50 درصــد – 30 درصــد  د( 30 

درصــد – 50 درصــد

-69
 کــدام کشــور در دهــه 1970- 1980 میــادی، بــه 
بهشــت بازرگانــان و شــرکت های گوناگــون و متنــوع 
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آمریکایــی، انگلیســی و دیگر کشــورهای غربی تلقی 
گردید؟ 

ب( هند      الف( کشورهای آفریقایی    

د( ایران ج( آلمان       

-70
 محمدرضــا پهلــوی بــرای انجــام چــه امــوری اقدامات 

فــوری و تصمیمــات ســریع می گرفــت؟

ــی  ــت توســعه و آبادان الــف( پرداخــت هزینــه جه
کشــور  ب( درخواســت های مســائل مالــی از طــرف 

ــواده    خان

ج( بودجه هــای هنگفــت جهــت تأمیــن امنیت کشــور    
د( طرح هــای ریشــه کن کــردن بی ســوادی

-71
 ایــن توصیــف مربــوط بــه کــدام دولــت و یــا حکومت 

حاکــم بــر ایــران بــوده اســت؟

ــل  ــردم دارد، مث ــا م ــه ب ــاری ک ــرز رفت ــت، ط » دول
دولــت غالــب بــه مــردم کشــور مغلــوب اســت؛ بــی 
ــه  ــات را ک ــز[. انتخاب ــونت آمی ــی ]خش ــا و گاه اعتن
مداخلــه مــی کنــد و انگشــت می بــرد. انگشــت کــه 
ــد.....  ــی کن ــه م ــردم حقن ــه م ــم؟! ب ــرض کن ــه ع چ
بــرای مــردم و بــرای عاقــه مــردم چیــزی باقــی نمــی 
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ــوند.« ــاوت می ش ــی تف ــه ب ماند.هم

الف( دولت دهم

ب(دولت دوازدهم

ج(حکومت محمدرضا پهلوی

د( حکومت رضاشاه پهلوی

-72
 جمله ی زیر از کیست؟

»مــن امــروز مــرگ را بر ایــن زندگی ترجیح مــی دادم 
کــه زنــم را ســربرهنه پیــش اغیــار ببــرم؛ ولــی چــه 
کنــم؟ کاری اســت کــه بــرای کشــور الزم اســت؛ 

وگرنــه مــا را وحشــی و عقــب افتــاده می داننــد.«

الف( محمدرضا شاه    ب( ناصرالدین شاه  

 ج( رضاشاه     د( فتحعلی شاه

-73
 کاهــش چشــمگیر تعداد نشــریه در ایــران )کاهش 
از 540 نشــریه بــه 86 نشــریه( و عــدم آزادی بیــان 

چــه زمانــی رخ داد؟

الف( در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد

ب( زمان فتح ایران توسط مسلمانان



صف
 ل
لوا

: 
ول

الو
و ت
وم

م

35

ج( دوران پهلوی ها

د( دوران قاجار ها

 -74
این توصیف در رابطه با چه کسی است؟

»هرچــه........ در زمینــه حــل مشــکات کشــور بــی 
ــات و  ــق تفریح ــدن دقی ــام ش ــود، در انج ــاوت ب تف
ــه  ــچ گون ــود و هی ــاس ب ــود، حس ــی خ ــوش گذران خ
ــردن  ــم ک ــه فراه ــران ]در زمین ــی را از دیگ کوتاه

ــح خــود[ نمــی پذیرفــت.« شــرایط تفری

الف( آیت الّله هاشمی رفسنجانی

ب( محمدرضا پهلوی

ج( دکتر زیباکام

د( حسین فردوست

-75
ایــران،  سیاســی  مســئول  و  شــخصیت  کــدام   
خاطــرات روزانــه خــود را در بانــک یونیون ســوئیس 

بــه امانــت می گذاشــته اســت؟

الف( امیر اسدالّله علم

ب( آیت الّله هاشمی رفسنجانی
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ج( حسین فردوست

د( ارتشبد زاهدی

-76
 پرهزینــه تریــن و پیچیــده تریــن رزمایــش تاریــخ، 

علیــه کــدام کشــور اعمــال شــد؟

ب( ایران الف( آلمان  

د( میانمار  ج( ژاپن   

-77
 بودجــه نظامــی کــدام یک از کشــور های زیــر پایین تر 

از ســایرین می باشد؟

ب(ژاپن الف(عربستان  

د(ایران ج(امریکا   

-78
در ســال 1982 میادی)ســال 1360( ناامن تریــن 
کشــور دنیــا کــه در آن عالــی تریــن مقامــات رســمی 

تــرور شــدند، کــدام بــود؟

ب(شیلی الف(اتیوپی  

د(ایران ج( شوروی  
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-79
 در انقــاب صنعتــی اروپــا کــدام کشــور پیــش گام 
بــود و توانســت بــا حمایــت از تولیــد داخــل بــه 

ــد؟ ــت یاب ــدار دس ــعه پای توس

ب(بریتانیا الف(المان  

د(سوئیس ج(فرانسه  

-80
 انقــاب علمــی بریتانیــا چــه دســتاوردهایی را بــرای 

ایــن کشــور بــه ارمغــان آورد؟

الف( امپراتوری بر بیست و دو درصد از جهان

ب( تسلط بر بیست درصد از مردم جهان

ج( کنترل تقریبا تمامی مسیر های بازرگانی جهان

د( همه ی موارد

-81
بــه گــزارش پایگاه علمی معتبــر بین المللی، در ســال 
2010 کدام کشــور دارای بیشــترین رشــد علمی در 

میــان تمام کشــور هــای جهان شــد؟

ب(بلژیک الف( المان  

د( ایران ج(کانادا   
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-82 
بــه گــزارش پایگاه علمی »نیوساینتیســت« ســرعت 
رشــد علمی ایــران در ســال ۲۰۱۰ چند برابر متوســط 

جهانــی بود؟

ب(پنج برابر الف( سه برابر  

د( یازده برابر ج(هفت برابر  

-83
 اولیــن کشــوری کــه بعد از حــدود 80 ســال از جنگ 
جهانــی دوم توانســت در پاســخ به جنایــت و عملیات 
تروریســتی آمریــکا، پایــگاه نظامــی آن را مــورد 

اصابــت موشــک قــرار داد، چــه کشــوری بــود؟

ب( روسیه الف( ژاپن  

د( ایران ج(کره شمالی  

-84
ــه دوم  ــا رتب ــور در دنی ــدام کش ــکا، ک ــس از آمری پ
پژوهــش در زمینــه ی ســلول هــای بنیــادی را کســب 

ــرده اســت؟ ک

ب(ایسلند الف( انگلستان  

د( سوئد ج( ایران   
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-85
ــاالت  ــران در تعــداد مق ــر گــزارش ISI ســهم ای بناب
باکیفیــت و پراســتناد دنیا، از ســال 2007 تــا 2019 

چنــد برابــر شــده اســت ؟

ب( دو برابر الف(سه برابر  

د( هجده برابر ج(هشت برابر  

-86
 کــدام مــورد بــه موانــع موجود بر ســر راه پیشــرفت 

علمــی در ایران اشــاره میکند ؟

الف(تحریم دانشگاه ها و دانشمندان ایرانی

ب( جلوگیــری از انتقــال فنــاوری و تجهیــزات بــه 
ــران ای

ج( ممانعت از دریافت خدمات رایانه ای و اینترنتی

د( همه موارد

 -87
ــان و عــدم  ــه عفــاف و حجــاب زن در جهــت اســیب ب
تامیــن امنیــت انــان در فضــای عمومــی، جملــه زیر از 

؟ کیست

ــده در  ــال این ــد س ــا چن ــه ت ــرد ک ــم ک )کاری خواهی
کتابخانــه هــای ایــران وقتــی کتــاب لغتــی برداشــته 
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شــد در بخــش چ و ح دو واژه چــادر و حجــاب حــذف 
شــده باشــد(

ب( ملکه انگلیس الف( هیاری کلینتون 

د( هیچ کدام ج( اشرف پهلوی  

-88
اصلــی تریــن نقــش در تولیــد قــدرت ملــی، مربــوط 

بــه کــدام گزینــه می باشــد؟

الف(قدرت نظامی

ب(منابع زیر زمینی و رو زمینی

ج( نیروی انسانی

د(تکنولوژی

-89  
از نظــر مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه( کــدام مــورد 

یــک مجاهــدت بــزرگ اســت؟

الف( فرزندآوری

ب( کسب مراتب علمی

ج( خرید کاالی ایرانی و حمایت از تولیدملی

د( مبارزه با فساد و رواج بانکداری اسامی



صف
 ل
لوا

: 
ول

الو
و ت
وم

م

41

-90
ــره 81 روزه  ــن محاص ــان یافت ــروزی و پای ــل پی  عام

شــهر آمرلــی عــراق چــه بــود؟

الف( کمک آمریکا به عراق

ب( حکم جهاد آیت الّله سیستانی

ج( ورود حاج قاسم و سازماندهی نیروها

د( گزینه ب و ج

-91
بــا توجــه به اینکــه محمد رضا پهلــوی تمــام امکاناتی 
ــان  ــن فرمانروای ــت نامحبوبتری ــن حکوم ــه متضم ک
اســت، را در اختیــار داشــت ) ماننــد قــدرت، پــول، 
حمایــت خارجــی( پــس چــرا در اوج قــدرت پــس 
ــاج و تخــت خــود را از  از 38 ســال ســلطنت، شــاه ت

ــت داد؟  دس

الف(شــخصیت شــاه و شــیوه حکومــت او کــه از 
ــاز  ــی آغ ــت اصل ــت، عل ــات می گرف ــخصیتش نش ش

ــود. ــا او ب ــت ب مخالف

ب( قدرنشناسی مردم ایران

دوره  آخــر  اقتصــادی  رکــود  و  ورشکســتگی  ج( 
او پادشــاهی 

د( توطئه غربی ها بر عدم حمایت از او
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-92
خانــم اوریانــا فاالچــی در مصاحبــه ای بــا یکــی از 
ــورد  ــرش را در م ــا، نظ ــد دنی ــای قدرت من ــره ه چه

ــد: ــت میکن ــه دریاف ــخی ک ــد و پاس ــان میپرس زن

"در زندگــی یــک مــرد، زنــان فقــط وقتــی بــه حســاب 
ــد کــه  ــار باشــند و بدانن ــا و باوق ــد کــه زیب مــی آین
چگونــه زنانــه باقــی بماننــد و... بــه عنــوان مثــال ، 
ایــن مســئله آزادی زنــان . ایــن طرفــداران اصالــت 
زن چــه مــی خواهنــد؟ شــما چــه مــی خواهیــد؟ مــی 
گوییــد، برابــر ؟ واقعــا ! مــن نمی خواهم خشــن جلوه 
کنم، امــا .. شــما مــی توانیــد در مقابــل قانــون برابــر 
باشــید، امــا ، پــوزش مــرا بپذیریــد ، در توانایــی نــه.  

به نظر شما این فرد چه کسی بوده است؟ 

الف(نیکسون رئیس جمهور ایاالت متحده

ب(محمدرضا پهلوی شاه ایران 

ج( چرچیل

د( استالین

-93
اســتدالل زیــر کــه ایــن پیامــی بود کــه دقیقا شــاه را 
هــدف گرفتــه بــود، و تباهــی اخاقــی نظام پهلــوی را 
آمــاج حملــه قــرار مــی داد، از کــدام یــک از متفکران 

اســامی در ســال هــای 1340 - 1350 اســت؟ 
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» جامعــه بــدون یــک بعــد اخاقی کــه جدا از ســاختار 
مــادی و فراتــر از آن باشــد ، بناگزیــر در ورطــه 

دیکتاتــوری  و تزویــر فــرو مــی غلطــد«. 

ب( شهید مطهری الف( آیت الّله طالقانی  

د(دکتر شریعتی ج( شهید بهشتی  

-94
ــا هزینــه ای  در دهــه 1350 جشــنی برگــزار شــد ب
بــه ارزش 100 میلیــون دالر! و خانــم هلمــز، همســر 
ســفیر آمریــکا، آن را چنیــن توصیــف کــرده اســت:

".... حــدود هفتــاد چــادر برپــا شــده بــود کــه توســط 
ژانســن پاریــس بــه گونــه ای مجلــل بــا کریســتال، 
 چینــی ، و پارچــه هــای کتــان فرانســوی تزئین شــده 
بــود، و در آن چلچــراغ هــای پرتالــو بــا ابریشــم 
ــر  ــد نف ــود. پانص ــده ب ــزان ش ــز آوی ــل قرم و مخم
ــه روز  ــای س ــن ه ــور،... در جش ــان از 69 کش میهم
آنجــا حضــور داشــتند.. النــون بــرای خانــواده ی 
ســلطنتی یونیفــورم جدیــدی طراحــی کــرده بــود کــه 
بــا نخــی از طــا بــه طــول تقریبــی یــک مایــل دوختــه 
ــکوهی  ــام باش ــیم ش ــپزهای ماکس ــود. آش ــده ب ش
ــگ،  ــه دم خرچن ــامل پات ــه ش ــد ک ــرده بودن ــه ک تهی
 طاووس بریان شــده و شــکم پر ، شــامپاین و شــراب 
کهنــه و گرانقیمــت فرانســوی بــود. خاویــار ایرانــی 
بــرای پرکــردن تخــم بلدرچیــن مــورد اســتفاده قرار 
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گرفتــه بــود."

بــه نظــر شــما ایــن جشــن مربــوط بــه کــدام کشــور و 
ــبتی است؟  مناس

الف( جشن پیروزی انقاب کبیر فرانسه

ب(جشن های سلطنتی بریتانیا

بنیانگــذاری  ج(دو هــزار و پانصدمیــن ســالگرد 
نخســتین سلســله شاهنشــاهی ایــران در تخــت 

جمشــید

د( جشن روز استقال امریکا 
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کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ 

الــف( رهبــران ســه کشــور متفــق در نوامبــر ســال 
1943 )1322(بــه منظــور تشــکیل کنفرانســی 
دربــاره جنــگ وارد تهــران شــدند. جالــب توجــه 
ــچ  ــران ، هی ــه ته ــا ب ــش از ورود آنه ــه پی ــت ک اس
ایرانــی حتــی شــاه نمــی دانســت کــه آنهــا در تهــران 

ــرد. ــد ک ــا یکدیگــر ماقــات خواهن ب

تحریــم  دنبــال  بــه   ،1970 دهــه  اوئــل  در  ب(  
فــروش نفــت بــه کشــورهای حامی اســرائیل توســط 
اعــراب، شــاه بــه ایــن تحریــم نپیوســت و در عیــن 
حــال رهبــری تقاضــا بــرای افزایــش قیمــت را نیــز 
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ــه دســت گرفــت. ب

ج( مارتیــن انالــز، دبیر کل ســازمان عفــو بین المللی 
اعــام کــرد کــه گــزارش حقــوق بشــر در هیچ یــک از 

کشــورهای جهان بدتــر از ایران نیســت.

د(هیچ کدام، همه موارد باال صحیح است.

-96
ــا و  ــران پــس از کودت ــی شــدن صنعــت نفــت ای مل
عــزل مصــدق و بــه دنبال وابســتگی شــدید ایــران ] 
بــه غــرب[ در نتیجــه توافــق با کنسرســیوم نفــت در 
ســال 1954 بــه افســانه ای مبــدل شــد و حکومــت 
ــر صنعــت نفــت خــود نداشــت. ــران حاکمیتــی ب ای

کــدام یــک از شــرکت های غربــی اختیار نفــت ایران 
را در دســت داشــتند؟

الــف( در ایــن ماجــرا شــرکت هــای نفتــی آمریکایــی 
بدســت  را  ایــران  نفــت  ســهام  از  درصــد   40
آوردنــد، درحالــی کــه قبــا بــه دلیل انحصــار بریتانیا 
هیــچ ســهمی نداشــتند. ســهم بریتانیایــی هــا کــه 
ــران  ــتان " ای ــت انگلس ــرکت نف ــق ش ــا از طری قب
100 درصــد بــود بــه 40 درصــد کاهــش یافــت، و 
20 درصــد باقیمانــده نیــز میــان فرانســه و هلنــد 

تقســیم شــد.

ب( در ایــن ماجــرا شــرکت هــای نفتی فرانســوی 40 
ــد،  ــران را بدســت آوردن درصــد از ســهام نفــت ای
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درحالــی کــه قبــا بــه دلیــل انحصــار بریتانیــا هیــچ 
ــا  ــه قب ــی هــا ک ســهمی نداشــتند. ســهم بریتانیای
ــران 100  ــتان – ای ــت انگلس ــرکت نف ــق ش از طری
ــت، و 20  ــش یاف ــد کاه ــه 40 درص ــود ب ــد ب درص
درصــد باقیمانــده نیــز میــان فرانســه و هلنــد 

تقســیم شــد.

ــی 40  ــی آلمان ــای نفت ــرکت ه ــرا ش ــن ماج ج( در ای
ــد،  ــران را بدســت آوردن درصــد از ســهام نفــت ای
درحالــی کــه قبــا بــه دلیــل انحصــار بریتانیــا هیــچ 
ــا  ــه قب ــی هــا ک ســهمی نداشــتند. ســهم بریتانیای
ــران 100  ــتان " ای ــت انگلس ــرکت نف ــق ش از طری
ــت، و 20  ــش یاف ــد کاه ــه 40 درص ــود ب ــد ب درص
درصــد باقیمانــده نیــز میــان فرانســه و هلنــد 

تقســیم شــد.

د( در ایــن ماجــرا شــرکت هــای نفتــی شــوروی 40 
ــد،  ــران را بدســت آوردن درصــد از ســهام نفــت ای
درحالــی کــه قبــا بــه دلیــل انحصــار بریتانیــا هیــچ 
ــا  ــه قب ــی هــا ک ســهمی نداشــتند. ســهم بریتانیای
ــران 100  ــتان – ای ــت انگلس ــرکت نف ــق ش از طری
ــت، و 20  ــش یاف ــد کاه ــه 40 درص ــود ب ــد ب درص
درصــد باقیمانــده نیــز میــان فرانســه و هلنــد 

تقســیم شــد. 

-97
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در جنــگ جهانــی دوم نیروهــای بریتانیایــی از عــراق 
و از طریــق دریــا از خلیــج فــارس وارد جنــوب غربــی 
ــز از  ــوروی نی ــاد ش ــای اتح ــدند و نیروه ــران ش ای
ســمت شــمال بــه داخــل کشــور پیشــروی کردنــد. 
رویای بیســت و یکســاله رضاشــاه برای سازماندهی 
ارتشــی کــه ضامــن اســتقال ایــران باشــد بــر بــاد 
رفــت، و همــراه بــا آن حکومــت او نیــز فــرو پاشــید. 
فاتحــان خواســتار کناره گیــری او از حکومت شــدند. 
وی اعضــای خانــواده خــود را بــه اســتثنای ولیعهــد و 
ــق  ــرد و از طری خواهــر دوقلویــش اشــرف، جمــع ک
خلیــج فــارس رهســپار تبعیــد در آفریقــای جنوبــی 

شــد. 

بــه نظر شــما علــت اشــغال ایــران و کودتا علیــه رضا 
خــان چه بــود؟

الف( ارسال نیرو از ارتش ایران به آلمان

ــان  ــت آلم ــه دس ــران ب ــرف ای ــری از تص ب( جلوگی
ــار گرفتــن بزرگتریــن دســتاورد  هــا و نیــز در اختی
مــادی رضاشــاه – راه آهــن سراســری ایــران – جهــت 

ارســال تجهیــزات جنگــی بــه اتحــاد شــوروری

ج( مداخات امریکایی ها

د( هیچ کدام

-19
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کــدام یــک از جمــات زیــر در مــورد شــیفتگی شــاه 
نســبت بــه پــرواز صحیــح نمی باشــد؟ 

الــف( پــرواز هــای شــخصی اش پــس از گرفتــن 
گواهینامــه پــرواز در ســن 27 ســالگی و حضــور 
بــا یونیفــرم مارشــالی نیــروی هوایــی ایــران در 
و  ســلطنت اش  دوران  خارجــی  نخســتین ســفر 

مهمانــی هــای مهــم شــخصی اش

ب(توســعه نیــروی هوایــی شاهنشــاهی پــس از 
خــروج نیروهــای اشــغال گر بریتانیــا و آمریــکا در 
ســال 1945 )1324(، اعــزام پرســنل نیروی هوائی 

ــه ایــاالت متحــده بــرای آمــوزش ب

را  آن  شــاه  کــه  خارجــی  شــرکت  نخســتین  ج( 
ایروویز«بــود. امریکــن  خرید»پــان 

د( مجهــز نمــودن نیــروی هوایــی به پیشــرفته ترین 
تجهیــزات و مــدرن تریــن موشــک ها، بمــب افکن ها 
و هواپیماهــای باربــری موجــود در جهــان بــه دنبــال 
ــالهای 1972- 1976  ــت در س ــت نف ــش قیم افزای
ــک  ــه نزدی ــی ب ــه حت ــی ک )1351- 1355( ، امکانات
تریــن متحــدان امریــکا یعنی اســرائیل نیــز فروخته 

نمیشد.

-99
ســولیوان آخریــن ســفیر ایــاالت متحــده در ایــران، 
بــرای یــک ماموریــت بــه ایــران فرســتاده شــده بود.
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هنگامــی کــه ســولیوان بــه محوطــه مــورد نظــر 
رســید ، شــاه از او دعــوت کــرد کــه تــا آغــاز نمایــش 
هوایــی در یــک تریلــر دارای سیســتم تهویــه هــوا 
منتظــر بماننــد. هنگامــی کــه ایــن دو مــرد وارد 
تریلــر شــدند، شــاه دکمــه بلــوز خــود را بــاز و خــود 
ــوع  ــان و مطب ــه آس ــل همیش ــرد، و مث ــت ک را راح
شــروع بــه صحبــت کــردن دربــاره چیزهــای مختلــف 
ــک  ــد، و ی ــه در زده ش ــه ای ب ــرانجام ضرب ــرد. س ک
آجــودان اشــاره کــرد کــه هواپیماهــا دارنــد مــی 
رســند و نمایــش هوایــی آغــاز مــی شــوند. بــا ایــن 
عامــت ، شــاه دکمه هــای بلــوز خــود را بســت، و برپــا 
خاســت و اعمــال کوچکــی انجــام داد کــه در خاطر من 
نقــش بســته اســت. وی ناگهــان خــود را از میزبــان 
ــی  ــت م ــا او صحب ــه ب ــی ک ــان و خندان ــت، مهرب راح
کــردم، بــه یــک خودکامــه آهنیــن، ســخت و اســتوار 
تبدیــل کــرد. او ایــن کار را نــه فقــط بــا مرتــب کردن 
یونیفــورم خــود و زدن عینکــی تیره به چشــم ، بلکه 
ــه ، و دادن  ــن چان ــاال گرفت ــینه ، ب ــو دادن س ــا جل ب
حالتــی عبــوس بــه لــب انجــام داد. .... و چنــد قــدم 
فاصلــه تــا جایــگاه بازدیــد را بــا تکبــر و خرامــان طــی 

کــرد. 

شــاه مــردی فاقــد اعتمــاد بــه نفــس بــود کــه فقدان 
اعتمــاد بــه نفــس ، انفعــال ، وابســتگی ، وخجالتــی 
بــودن خــود را زیــر نقابــی از الف مردانگــی ، تحــرک ، 
و نخــوت پوشــانده بــود. او مــی توانســت ایــن یــا آن 
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جنبــه از شــخصیت خــود را آشــکار ســازد. بنابراین ، 
مــی توانســت در دو ماجــرای مختلــف ، و یا بــرای یک 
شــخص واحــد در طــول زمــان ، دو شــخصیت کامــا » 
متفــاوت « داشــته باشــد. وی مهربــان و ظالم ، گوشــه 
گیر و فعال ، وابســته و مســتقل ، ضعیف و نیرومند 

بــود .

ــف روان  ــق تعاری ــاه طب ــخصیت ش ــه از ش ــن وج ای
ــام دارد؟  ــه ن ــان چ شناس

الف( اقتدار و توان مدیریت

ب(عدم تعادل شدید خود شیفتگی

ج(عظمت طلبی

د( گزینه ب و ج

-100
ــی  ــر م ــی ت ــاه طوالن ــلطنت ش ــه دوران س ــه ک هرچ
شــد، در محافــل خصوصــی، )شــاه( از رضــا شــاه 

ــرد.  ــی ک ــاد م ــتر انتق بیش

او در ســال هــای آخــر حکومــت خــود حتــی مایل نبود 
بزرگداشــت رضاشــاه را تشــویق کنــد، ایــن امــر بــه 

چــه دلیلــی اتفــاق افتاد؟ 

خــان دســت  اینــه رضــا  از  آگاهــی شــاه  الــف( 
اســت. بــوده  انگلیســی ها  نشــانده ی 
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ب(جهــت همراهــی بــا کودتــای 1320 کــه بــه خلــع 
رضــا خــان از قــدرت انجامیــد.

ج( بــرای همراهــی بــا مردمــی که مشــروعیت الزم را 
بــرای حکومــت رضاخان قائــل نبودند.

د(بزرگ شدن عظمت طلبی شاه

-101
در ســال های میانــی دهه 1970 ] 1350[،  احســاس 
خــواری و تحقیــر بــه وســیله حکومــت شــاه ، تقریبــا 
عمومیــت داشــت، این احســاس ناشــی از چــه چیزی 

بــوده اســت؟

حاصــل  اول  وهلــه  در  و  احســاس  الف(ایــن 
ــی  ــه در راســتای عظمــت طلب ــود ک سیاســت هایی ب

خــود پســندانه اتخــاذ مــی شــد.

ــده  ــور ش ــی وارد کش ــای نفت ــیابی از دالره ب( س
بــود، و چشــم انــداز تقاضــای ســیری ناپذیــر دنیــای 
صنعتــی برای ارزشــمندترین منبــع خاورمیانه ، تمام 

نشــدنی بــه نظــر مــی رســید.

قلمــرو  در  منصبــان،  صاحــب  از  هریــک  ج( 
بوروکراتیــک خــود خواهــان همــان حقــوق ویــژه ای 
بودنــد کــه شــاه در کل نظــام داشــت. هریــک از آنان 
در ســیاب ثــروت و قــدرت، بــرای گســترش قلمــرو 
ــرد. ــی ک ــش م ــت آن کوش ــردن اهمی ــاال ب ــود و ب خ
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د( همه موارد

-102
بــا  متعــدد  مصاحبه هــای  ضمــن  .... ....... بارهــا 
ــگاران خارجــی و در ســخنرانی های خــود  روزنامــه ن
ــه  ــکوهی ک ــا ش ــده ب ــی از آین ــان ایران ــرای مخاطب ب
قصــد داشــت بــرای ایــران تــدارک ببینــد صحبــت 
را  ایــران   )1353(  1974 در ســال  وی  می کــرد. 
در ده ســال بعــد دارای شــهرهایی بــا ماشــین هــای 
الکتریکــی بجــای اتومبیل هــای بنزینــی و حداقل دو 
ــه و... توصیــف کــرد. ــی در هفت ــا ســه روز تعطیل ی

الف( کارتر رئیس جمهور آمریکا

ب( اسد الّله علم

ج( آیت الّله خمینی

د( محمد رضا پهلوی  

-103
» مــن تاریکتریــن روزهایــی را بــه یــاد دارم کــه 
کشــور مــا مجبــور بــود قیمومت قــدرت هــای خارجی 
و از جملــه انگلســتان را بپذیــرد. اکنــون مــی بینــم 
ــر  ــا براب ــا م ــا و ب ــا دوســت م ــه تنه کــه انگلســتان ن
شــده اســت، بلکــه کشــوری اســت کــه مــا اگــر 
بتوانیــم بــا خرســندی بــه او کمــک خواهیــم کــرد.« 
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وی در دهــه 1970 ســرانجام اعتبــاری بالــغ بــر یــک 
میلیارد دالر به هر دو کشــور فرانســه و انگلســتان 

واگــذار کــرد.

وی کیست؟ 

الف( پرزیدنت نیکسون 

ب( اسحاق رابین، نخست وزیر اسرائیل

ج( محمدرضا شاه

د( ملک فیصل پادشاه عراق

-104
کــدام یــک از جمــات زیــر منســوب بــه محمدرضــا 

شــاه پهلــوی نیســت؟

الــف( در ســال 1975 بعــد از فرمــان تاســیس نظــام 
ــی  ــزب سیاس ــن ح ــه وارد ای ــی ک ــی: کس ــک حزب ت
جدیــد نشــود... یــا فــردی اســت کــه بــه یــک 
ســازمان غیــر قانونــی تعلــق دارد، یــا بــه حــزب غیــر 
قانونــی تــوده وابســته اســت، و یــا بــه عبــارت دیگــر 

یــک خائــن اســت.

ب( در کتــاب ماموریــت بــرای وطنــم: » اگــر مــن نــه 
یــک پادشــاه مشــروطه، بلکــه یــک دیکتاتــور بــودم ، 
ســعی مــی کــردم ماننــد هیتلــر یــا آنچــه کــه امــروزه 
در کشــورهای کمونیســتی مــی بینیــد، رهبــری یــک 
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حــزب واحــد و مســلط را بدســت بگیــرم.« 

ج( در ســال 1978 شــاه در مصاحبــه ای گفتــه 
بود:"هنگامــی کــه مــا دوســال قبــل طــرح فضــای بــاز 
سیاســی را آغــاز کردیــم ، بــا درک و معرفــت کامــل 
نســبت بــه ایــن موضــوع بــود کــه راه مــا در آینــده ، 
راه دمکراتیــک خواهــد بــود . هــرکاری کــه صــورت 
گرفــت ، بــه منظــور تامین آینــده دمکراتیک مــا بود. 

ایــن حرکــت از دو ســال قبــل آغــاز شــده اســت"

ــه محمــد رضــا شــاه  ــوط ب ــه هــا مرب د( تمامــی گزین
ــت. اس

-105
ــاه  ــن م ــال 1976 )11 بهم ــه س ــماره 31 ژانوی در ش
1354( کیهــان بیــن المللــی هفتگــی، تمــام صفحــه 
اول ایــن شــماره از ســه مقالــه و یــک عکس تشــکیل 
شــده بــود . ایــن عکــس،  شــاه را در حالتــی نشــان می 
داد کــه ســهام یــک کارخانــه صنعتــی را بــه نماینــده 
ــدام،   ــن اق ــرد. ای ــی ک ــا م ــه اعط ــران آن کارخان کارگ
بخشــی از کوشــش شــاه به منظور گســترش شــالوده 
هــای مالکیــت صنعتــی بــود. تیتــر این صفحــه که کل 
عــرض آن را پوشــانده بــود ایــن جمله بود،» اســتثمار 
ــه  ــه مقال ــن س ــد«. عناوی ــو ش ــان لغ ــان از انس انس
جداگانــه عبــارت بــود از:» شاهنشــاه دوران صنعتــی 
ــران  ــپاس بیک ــزارد« ، » س ــی گ ــاد م ــدی را بنی جدی
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کارگــران از اقــدام اصاحــی بــزرگ شاهنشــاه «، و » 
نخســت وزیر، مبــارزه بــا فســاد را وعــده مــی دهــد« 

امــا چرا پــس از دو ســال کارگــران بــا "انقاب"کردن 
در عمــل "ســپاس بیکــران" خــود را نســبت بــه شــاه 

عرضه داشــتند؟ 

ــا  ــه ب ــده داشــتند ک ــان شــرکت هــا عقی الف(صاحب
ایــن قانــون ، دارایــی هــای آنهــا بــه زور توزیــع مــی 

شــود.

کار  و  دولــت،  ســاخت  کــه  دریافتنــد  بازرگانــان 
دیگــری بــرای مداخلــه در فعالیــت هــای آنهــا پدیــد 

اســت آورده 

ب(کارگــران احســاس مــی کردنــد کــه مجبــور مــی 
شــوند بــرای خریــد دارایــی هــای کاغــذی ، زیــر بــار 
ــر ایــن  ــا نظــر ب ــد، عموم قــرض هــای ســنگین برون
بــود کــه شــرکت هــای دولتــی فروختــه شــده غیــر 

ــد. ســود آورن

ایــران در دهــه 1970  ج( آنچــه کــه مطبوعــات 
)1350 (  منعکــس مــی کردنــد واقعیــات جامعــه 
ــی شــخصی شــاه و  ــود،  بلکــه عظمــت طلب ــران نب ای

نظــام شاهنشــاهی ایجــاد شــده توســط او بــود 

د( همه موارد

-106
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در زمــان محمدرضــا شــاه ، علــت افزایــش مهاجــران 
آمریکایــی بــه ایــران چــه بــود؟

الف( منازل بزرگ با خدمتکار

ب( راننده و بسیاری امکانات مادی

ج( سکونت در محله تخت جمشید تهران

د(همه موارد

-107
نیکــی کــدی در کتــاب »ریشــه هــای انقــاب ایــران« 
آورده اســت کــه در ســال 1926، ایــران در چــه 
زمینــه ای نــه تنهــا از بســیاری از کشــورهای جهــان 
بلکــه از کشــور های اســامی فاصلــه زیــادی داشــت 

و پاییــن تــر بــود؟

الف( نظامی

ب( موقعیت زنان

ج( کشاورزی

د( تحصیلی

-108
بـه دسـتور محمدرضـا شـاه عواقـب عـدم حضـور 

بـود؟ ایرانیـان در حـزب رسـتاخیز چـه 
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الف(اتهام خیانت و حبس در زندانب

ب( لغو ملیت ایرانی و خروج از کشور

ج(غیر قانونی بودن تمام کارها و فعالیت ها

د(همه موارد

-109
بــه گفتــه پروفســور جیمــز بیــل در کتــاب » عقــاب 
ــی از چــه طیفــی  و شــیر « عمــوم مهاجــران آمریکای

ــد؟ بودن

الف(بهترین و بدترین آمریکاییها

ب(حضــور روزافــزون از فرصتطلبان و الشــخورهای 
لی ما

ج( افراد بیکار سرخورده

د( همه موارد

-110
پایــه ســرمایه گــذاری   کــدام مــورد اســاس و 
اقتصــادی در حــوزه صنعــت در دوره پهلــوی دوم 

؟  می باشــد 

الف( توسعه زیر ساخت ها

ب( رشد علم و دانش فنی
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ج( صنایع مصرفی وارداتی

د( خود کفایی در تولید 

-111
 مهمتریــن عامــل موفقیــت شــرکت های موفــق نظیر 

سامســونگ، نوکیــا، اپــل و تویوتا چیســت؟ 

الف( حمایت از جانب دولت 

ب( رقابت با دیگر کشورها

ج( پیشرفت فناوری

د( تربیت افراد متخصص

 -112
مهــم تریــن عامــل پیشــرفت کشــورهای ثروتمنــد 

ــا کــدام مــورد اســت ؟ دنی

الف( حمایت از تولید ملی

ب( وابستگی به قدرت های اقتصادی

ج( کاهش واردات کاالی خارجی

د( افزایش صادرات غیر نفتی

-113
 ریشــه ی کاهــش مســتمر ارزش پــول ملــی در 
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ایــران کــدام مــورد اســت ؟

الف( ضعف تولیدات داخلی  

ب( کاهش قدرت خرید مردم

ج( افزایش تورم 

د( تسلط کشورهای خارجی بر بازار داخلی

 -114
کــدام مــورد از اقدامــات رژیــم پهلــوی در صنعتــی 

کــردن ایــران مــی باشــد؟

الف( ایجاد صنایع مادر 

ب( توسعه زیر ساخت ها

ج( صنایع واردات محور

د(عدم وابستگی صنعتی به کشورهای خارجی

-115
تضعیــف تولیــدات داخلــی و وابســتگی اقتصــاد 
ایــران بــه قــدرت هــای خارجــی در دوران پهلــوی چه 

تبعاتــی بــرای کشــور بــه دنبــال داشــت ؟ 

الف( افزایش قیمت نفت خام

ب(افزایش 40 درصدی تورم
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ج( ورشکستگی سرمایه گذاران خارجی

د( کاهش واردات کاالبه کشور

-116
 کــدام سیاســت اقتصــادی در دوران پهلــوی باعــث 
مصــرف گرایــی جامعــه و وابســته ســازی ثبــات 

ــد ؟ ــر ارزی ش ــه ذخای ــور ب ــادی کش اقتص

الف( وضع تعرفه های سنگین بر واردات

ب( دریافت وام های کان خارجی

ج( تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور

د( کاهش صادرات مواد خام اولیه

-117
 مهــم تریــن عامــل ضعــف صنعــت و رکــود اقتصادی 

ایــران در دوران پهلــوی چــه بــود ؟

الف( وابستگی به درآمد نفتی

ب(کاهش یارانه های صادراتی به کاالها

ج( افزایش تعرفه بر واردات کاالی خارجی

د( وارداتی بودن فناوری

-118
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 کــدام یــک از ملزومــات صنعتــی در دوران پهلــوی 
وابســته بــه واردات نبــود ؟ 

الف( فناوری 

ب( مواد اولیه

ج( نیروی انسانی

د( هیچکدام

-119
 کــدام مــورد از نتایــج حمایت رژیم پهلــوی از صنایع 

وابســته نمی باشد ؟

الف(زوال صنایع داخلی

ب( وابستگی اقتصادی

ج( عدم خود کفایی کشور

د( کاهش واردات کاالی خارجی

-120
 نفــوذ اســتعمارگران در دوران پهلــوی بــر اقتصــاد 

ایــران چــه نتایجــی بــه دنبــال داشــت ؟

الف( کاهش سرمایه گذاری خارجی 

ب( کاهش یارانه های صادراتی به کاالها
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ج( وابستگی صنایع و اقتصاد به خارجی ها

د( کاهش تقاضای داخلی

-121
 مــدل مــدرن ســازی صنایــع در دوران پهلوی چگونه 

بود؟

الف( خلق یک اقتصاد مدرن 

ب( خودکفایی در تولید

ج( مونتاژ کاری محصوالت غربی

د( ارتقای دانش و فناوری

-122
 عهدنامــه هــای گلســتان و ترکمانچــای بــا روســیه و 
ــا انگلیــس در دوران قاجــار چــه  عهدنامــه تجــاری ب

تبعاتــی بــرای ایــران داشــت ؟

الف( تسلط خارجی ها بر بازار ایران 

ب( تعطیلی کارخانه های نساجی کاشان و یزد

ج( کاهش پنجاه برابری ارزش پول ایران

د( همه موارد

 -123
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ــه  ــی چ ــای خارج ــداوم کااله ــه و م ــی روی واردات ب
ــال دارد ؟ ــه دنب ــی ب نتایج

الف( کاهش تقاضا ی کاال نسبت به عرضه  

ب( افزایش ارزش پول و تولید داخلی

ج( کاهش ارزش پول و تولید داخلی

د( ایجاد امکان رقابت صنایع داخلی با خارجی

-124
 در انقــاب صنعتــی دوم چــه عاملــی بــه پیشــرفت 

تکنولوژیــک در صنایــع اروپــا انجامیــد ؟

الف( افزایش تولیدات صنعتی

ب( دریافت وام های کان خارجی

ج( وارد کردن فناوری

د( افزایش صادرات مواد خام اولیه

-125
 چــه عاملــی باعــث افــت شــدید ارزش پــول کشــور 
ایــران و قــرار گرفتــن در آســتانه ورشکســتگی در 

دوران قاجــار شــد ؟

الف( تسلط بیگانگان بر بازار داخلی
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ب( نابودی صنایع داخلی

ج( عدم حمایت از کارخانه های داخلی

د( همه موارد

-126
 کــدام مــورد باعــث افزایــش ارزش پــول یــک 

کشــور مــی شــود ؟

الف( افزایش تقاضا نسبت به تولید

ب( افزایش واردات کاالی خارجی

ج( افزایش حجم تولید داخلی  

د( کاهش تحریم ها 

-127
 تاثیــر گذارتریــن و مهم تریــن عامــل در ارزش پول 

هــر کشــور کــدام مورد اســت ؟

الف( منابع طبیعی

ب( معادن

ج( تولید  

د( صادرات
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-128
 کــدام مــورد عامــل اصلــی رونــق اقتصــادی در 

کشــور هــای ثروتمنــد دنیــا مــی باشــد ؟

الف( ایجاد فضای رقابت با دیگر کشورها

ب( کاهش تعرفه واردات

ج( تقویت توان تولید داخلی 

د( افزایش صادرات کاالی داخلی

-129
زمینــه  در  پژوهــش  در  ایــران  کشــور  رتبــه   
؟ اســت  کــدام  جهــان  در  بنیــادی  ســلول های 

الف( دهم 

ب( بیست و یکم

ج( دوم

د( هجدهم

-130
 ارتقــای رتبــه علمــی ایــران در کــدام رشــته ها پس 
از انقــاب اســامی ، پیشــرفتی خیره کننده داشــته 

است؟ 

الف( علوم نانو و ریاضی
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ب( علوم داروسازی و هسته ای 

ج( علوم هوافضا و فیزیک 

د( همه موارد

-131
 افزایــش و پیشــرفت شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــی  ــای مختلف ــه ه ــامی در زمین ــاب اس ــس از انق پ
نظیــر تولیــد دارو ، زیســت فنــاوری، تولیــدات نانو و 
... چــه تاثیــری در اقتصــاد کشــور گذاشــته اســت ؟

الف( صادرات محصوالت با تکنولوژی باال  
آوری ارز  و  تولیــد  افزایــش  ب( 

ج( مانع خروج ارز از کشور 

د( همه موارد

-132
 کــدام عامــل در اثــر گــذاری تحریــم هــا اثــر کمتــری 

دارد ؟ 

الف( واردات بی رویه کاال 

ب( وابستگی بودجه کشور به فروش نفت

ج( تولیدات صنعتی واردات محور

د( توزیع نامناسب درآمد 
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-133
 کــدام یــک از چالــش هــای بیرونــی پیــش روی 
تولیــد ملی موجب وابســتگی همیشــگی کشــورهای 
توســعه نیافته و عقــب ماندگی آنهــا از تولید صنایع 

بــا ارزش افــزوده بــاال مــی شــود ؟

الف( تحریم ها             ب( تجارت آزاد

ج( قاچاق کاال             د( بودجه بندی معیوب

-134
ــر  ــاق کاال ب ــش قاچ ــرات افزای ــورد از تاثی ــدام م  ک

تولیــد کشــور مــی باشــد ؟

الف( کاهش قدرت خرید مردم

ب( کاهش تقاضای داخلی

ج( از بین رفتن فرصت های شغلی

د( ایجاد رقابت در صنایع داخلی

-135
 طبــق گــزارش امریکــن اینترســت در ســال 2017 
ــا  ــدرت در دنی ــن ق ــران چندمی ــور ای ــادی، کش می

ــت؟  اس
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ب( هجدهم الف( سی و هشتم  

ج( هفتم                    د( چهل و سوم

-136
 93 درصــد از صــادرات ایــران در حکومــت پهلــوی 
ــی  ــدام کاالی صادرات ــه ک ــوط ب ــال 1355 مرب در س

بــوده اســت؟ 

ب( نفت  الف( مرکبات  

د( سنگ آهن ج( منسوجات  

-137
ــر  ــران ب  دلیــل رد ادعــای مالکیــت 50 درصــدی ای

دریــای خــزر چیســت ؟ 

ــران  ــه ای ــق ب ــاحل متعل ــزان س ــن می ــف( کمتری ال
اســت 

ب( واگــذاری 32 درصــد از دریــای خــزر توســط 
ــیه ــه روس ــران ب ای

ج(عقــب نشــینی ایــران از مالکیــت 50 درصــدی بــر 
دریــای خــزر

د( همه موارد
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-138
ــمندان  ــندگان و اندیش ــی از نویس ــدگاه برخ از دی
غربــی وضعیــت اقتصــادی مــردم در دوران پهلــوی 

چگونــه بــود؟

الــف( اختصــاص ثــروت نفتــی بــه نخبــگان وابســته 
بــه دربــار

ب( بدتریــن کشــور جهــان بــه لحــاظ توزیــع نابرابــر 
درآمدهــا

ــک  ــین در ی ــای شهرنش ــد از خانواده ه ج( 23 درص
اتــاق زندگــی میکردنــد

د( همه موارد 

-139
 در کدام کشــور نابرابــری ثــروت در جامعــه) ضریــب 
جینــی ثــروت( نســبت بــه بقیــه کشــور هــا پاییــن 

اســت؟

ب ( انگلیس الف( کانادا  

د ( ایران  ج ( آمریکا  

-140
 بــه گفتــه یرواند آبراهامیان, تاریخ شــناس مشــهور 
مقیــم آمریــکا, اصطــاح فــرار مغزهــا نخســتین بــار 
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بــرای ایــران چــه زمانــی بــه کار گرفتــه شــد؟ 

 الف( دوران قاجار

  ب ( دوران ناصرالدین شاه

  ج ( بعد از انقاب اسامی

 د ( دوران پهلوی 

-141
 طبــق گــزارش موسســه جهانــی آمــار و ارزیابــی 
ســامت)IHME( پاییــن تریــن نــرخ خودکشــی بیــن 
کشــورهای زیــر در ســالهای 1990 تــا 2017 میــادی 

مربــوط بــه کــدام کشــور اســت؟

ب( کره جنوبی الف( فرانسه  

د( آمریکا ج( ایران    

-142
 ایــن جملــه از کیســت و مربــوط بــه کــدام دوره 
ــدم  ــا ش ــی جوی ــد؟)) وقت ــی باش ــران م ــخ ای از تاری
دردهــات چقدر برق و آب آشــامیدنی داریم، معلوم 
شــد یــک درصــد دهــات ایــران آب آشــامیدنی تمیز 
دارنــد و چهــار درصــد دهــات ایــران بــرق دارنــد.(( 

الف( بنی صدر- بعد از انقاب اسامی
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ب( آیت الّله طالقانی- دوره پهلوی

ج( اسدالّله علم- دوره پهلوی 

د( حسین فردوست- بعد از انقاب اسامی

-143
 کــدام گزینــه دربــاره وضعیــت آموزشــی ایــران در 

دوره پهلــوی درســت نمــی باشــد؟ 

الــف( 68 درصــد از جمعیــت بزرگســال بــی ســواد 
بودنــد

ب( 90 درصد زنان روستایی بی سواد بودند

دوره  نمی توانســتند  کــودکان  از  درصــد   60 ج( 
دبســتان را کامــل طــی کننــد

د( 50 درصــد داوطلبــان کنکــور می توانســتند وارد 
دانشــگاه ها شــوند 

 -144
 طبــق گــزارش شــاخص جهانــی گرســنگی در ســال 
ــزان  ــن می ــن تری ــادی کــدام کشــور پایی 2020 می
شــاخص جهانــی گرســنگی را نســبت بــه کشــورهای 

منطقــه و جهــان دارد؟

ب( چین الف( انگلیس  
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د( ایران  ج( آمریکا  

-145
ــور  ــدام کش ــگاهی ک ــان دانش ــارغ التحصی ــرخ ف  ن
ــال های  ــی س ــتری ط ــد بیش ــه رش ــه بقی ــبت ب نس

1970 تــا 2010 میــادی داشــته اســت؟

ب( ترکیه الف( چین  

د( ایران  ج( عربستان سعودی 

-146
 بــا توجــه بــه بررســی رونــد تغییــرات نــرخ ســرطان 
در برخــی از کشــورهای جهــان در ســالهای 1990 تــا 
2017 میــادی توســط موسســه جهانــی آمــار ارزیابی 
ســامت)IHME( ، در بیــن کشــورهای زیــر ، باالتریــن 
ــه  ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــزان آن ب ــن می ــن تری و پایی

کــدام کشــور میباشــد؟ 

الف( کره جنوبی- دانمارک

ب( آمریکا- ایران 

ج( ایران- ژاپن

د( فرانسه- دانمارک
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 -147
بــر اســاس گــزارش دفتــر برنامــه توســعه ســازمان 
شــاخص  میــادی،   2018 ســال  در  متحــد  ملــل 
ســطح  و  آمــوزش  بهداشــت،  انســانی)  توســعه 
مناســب زندگــی( کشــور ایــران در میان کشــورهای 
بــا توســعه انســانی باال رتبه چنــدم را دارا میباشــد؟ 

ب( بیست و سوم الف( شانزدهم  

د( هشتم ج( اول    

 -148
در دوره ی پهلــوی چــه عاملــی منجــر بــه وابســتگی 
بیشــتر دولــت بــه واردات مــواد اولیــه و نیــروی کار 

شــد؟ 

الف( عدم ایجاد صنایع زیرساختی

ب( عدم تربیت نیروی انسانی متخصص

ج( عدم رشد دانش فنی بومی

د( همه موارد 

-149
 بنابر گزارش پایگاه علمی نیوساینتیســت در ســال 
ــرعت  ــترین س ــور بیش ــدام کش ــادی، ک 2010 می
رشــد را در زمینــه تولیــدات علمــی در میــان تمامــی 
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کشــورهای دنیــا از آن خــود کــرده اســت؟ 

ب( چین الف( آلمان  

د( آمریکا ج( ایران    

-150
 بــر اســاس اطاعــات پایــگاه علمی ISI ســرعت رشــد 

علمــی ایــران چنــد برابر متوســط جهانی میباشــد؟

ب( 2 برابر الف( 5 برابر  

د( 7 برابر ج( 11 برابر   

-151
ــگاه اســتنادی اســکوپوس کشــور  ــه گــزارش پای  ب
ایــران رتبــه چندم جایــگاه علمی را در منطقــه دارد؟

ب( بیستم الف( شانزدهم  

د( اول  ج( دهم   

-152
ــاالت  ــی ای ــای بالین ــش ه ــز آزمای ــزارش مرک ــه گ  ب
متحــده آمریــکا در ســال 2016 میــادی ، کشــور 
ایــران در رشــته علوم ژنتیک و ســلول هــای بنیادی 

، جایــگاه چنــدم دنیــا را از آن خــود کــره اســت؟



صف
 ل
لوا

: 
ول

الو
و ت
وم

م

75

ب( شانزدهم الف( هشتم  

د( بیست و دوم ج( دوم    

 -153
بنابــر گــزارش پایــگاه اســتنادی اســکوپوس در 
ســال 2020 میــادی ، کشــور ایــران در رشــته علوم 

هوافضــا رتبــه چنــدم جهــان میباشــد؟ 

ب( چهل و پنجم الف( بیست و ششم 

د( سی ام  ج( یازدهم   

 -154
گســترش ســهم اقتصــاد دانــش بنیــان چــه تاثیــری 

در اقتصــاد کشــورها دارد؟ 

بــا  محصــوالت  تولیــد  و  اشــتغال  ایجــاد  الــف( 
بــاال تکنولــوژی 

ب( جلوگیری از خروج ارز از کشور

ج(کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و گاز

د( همه موارد 

 -155
بــه گــزارش مکنــزی، یکــی از معتبرتریــن بنــگاه 
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هــای مشــاوره مدیریــت در جهــان ، در ســال 2016 
میــادی، کشــور ایــران از نظــر تعــداد دانشــجویان و 
دانش آموختــگان ســاالنه در رشــته هــای مهندســی 
جــزو چنــد کشــور برتــر دنیــا اســت؟ و هــم تــراز بــا 

کــدام کشــور مــی باشــد؟ 

الف( جزو 16 کشور برتر جهان- فرانسه

ب( جزو 10 کشور برتر جهان- انگلیس

ج( جزو 5 کشور برتر جهان- آمریکا 

د( جزو 8 کشور برتر جهان- آلمان

-156
 رتبــه کشــور ایــران بنــا بــر گــزارش بانک جهانــی در 
تعــداد ثبــت اختــراع در ســال 2019 میــادی چنــدم 

دنیا میباشــد؟ 

الف( بیست و چهارم

ب( سی و نهم

ج( دهم 

د( شانزدهم

-157
 طبــق گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( در 
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ســال 2019 میــادی کشــور ایــران رتبــه چنــدم را 
در بیــن کشــورهای تولیدکننــده انــرژی دارد؟

ب( سی و هشتم الف( بیست و سوم 

د( دوازدهم ج( هشتم   

 -158
کشــور ایــران در زمینــه علــم انــرژی هســته ای رتبه 
چنــدم را بــه ترتیــب در جهــان و منطقــه را در ســال 

2020 میــادی از آن خــود کــرده اســت ؟ 

ب( 16- 8 الف( 26 - 8  

د( 31- 4 ج( 11- 1   

 -159
بــه گــزارش پایــگاه اســتنادی اســکوپوس در ســال 
2020 میــادی کشــور ایــران در کــدام زمینــه رتبــه 

اول منطقــه را از آن خــود کــرده اســت؟

الف( علم انرژی های تجدید پذیر

ب( علم انرژی هسته ای

ج( علم انرژی

د( همه موارد 
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-160
 بــه تعبیــر چــه کســی در دوره پهلــوی انگلیســی هــا 
ایــن امــر را کامــًا عــادی و طبیعــی می دانســتند کــه 
ــای  ــته ه ــر و خواس ــق نظ ــران مطاب ــات در ای انتخاب

خودشــان صــورت بگیــرد؟

الف( حسین فردوست

ب( شهید مطهری

ج( آیت الّله طالقانی

د( محمدرضا پهلوی 

-161
 کــدام گزینــه در مــورد وضعیــت انتخابــات بــه گفته 
اســدالّله علــم در دوران پهلــوی اول و دوم درســت 

ــد؟ نمی باش

الف( نبود آزادی انتخابات

ب( بی ارزش بودن حقوق سیاسی مردم

ج( مداخات گسترده بیگانگان

د(انتخابات با آزادی نسبی 

 -162
مجــازات  اقــدام  کــدام  اروپایــی  کشــورهای  در 
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نقــدی دارد؟ و جرائــم  زنــدان  و  ســنگین 

الف( شورش خیابانی

ب( اهانت به نام خدا

ج( انکار هولوکاست 

د( برهم زدن نظم عمومی 

-163
ــی، در  ــر آمریکای ــن ، تحلیلگ ــاری روبی ــر ب ــه تعبی  ب
دوران ســلطنت پهلــوی در عرصــه و معرفی فرهنگ 
و تمــدن غربــی بــه مــردم ایــران کــدام جنبــه هــای 

ایــن فرهنــگ انتخــاب می شــد؟

الف( مصرف گرایی

ب( گسترش سبک زندگی غربی

ج( بد ترین و مبتذل ترین جنبه ها 

د( توسعه علم و فناوری غرب

-164
 بــه گفتــه چــه کســی در دوران ســلطنت پهلــوی 
فیلمهــای آمریکایــی کــه بیشــتر از انــواع مبتــذل آن 
بودنــد، بیــش از 30 درصــد برنامــه هــای تلویزیونی 

و پــرده هــای ســینما را اشــغال کــرده بــود؟
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الف( آنتونی پارسونز، سفیر سابق انگلیس

ب( امام خمینی )ره(

ج( باری روبین، تحلیلگر آمریکایی 

د( شهید مطهری

-165
 بــه گفتــه ژان لوروریــه ، روزنامــه نــگار فرانســوی، 
ــه  ــال 1358، چ ــاه س ــد ش ــر ض ــران ب ــاب ای در کت
چیــزی در ردیــف اول پاســخ مــردم در مــورد انتقاد و 

ســرزنش از رژیــم پهلــوی مــی باشــد؟

الف( وابستگی به غرب

ب( ترویج فرهنگ غربی

ج( فساد و انحطاط اخاقی رژیم 

د( قحطی و کمبود مواد غذایی

-166
 هــدف و برنامــه اصلــی ســردمداران رژیــم پهلــوی 

چــه بــود؟

الف( توسعه تجارت با غرب

ب( از بین بردن معنویت و دینداری در ایران 
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ج( توسعه علم و فناوری

د( گسترش فرهنگ غربی

-167
در دوران پهلــوی تعــداد کــدام یــک از مشــاغل در 
ــور  ــای کل کش ــر کتابخانه ه ــش از 3 براب ــران بی ته

بــود؟

الف( استاد دانشگاه

ب( مشروب فروش

ج( کتاب فروش

د( روز معلم

-168
 تعــداد کــدام یــک از مراکــز بیــش از 5 برابــر تعداد 
دانشــگاه های کشــور در دوران پهلــوی بوده اســت؟

الف( داروخانه ها

ب( کارخانه ها

ج( خانه های فساد و کاباره 

د( شرکت های صنعتی
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 -169
تعــداد کــدام کارخانــه هــا در دوران پهلــوی بیــش از 

ــود؟ بقیه ب

الف( کارخانه های تولیدات صنعتی

ب( کارخانه های تولید قند و شکر

ج( کارخانه های تولید مشروبات الکلی 

د( کارخانه های تولید منسوجات

-170
کــدام گزینــه از نمونه هــای بــارز غربــی ســازی و 
مبــارزه بــا فرهنــگ ملــی مذهبــی ایــران توســط 

پهلــوی بــوده اســت؟

الف( تغییر مبنای تقویم از هجری به شاهنشاهی

ب( نامگــذاری خیابــان هــا و میادیــن شــهر بــه نــام 
خانــدان پهلــوی

ج( نامگــذاری عملیــات هــای رزمــی بــه نــام حیوانــات 
حشی و

د( همه موارد 

-171
ــد ،  ــگاه مریلن ــنجی دانش ــز نظرس ــزارش مرک ــه گ ب
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کــدام شــخصیت در صــدر محبــوب ترین شــخصیت 
هــای مــردم ایــران مــی باشــد؟

الف( شهید مطهری

ب( حاج قاسم سلیمانی 

ج( پروفسور سمیعی 

د( دکتر علی شریعتی 

-172
 بــه تعبیــر چــه کســی،" جهانیــان بــه برکــت انقــاب 
ــعادت  ــا راه س ــه تنه ــد ک ــران ، یافته ان ــامی ای اس

اســام اســت"؟

الف( دکتر علی شریعتی 

ب( شول- التور، نویسنده آلمانی 

ج( امام خمینی )ره(

د( آلبرکامو، نویسنده فرانسوی

 -173
در ســالهای اخیــر بیشــترین نامگــذاری پســر متولــد 

شــده در انگلیــس کــدام نــام میباشــد؟

ب( دنیل الف( جرج  
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د( الکس ج( محمد    

-174
ــا مــی   کــدام کشــور جــزو 10 کشــور پــر طــاق دنی

باشــد؟

ب( ترکیه الف( هند  

د( ایران ج( آمریکا   

-175
 بــه گــزارش بخــش مبــارزه بــا جرائــم و مــواد مخــدر 
ســازمان ملــل متحــد)UNODC( ، نــرخ ارتــکاب قتل و 
تجــاوز در کــدام کشــور نســبت به ســایر کشــورهای 

دنیــا بســیار باالتر اســت؟

ب( آلمان الف( ایران  

د( آمریکا  ج( اسپانیا  

-176
 )PEW(بنــا بــر گــزارش موسســه تحقیقاتــی پیــو
کــدام کشــور دارای باالتریــن تعــداد زندانــی هــا در 

دنیــا مــی باشــد؟

ب( تایلند الف( روسیه  

د( ایاالت متحده آمریکا  ج( برزیل  
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 -177
محمدرضــا پهلــوی در مصاحبــه بــا خانــم اوریانــا 
 1357 ســال  در  ایتالیایــی،  خبرنــگار  فاالنچــی، 
،دیــدگاه خــود را در مــورد زن چگونــه بیــان می کند؟

الف( زن عامل اصلی ایجاد آرامش در خانه است

ب( حضــور زنــان در فعالیــت هــای سیاســی ضــروری 
ست ا

ج( در زندگــی یــک فــرد ،زن بــه حســاب نمــی آیــد 
مگــر وقتــی زیبــا و دلربــا باشــد 

ــا  ــی را ایف ــش اصل ــدان نق ــت فرزن د( زن در تربی
می کنــد

 -178
دیدگاه امام خمینی )ره( به زن چگونه بود؟ 

الف( زن یک انسان بزرگ و مربی جامعه است

ب( زن بزرگــی ویــژه ای در جامعــه دارد کــه اگــر برتر 
از مرد نباشــد، کمتر نیســت

 ، علمــی  مختلــف  عرصه هــای  در  بایــد  زنــان  ج( 
فرهنگــی و سیاســی بــا قــدرت تــاش کننــد

د( همه موارد 
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-179
ــه  ــادر چ ــام م ــت مق ــان فضیل ــه را در بی ــن جمل  ای
ــن  ــادر ، بزرگتری ــن م ــد؟ " دام ــی کن ــان م ــی بی کس
مدرســه ای اســت کــه بچــه در آنجــا تربیــت مــی 
شــود، حقــوق بســیار مادرهــا را نمــی تــوان شــمرد و 

ــرد" ــق ادا ک ــه ح ــوان ب ــی ت نم

الف( دکتر علی شریعتی

ب( امام خمینی)ره( 

ج( شهید مطهری 

د( سیمین دانشور

-180
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه از س ــدام گزین  ک
ــد؟  ــی باش ــخصیت زن م ــام و ش ــت مق ــاب فضیل ب

الف( زن پیش خدای متعال مثل مرد است

ب( در طــی مراتــب معنــوی و الهــی هیــچ تفاوتی بین 
زن و مرد نیســت

ــردی  ــخصی و ف ــوق ش ــی و حق ــوق اجتماع ج( در حق
ــدارد ــی وجــود ن بیــن زن و مــرد تفاوت

د( همه موارد 
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-181
 )WEF(اقتصــاد جهانــی  انجمــن  گــزارش  طبــق   
،جمهــوری اســامی ایــران در عدالــت آموزشــی بیــن 
ــان را کســب کــرده  ــام چنــدم جه ــر و پســر مق دخت

ــت؟ اس

ب( سی و دوم الف( هجدهم  

د( دهم ج( اول   

-182
ــی  ــای مردم ــران نهاده ــامی ای ــاب اس ــد از انق  بع
ــا چــه رویکــردی توســط بانــوان راه انــدازی شــده  ب

ــت؟ اس

ب( خیریه ای الف( کارآفرینی  

د( همه موارد ج( پژوهشی  

-183
 تعــداد ورزشــگاه هــای اختصاصــی بانــوان پــس از 
انقــاب اســامی چنــد برابــر افزایــش یافته اســت؟

ب( 10 برابر الف( 15 برابر  

د( 20 برابر ج( 30 برابر  
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 -184
ــورد  ــی در م ــون اساس ــول قان ــه از اص ــدام گزین ک

ــد؟ ــی باش ــذاری نم ــون گ ــان و قان ــه زن رابط

ــون  ــر قان ــرای مشــارکت در ام ــی ب ــان منع ــف( زن ال
ــد ــذاری ندارن گ

ب( بــر پایــه قانون اساســی اعضــای شــورای نگهبان 
لزومــی نــدارد کــه مرد باشــند

ج( نماینــدگان اقلیــت های دینی در مجلس شــورای 
اســامی نباید زن باشند

د( بنابــر اصــل 62 قانــون اساســی، انتخاب کنندگان 
و انتخــاب شــوندگان از نماینــدگان مجلــس شــورای 

اســامی بــه جنســیتی ویــژه اختصاص نــدارد

-185
 بــه گــزارش کــدام منبــع خبــری، زنــان نویســنده در 
ــده  ــر ش ــته 13 براب ــه گذش ــول ده ده ــران در ط ای
اســت و تقریبــاً برابــر بــا تعــداد امــروز مردان اســت 
ــرای  ، انقــاب اســامی ســال 1979 نقطــه عطفــی ب

زنــان ایرانــی در تمــام طیــف هــا بــوده اســت.؟

الف( خبرگزاری کیهان          ب( نیویورک تایمز

ج(  خبرگزاری CNN                   د(خبرگزاری تسنیم
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-186
)NPR( ــکا ــی آمری ــو مل ــزارش رادی ــه گ ــه ب ــا توج  ب

ــی در  ــد خودکش ــریعتر درص ــد س ــوص رش در خص
زنــان نســبت بــه مــردان در آمریــکا ،دلیــل افزایش 

ــان در غــرب چیســت؟ خودکشــی زن

الف( بیماری های اعصاب و روان

ب( بحران های اقتصادی

ج( افزایش زن ستیزی در غرب

د( افزایش بیکاری زنان

-187
ــی در  ــونت جنس ــی خش ــز مل ــار مرک ــاس آم ــر اس  ب
آمریــکا ،در کــدام کشــور از هــر 4 دختــر ، یــک دختر 
و از هــر 6 پســر، یــک پســر پیــش از 18 ســالگی در 

معــرض ســوء اســتفاده جنســی قــرار می گیرنــد؟

ب( آمریکا الف( فرانسه  

د( ایران ج( آلمان   

-188
 بنابــر آمــار پایــگاه داده تروریســم جهانــی در ســال 
ــات  2017 میــادی، کمتریــن تعــداد و تلفــات عملی

تروریســتی در کــدام کشــور میباشــد؟
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ب( آمریکا  الف( بریتانیا  

د( ایران ج( فرانسه  

-189
 باالتریــن تعــداد پایــگاه هــای نظامــی در اطــراف 
ــت؟ ــور اس ــدام کش ــه ک ــوط ب ــران مرب ــای ای مرزه

ب( قطر الف( عراق  

د( ترکیه ج( آمریکا  

-190
 کــدام گزینــه در مــورد وضعیــت نظامــی ایــران در 

دوره پهلــوی درســت نمــی باشــد؟

الــف( واردات تســلیحات نظامــی گــران قیمــت و 
ــی ــدون کارای ــاً ب بعض

ــد تســلیحات از درآمــد حاصــل از فــروش  ب( خری
تولیــدات صنعتــی داخلــی

ج( کنتــرل میــزان تاسیســات نظامی و مخــارج نظامی 
ایــران توســط آمریکا

د( وابســتگی شــدید ارتــش بــه حضور مستشــاران 
خارجی
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-191
 بــه تعبیــر چــه کســی در دوران پهلوی، مستشــاران 
و کارکنــان آمریکایــی، نیروهــای مســلح ایــران و 
حقــوق بگیــر دولــت ایــران بودنــد، حقــوق و مزایــا، 
هزینــه ایــاب و ذهــاب و مخــارج تحصیــل فرزنــدان 

ــن می شــد؟ ــران تامی ــت ای ــا از طــرف دول آنه

الف( امام خمینی)ره(

ب( آنتونی پارسونز، سفیر سابق انگلیس

ج( آیت الّله طالقانی

د( سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران

-192
 کشــور ایــران در دسترســی بــه تکنولــوژی تولیــد 

پهپــاد چندمیــن کشــور جهــان میباشــد؟

ب( دوازدهم الف( بیست و چهارم 

د( سی و دوم ج( چهارم   

-193
 از بیــن مــوارد زیــر ، کــدام کشــور کمتریــن بودجــه 

نظامــی را دارد؟

ب( ژاپن الف( انگلیس  
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د( ایران  ج( آمریکا   

-194
 انــواع مواجهــه بــا حــوادث، در بیــان رهبــر انقــاب، 

در کــدام گزینــه آمــده اســت؟ 

الف( فعال، عکس العملی 

ب( انفعالی، ابتکاری

ج( عکس العملی، انفعالی

د( الف و ب

-195
ــن  ــه ای ای ــوع مواجه ــه ن ــاب، چ ــر انق  در کام رهب

ــا را دارد؟  ــی ه ویژگ

"وقتــی بــا یــک حادثــه ای رو بــه رو مــی شــویم، نگاه 
کنیــم و ببینیــم در قبــال ایــن حادثــه و بــرای دفــع 
و رفــع آن، بــرای تصعیــف آن و یــک جاهایــی بــرای 

تقویــت آن، چــه بایــد بکنیــم و فکــر کنیــم ..." 

الف( عکس العملی

ب( انفعالی و عکس العملی

ج( ابتکاری و فعاالنه

د( گزینه الف و ب
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-196
 در نــوع مواجهــه ی فعــال و ابتــکاری، کــدام پیامبــر 
بــا بافتــن زره، توانســت از حمــات دشــمن خــود در 

امــان بمانــد؟ 

الف( پیامبر اسام

ب( حضرت عیسی

ج( حضرت داوود

د( حضرت ابراهیم

-197
 نمونــه ی نــوآوری و ابتــکار رزمنــدگان در عملیــات 

بیــت المقــدس کــدام مــورد اســت؟ 

الف( ساخت موشک

H3 ب( عملیات

ج( عبور از رودخانه ی کارون

د( ساخت پل بعثت

 -198
اصلــی تریــن و مهم تریــن ویژگی عملیــات والفجر8، 

ــود؟  چه ب

الف( عبور غواصان از اروند رود و شکستن خط
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ب( انتخاب هوشمندانه ی منطقه ی فاو

ج( تاکتیک جدید برای فریب عراق

H3 د( عملیات

-199
 در کــدام عملیــات، بــرای اولیــن بــار، ســوخت گیــری 

در هــوا انجــام شــد؟ 

الف( عملیات طریق القدس

ب( عملیات بیت المقدس

H3 ج( عملیات

د( عملیات فتح المبین

-200
 "حفــر کانــال بــه طــول دو کیلومتــر و بــا عمــق یــک 
متــر و هشــتاد ســانتی متــر در تاریکــی شــب بــرای 
بــه مواضــع دشــمن" در کــدام  نزدیــک شــدن 

ــاد؟  ــاق افت ــات اتف عملی

ب( کربای 1 الف( آزادسازی خرمشهر 

ج( بیت المقدس           د( فرمانده کل قوا خمینی



صف
 ل
لوا

: 
ول

الو
و ت
وم

م

95

-201
 پــر تکرارتریــن آیــه ای کــه رهبــر انقــاب در 
ــه  ــدام آی ــد ک ــرده ان ــتفاده ک ــان از آن اس بیاناتش
اســت و تعــداد دفعاتــی که اســتفاده شــده چــه قدر 

ــت؟  اس

الف( آیه ی تطهیر- 23 بار 

ب( ایه ی نصرت الهی- 67 بار

ج( آیه های مربوط به بهشت- 20 بار

د( آیه ی اکمال دین- 35 بار

-202
 عبــارت "ُحــض الَغمــراِت ِللحــق"، مــر بــوط بــه کــدام 

دوگانــه اســت؟ صفحــه 70

الف( دوگانه ی ترس و دلیری

ب( دوگانه ی نگاه مایوسانه و امیدوارانه

ج( دوگانه ی برخورد فعاالنه و انفعالی

د( هیچ کدام

-203
 در نظــر رهبــر انقــاب، شــجاع ترین چهره ی اســام، 

چه کســی اســت؟ صفحــه 75
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ب( امام حسن الف( امام علی  

د( امام حسین ج( امام رضا  

-204
 اولیــن مســلمانی کــه افســار بــر دهانــش بســتند تا 

ســخن حــق نگویــد چــه کســی بــود؟ ص 77

ب( عمار یاسر الف( ابوذر  

د( سلمان فارسی ج( میثم تمار  

 -205
پاســخ معاویــه بــه نامــه حضــرت علــی A کــه » علی! 
عــده لشــکریان مــن بــه عــدد ســتارگان آســمان 
اســت. مهیــای نبــرد بــاش« را چــه کســی داد و چــه 

گفــت؟

الــف( طرمــاح – علــیA خــود بــه تنهایــی خورشــیدی 
اســت کــه ســتارگان تــو در برابــرش نــوری نخواهند 

داشت!

ب( زبیــر- بــه جــای نبــرد با علــیA به فکر ســازش 
و مذاکــره بــا او باش!

ج( علیA – ما را هراسی از نبرد با شما نیست.

د( کمیل- از گفته خود پشیمان خواهی شد
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 -206
از ماجــرای تــرک منطقه اســتراتژی آب توســط ســپاه 
ــه ای  ــه نتیج ــن چ ــگ صفی ــیA در جن ــرت عل حض

میتــوان دریافــت کــرد؟

ملــت ...... بازیچــه دســت دشــمن می شــود، هرچند 
ــک  ــده اش مال کــه رهبــرش امــام علــیA و فرمان

اشــتر باشــد.

ب( زمان نشناس الف( فاسد  

د( صادق ج( جاهل   

-207
 این تواصیف در مورد چه کسی است؟

»از همــه چیــز و همــه کــس مــی ترســید. از رعــد و 
بــرق و صداهــای ناگهانــی مــی ترســید از آدم هــای 
ناشناســی کــه بــرای اولیــن بــار پیــش او مــی آمدنــد 
مــی ترســید ....؛ حتــی از تجســم وقایعــی کــه هنــوز 
صــورت نگرفتــه بــود، مــی ترســید. در هــر موضــوع 
کــه زمینــه وحشــت برایــش فراهم می شــد، کنترل 
اعصــاب خــود را از دســت مــی داد و صبــر و قرارش 

بــه کلــی از کــف مــی رفــت.«

الف( ولیعهد رضا پهلوی در 4 سالگی

ب( بانو شهناز
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ج( احمدشاه

د( مظفرالدین شاه

-208
 روز عاشــورا، عمــر بــن ســعد در رابطــه بــا چه کســی 
گفت:»باهــم ســتیز نکنیــد، ســوگند بــه خــدا! یــک 

نفــر نمیتوانســت ایــن مــرد را کشــته باشــد!«

الف ( عابس بن شبیب

ب( حر بن ریاحی

ج( زهیر بن قین

د( مسلم بن عوسجه

-209
 طبــق گــزارش نشــریه آمریکایی نشــنال اینترســت 
در 6 نوامبــر 2018 ، چــه چیــزی بــر روی ایــران اثــر 

نخواهد گذاشــت؟

الف( تهدید به حمله نظامی

ب( انصراف تمام کشورها به خرید نفت ایران

ج( تحریم ها

د( وجــود تهدیدهــای تروریســتی مثــل داعــش در 
ــراف آن اط



صف
 ل
لوا

: 
ول

الو
و ت
وم

م

99

-210
 این جمله از جرجی زیدان در مورد کیست؟

» اگــر بگویــم مســیح از او باالتــر اســت، عقلــم اجازه 
نمیدهــد و اگــر بگویــم او از مســیح باالتــر اســت ، 

دینــم اجــازه نمــی دهــد.«

ب( راحیل الف( بنیامین  

A د( علی   Aج( ابراهیم

-211
ــت،  ــازاده اس ــاه زن ــعار "ش ــا ش ــخصیت ب ــدام ش  ک
خمینــی آزاده اســت" مخالفــت کــرد و بــه چــه دلیــل 

مخالفــت کــرد؟

الف( دکتر شریعتی- دور از ادب بودن شعار

ب( حجــه االســام خامنــه ای- معلوم نیســت زنازاده 
باشد

ج(دکتــر بهشــتی- دروغ اســت، او زنــازاده نیســت و 
احساســات خــود را کنتــرل کنید.پیــروزی را بــه هــر 

قیمتــی نمیخواهیم

د( هیچ کدام

-212
 این فتوا از آن کدام مرجع تقلید است؟
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»اهانــت بــه نمادهــای بــرادران اهل ســنت، از جمله 
اتهــام زنــی به همســر پیامبــر اســام)ص( )عایشــه( 
کــه موجــب خدشــه وارد شــدن بــه شــرافت او مــی 

شــود، حــرام اســت.«

الف( آیت الّله بروجردی

ب( ایت الّله صافی گلپایگانی

ج( آیت الّله خویی

د( مقام معظم رهبری
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فصل دوم: سواالت تخصصی 
سواالت این فصل، معموال نیاز به رجوع به کتاب 

صعود چهل ساله و معجزه تولید دارد.1

1. به مسئولین برگزارکننده مسابقه پیشنهاد می شود که کتب "صعود چهل ساله" 
و "معجزه تولید" در اختیار شرکت کننده قرار گرفته و سوال از هر دوگروه همزمان 
پرسیده شود )بدون ذکر 4گزینه( و هر کدام زودتر از داخل کتاب پاسخ را پیدا کرد 

امتیاز داشته باشد

فصل دوم: سواالت تخصصی 
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 -213
بــه نقــل از چــه کســی رضاخــان پهلــوی یــک عامــل 

ــن تردیــدی نیســت؟ ــود و در ای انگلیــس ب

الف( آیت الّله طالقانی

ب( حسین فردوست ،رئیس سازمان بازرسی 
شاهنشاهی 

د( اسدالّله علم ج( آیت الّله خامنه ای 

-214
 کــدام گزینــه از اهــداف و اصــول برنامــه جامــع 
چیــن  و  ایــران  ســاله   25 راهبــردی  همــکاری 

شــد؟  می با
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الــف( ارتقــای عملــی روابط در ســطح مشــارکت جامع 
راهبــردی بــر اســاس اعامیــه دو رئیــس جمهــور در 

1394 بهمن 

ب( توســعه همــه جانبــه همــکاری هــا در عرصه های 
ــی و  ــی، دفاع ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــاری، اقتص تج

منیتی ا

ج( پیگیــری منافــع مشــترک بــه صــورت بــرد- بــرد 
در روابــط دو جانبــه منطقــه ای و بیــن المللــی

د( همه موارد 

-215
ــع  ــاف واق ــات خ ــورات و القائ ــورد از تص ــدام م  ک
ــران و چیــن  ــردی 25 ســاله ای ــاره برنامــه راهب درب

مــی باشــد؟

الف( این سند قرارداد و معاهده نیست 

ب( اشــتراک نظــر دو کشــور در ارتبــاط با بســیاری از 
مســائل منطقــه ای و بیــن المللــی بــه ویــژه مبــارزه با 

یکجانبــه گرایــی از اهــداف ایــن برنامه اســت

ج( همــکاری و تقویــت زیرســاخت هــای دفاعــی و 
مقابلــه بــا تروریســم از برنامــه هــای سیاســی –

راهبــردی ایــن همــکاری میباشــد

د( تقویــت همــکاری هــای غیــر نفتــی بــا تمرکــز بــر 
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حــوزه دانــش بنیــان از برنامــه هــای اقتصــادی ایــن 
ــد. ــکاری می باش هم

-216
 بــا وجــود افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی و توســعه 
صــادرات در کشــور مکزیــک در ســال 2020 میادی 
کــدام مــورد از عوامــل موثــر بــر رونــد افزایــش و 
نــرخ رشــد 46درصــدی جمعیــت زیــر فقــر مکزیــک 

نمــی باشــد؟

الف( نیروی کار بسیار ارزان در مکزیک

تولیــد در مکزیــک توســط  تاســیس خطــوط  ب( 
شــرکت هــای بــزرگ جهانــی

ج( قتصاد وابسته به آمریکا

د( افزایش صادرات نفت خام 

-217
عامــل بحــران هــای مالــی و سیاســی و اجتماعــی 
و ورشکســتگی کشــورهای شــرق آســیا در دهــه 

1990 میــادی کــدام مــورد اســت؟

الف( حذف تعرفه های تجاری

ب( عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها

ج( وابستگی به سرمایه گذاری خارجی 
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د( قطع صادرات به این کشورها

-218
 وابســتگی در کــدام زمینــه منجــر بــه قتــل و تجــاوز 
ــربازان  ــط س ــی توس ــان ژاپن ــه زن ــترده ب ــای گس ه

آمریکایــی در خــاک ژاپــن شــده اســت؟

ب( فرهنگی الف( اقتصادی  

د( سیاسی ج( نظامی   

-219
 بــا توجــه به اینکه شــاخص ضریب جینی" ســنجش 
ــروت یــک  ــا ث ــع درآمــد ی ــری در توزی ــزان نابراب می
جامعــه میباشــد, کاهــش آن چــه تاثیــری بــر عدالــت 

اجتماعــی و فاصلــه طبقاتــی دارد؟

الــف( کاهــش عدالــت اجتماعــی و افزایــش فاصلــه 
تی طبقا

ــه  ــش فاصل ــی وکاه ــت اجتماع ــش عدال ب ( افزای
طبقاتــی 

ج ( کاهش عدالت اجتماعی و فاصله طبقاتی

د ( افزایش عدالت اجتماعی و فاصله طبقاتی
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-220
ــر آمــار رســمی بانــک جهانــی, در زمــان پهلــوی   بناب
ــر  ــط فق ــر خ ــران زی ــت کل ای ــد از جمعی ــد درص چن
قــرار داشــتند و تــا ســال 2018 میــادی بــه چنــد 
ــش آن از آن  ــل افزای ــت و دلی ــیده اس ــد رس درص

ســال بــه بعــد چــه بــود ؟

ــش واردات  ــد - کاه ــد - 20 درص ــف( 35 درص ال
ــی کاالی خارج

هــای  تحریــم   – درصــد   18  – درصــد   40  ) ب 
اقتصــادی

بــودن  غربگــرا   – درصــد   14  – درصــد   46 ج( 
دولــت  مســئولین 

د( 26 درصــد – 16 درصــد – کاهــش صــادرت کاالی 
داخلی

-221
 بــه گــزارش ســازمان جهانــی ســامت)WHO( میزان 
ــران بعــد  ــه در ای ــر ناشــی از ســوء تغذی مــرگ و می
ــون  ــته و اکن ــدی داش ــه رون ــامی چ ــاب اس از انق

نســبت بــه میانگیــن دنیــا چگونــه اســت؟

الف( روند افزایشی- باالتر

ب ( روند کاهشی- باالتر
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ج ( روند کاهشی- پایین تر 

د ( روند افزایشی- پایین تر

-222
ــتاد  ــناس و اس ــه ش ــوران ، جامع ــان  ف ــان ج ــه بی  ب
دانشــگاه کالیفرنیــا در کتــاب مقاومــت شــکننده در 
دوره پهلــوی در دهــه 1350 شمســی چنــد درصد از 

روســتاها بــرق نداشــتند؟ 

ب( 60 درصد الف( 25 درصد  

د( 96 درصد  ج( 47 درصد  

 -223
ــد  ــران مــدرن ، نوشــته ی یروان ــخ ای در کتــاب تاری
آبراهامیــان، تاریــخ شــناس مشــهور مقیــم آمریــکا، 
ایــران در دهــه "5"" در کــدام بخــش یکــی از 

ــود؟  ــه ب ــورها در خاورمیان ــن کش بدتری

الف( مرگ و میر کودکان

ب( نسبت پزشک به بیمار

ج( نرخ آموزش عالی

د( همه موارد 
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-224
 بــه گــزارش بانــک جهانــی)world Bank( کشــور ایران 
در کــدام شــاخص از زمینــه امنیــت غذایــی بعــد از 
ــد 4  ــادی رش ــال 2018 می ــا س ــامی ت ــاب اس انق

برابــری داشــته اســت؟ 

 الف( تولید مواد غذایی

ب( کشاورزی و توسعه روستایی

ج( تولید محصوالت زراعی

د( همه موارد 

 -225
ســرانه کالــری روزانــه عرضــه شــده در ایــران بنابــر 
 FAO(( ــاورزی ــذا و کش ــی غ ــازمان جهان ــی س ارزیاب
بعــد از انقــاب اســامی تــا ســال 2013 میــادی چــه 
تغییــری کــرده اســت و در قیــاس بــا متوســط جهانــی 

چگونــه اســت؟ 

ب( افزایش- باالتر  الف( کاهش- پایین تر 

د( کاهش- باالتر ج( ثابت- پایین تر  

-226
 در ایــران شــاخص امیــد بــه زندگــی از پنجــاه ســال 
در دوره پهلــوی بــه چنــد ســال بعــد از انقــاب 
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اســامی رســیده اســت و میــزان آن نســبت بــه 
ــت؟  ــه اس ــان چگون ــن جه میانگی

ب( 77- باالتر  الف( 62- پایین تر 

د( 58- پایین تر ج( 70- باالتر  

-227
ــر  ــرگ و می ــزان م ــی می ــک جهان ــزارش بان ــر گ  بناب
کــودکان زیــر 5 ســال در هــر 1000 نفــر در ایــران 
ــادی  ــال 2019 می ــا س ــامی ت ــاب اس ــد از انق بع
ــه  چــه تغییــری کــرده اســت و میــزان آن نســبت ب

میانگیــن جهــان چگونــه اســت؟

الف( افزایش یافته- باالتر

ب( کاهش یافته- پایین تر 

ج( کاهش یافته- باالتر

د( افزایش یافته- پایین تر

 -228
میــزان دسترســی کل مــردم ایــران بــه بــرق بعــد از 
انقــاب اســامی چــه میــزان می باشــد و در مقایســه 

بــا میانگیــن جهانــی چگونه اســت؟ 

الف( 65 درصد- پایین تر
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ب( 72 درصد- پایین تر

ج(100 درصد – باالتر 

د(80 درصد- پایین تر

-229
 بــا اســتناد بــه آمــار بانــک جهانــی ،میزان دسترســی 
مــردم ایــران بــه بــرق نســبت بــه 40 ســال پیــش 

چــه تغییــری کــرده اســت؟

الف(از 30 درصد به 70 درصد رسیده

ب( از 50 درصد به 85 درصد رسیده 

ج( از 16 درصد به 100 درصد رسیده 

د(از 25 درصد به 75 درصد رسیده

-230
ــاخص  ــرات ش ــزان تغیی ــی می ــه بررس ــه ب ــا توج  ب
توســعه انســانی همــه کشــورهای دنیــا از ســال 
ــترین  ــور بیش ــدام کش ــادی ک ــا 2018 می 1980 ت
میــزان افزایــش شــاخص توســعه انســانی و رتبــه 
اول در رشــد ایــن شــاخص را در جهــان از آن خــود 

ــت؟ ــرده اس ک

ب( آلمان الف( کره جنوبی  
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د( ایران  ج( ایاالت متحده  

 -231
محمدرضــا پهلــوی بــرای ایجــاد صنایــع تولیــد کننده 

کاالهــای مصرفــی چــه اقداماتــی انجــام داد؟ 

الف( رشد زیرساخت ها

ب( رشد علم و دانش فنی بومی

ج( تربیت نیروی انسانی متخصص

د( واردات صنایع مصرفی 

-232
 ایــن جملــه نقــل از کیســت؟ بــه کمبــود تجهیــزات و 
مــواد خــام و وســایل ارتباطــی، کمبــود تکنســین هم 
اضافــه شــده بــود، مــا بیــش از یــک میلیــون خارجی 
را بــه خدمــت گرفتــه بودیــم و ســرانجام واردات ، 
بــه رغــم همــه چیــز ، بــی انــدازه زیــاد شــد و ســیر 
ــه هــر  ــد کــه میخواســتم ب تورمــی را موجــب گردی

قیمتــی شــده آن را مهــار کنــم .

ب( اسدالّله  الف( آیت الّله طالقانی  
علم

د(محمد رضا پهلوی  ج( بنی صدر   
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-233
 ســهم ایــران از تولیــد علــم دنیــا از 0/07 درصــد 
در بیســت ســال پیــش ، بــه چنــد درصــد در ســال 
2020 میــادی رســیده اســت؟ و میــزان آن نســبت 

بــه ســهم مــا از جمعیــت دنیــا چــه مقــدار اســت؟ 

الف( 1 درصد - 1/5برابر

ب( 2 درصد- 0/5 برابر

ج( 2 درصد- 2 برابر 

د( 1 درصد – 0/5 برابر

-234
 بــر اســاس نتایجــی که پایگاه اســتنادی اســکوپوس 
منتشــر کــرده اســت، تعــداد مــدارک و مســتندات 
علمــی ایــران بعــد از انقــاب اســامی تا ســال 2020 
میــادی رشــد چنــد برابــری داشــته و رتبــه جایــگاه 

علمــی آن در دنیــا چنــد اســت؟ 

ب( 35 برابر- 20 الف( 40 برابر- 23 

د( 20 برابر- 40 ج( 80 برابر – 16   

-235
 بــر اســاس گــزارش پایــگاه اســتنادی اســکوپوس 
در ســال 2020 میــادی، کشــور ایــران در کــدام 
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ــان را دارد؟  ــانزدهم جه ــه ش ــته رتب رش

ب( علوم بیوشیمی الف( علوم نانو  

د( همه موارد  ج( زیست مولکولی 

-236
 طبــق آمــار پایــگاه اســتنادی اســکوپوس در ســال 
در  ترتیــب  بــه  ایــران  کشــور  میــادی   2020
رشــته هــای علــوم فیزیــک ،علــوم ریاضــی و علــوم 

داروســازی رتبــه چنــدم جهــان میباشــد؟ 

ب(14- 12- 8  الف( 20- 18- 10 

د( 46- 22- 12 ج( 25- 30- 21  

 -237
ــور  ــی ISI ، کش ــات علم ــگاه اطاع ــی پای ــق بررس طب
ایــران رتبــه چنــدم را در ســهم از مقــاالت داغ و 
پراســتناد در ســال 2019 میــادی از آن خــود کــرده 
اســت؟ و ســهم ایــران از مقــاالت بــا کیفیــت نســبت 

بــه کل مقــاالت آن چگونــه اســت؟

ب( رتبه 24- کمتر الف( رتبه 17- بیشتر  

د( رتبه 20- بیشتر ج( رتبه 36- کمتر  
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 -238
طبــق گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلس تــا پایان 
اردیبهشــت 1399، تعداد کسب و کارهای فناورانه 
در قالــب شــرکت های دانش بنیــان ، اســتارتاپ و 

فنــاور بــه چــه تعــداد رســیده اســت؟

الف( بیش از ده هزار         ب( بیش از بیست هزار 

ج( کمتر از پنج هزار            د( کمتر از دو هزار 

-239
 کــدام گــزارش دربــاره سیاســت های علــوم فناوری 
ــان  ــران در ســال 2016 میــادی بی ــوآوری در ای و ن
ــا  ــن اقتصــاد ب ــوع تری ــه متن ــران ب ــد کــه ای مــی کن
کمترین وابســتگی بــه منافع نفت و گاز در مقایســه 
بــا ســایر کشــورهای نفــت خیــز منطقــه تبدیل شــده 

اســت؟ 

الف( خبرگزاری اقتصاد آناین

ب( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی

 )UNCTAD( گزارش آنکتاد )ج

د( علمی و فناوری ریاست جمهوری
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-240
 کشــور ایــران در زمینــه ترابــری خطــوط ریلــی جهان 
طبــق گــزارش بانــک جهانــی در ســال 2018 میــادی 

رتبــه چنــدم جهــان را از آن خــود کــرده اســت؟ 

ب( 18 الف ( 31   

د( 20 ج( 11    

-241
 بنابــر آمــار بانــک جهانی میــزان ترابــری کاال از طریق 
ــا  خطــوط ریلــی در ایــران بعــد از انقــاب اســامی ت
ســال 1395 چــه رونــدی داشــته و مقــدار آن چنــد 

اســت؟ 

الف( روند کاهشی- 2 برابر

ب( روند افزایشی- 5 برابر

ج( روند کاهشی- 4 برابر

د( روند افزایشی- 6 برابر 

-242
ــافر  ــداد مس ــی تع ــک جهان ــار بان ــر آم ــتناد ب ــا اس  ب
جابجــا شــده و میــزان بــار جابجــا شــده از طریــق 
خطــوط هوایــی ایــران در "4 ســال اخیــر بــه ترتیــب 

ــت؟  ــته اس ــد داش ــدار رش ــه مق چ
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الف( 10 برابر- 6 برابر 

ب( 12 برابر- 10 برابر

ج( 25 برابر- 15 برابر 

د( 15 برابر- 5 برابر

-243
 کدام گزینه در مورد رشد خطوط جاده ای ایران بعد 

از انقاب اسامی تا سال 1395 درست می باشد؟ 

الف( رشد 4.4 برابری طول جاده های کشور

ب( رشد 12.5 برابری جاده های روستایی

ج( رشد 8 برابری آزادراه های کشور

د( همه موارد 

-244
 بنابــر گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی منابــع 
ــا2019  ــال 1990 ت ــران از س ــرژی در ای ــن ان تامی

ــت؟  ــدام اس ــادی ک می

الف( زغال سنگ - برق آبی

ب( فرآورده های نفت خام- گاز طبیعی

ج(سوخت هسته ای- بیومس
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د( همه موارد 

-245
 طبــق آمــار آژانس بین المللــی انــرژی از ســال 1990 
ــرژی عرضــه شــده در  ــا 2019 میــادی، ســرانه ان ت
ایــران بــه ترتیــب نســبت بــه کل کشــورهای جهــان و 
کل کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا چگونه میباشــد ؟

ب( پایین تر- باالتر الف( پایین تر- پایین تر 

د( باالتر- پایین تر ج( باالتر "باالتر   

-246
ــدام  ــوی ک ــده از س ــه ش ــای ارائ ــاس آماره ــر اس  ب
نهــاد ، کشــور ایــران بعــد از انقاب اســامی تا ســال 
ــه  ــی در زمین ــل توجه ــش قاب ــادی افزای 2019 می
تولیــد فــرآورده هــای پاالیشــگاهی و گاز طبیعــی 

داشــته اســت؟

الف( موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران

ب( سازمان ملل متحد

ج( آژانس بین المللی انرژی 

د( مرکز آمار ایران
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-247
 کشــور ایران در رتبه بندی کشــورهای تولیدکننده 
گاز در ســال 2015 میــادی بنابــر گــزارش آژانــس 
بین المللــی انــرژی رتبــه چنــدم دنیــا را از آن خــود 

کــرده اســت؟ 

ب( سوم  الف( هجدهم  

د( بیست و سوم ج( ششم   

-248
 بنابــر آمــار پایــگاه اســتنادی اســکوپوس در ســال 
2020 میــادی رتبــه کشــور ایــران در زمینــه تولید 
مقــاالت علمــی در حــوزه انــرژی بــه ترتیــب در جهــان 

و کشــورهای منطقــه غــرب آســیا چنــدم میباشــد؟ 

ب( 11- 1  الف( 16- 8  

د( 46- 5 ج( 23- 7  

 -249
ــی فــوالد در ســال 2020  ــه گــزارش انجمــن جهان ب
میــادی کشــور ایــران رتبــه چنــدم را در زمینــه 

ــد؟ ــوالد دارا میباش ــت ف صنع

الف( سی و چهارم

ب( هجدهم
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ج( دهم 

د( بیست و سوم 

-250
 بــه گــزارش کــدام ســازمان ، کشــور ایــران بعــد از 
انقــاب اســامی تــا ســال 2018 میــادی افزایــش 
قابــل توجهــی در ارزش افــزوده بخــش صنعــت 

داشــته اســت؟

الف( خبرگزاری اقتصاد آناین

ب( سازمان مدیریت صنعتی

ج( بانک جهانی 

د( سازمان ملی بهره وری ایران

-251
 بنابــر گــزارش کــدام ســایت آمــاری، کشــور ایــران 
ــد  ــارم را در تولی ــه چه ــادی رتب در ســال 2012 می

ســیمان از آن خــود کــرده اســت؟

الف( آمارهای اقتصادی ایران

)INS(موسسه ملی آمار )ب

ج( مرکز آمار ایران

د( مرکز آمار آمریکا
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-252
ــران  ــور ای ــی، کش ــک جهان ــزارش بان ــاس گ ــر اس  ب
بعــد از انقــاب اســامی تــا ســال 2018 میــادی در 
ــدی  ــه رون ــی چ ــواد غذای ــد م ــاخص تولی ــه ش زمین

ــت؟  ــد اس ــدار آن چن ــت و مق ــته اس داش

الف( روند افزایشی- 1/5 برابر

ب( روند کاهشی- 2 برابر

ج( روند افزایشی- 4 برابر 

د( روند کاهشی- 2/5 برابر

-253
طبــق آمــار ســازمان بین المللــی تولیدکننــدگان 
نقلیــه موتــوری)OICA( در ســال 2020  وســایل 
میــادی کشــور ایــران در زمینــه تولیــد وســایل 
نقلیــه در دنیــا رتبــه چنــدم را از آن خــود کــرده 

اســت؟

ب( هجدهم الف(سی و پنجم  

د( بیست و دوم  ج( شانزدهم  

-254
 ایــن گــزارش از کــدام منبــع خبــری مــی باشــد؟ 
ــاد  ــن نه ــن و مخــوف تری ــز تری "ســاواک نفــرت انگی
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ــا  ــد و ب ــی آم ــمار م ــه ش ــردم ب ــن م ــی در بی حکومت
داشــتن قدرت نامحدود برای دســتگیری و بازجویی، 
هــزاران مخالــف شــاه را شــکنجه و بــه قتــل رســانده 

است"

ب( روزنامه کیهان الف( ایران نیوز  

د( خبرگزاری ایسنا   )TIME(نشریه تایم )ج

-255
 کــدام گزینــه در مــورد فعالیــت احــزاب سیاســی در 

دوران پهلــوی درســت مــی باشــد؟ 

الف( احزاب زیادی با رویکردی آزاد اندیشان 
فعالیت می کردند

ب( تنها حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب کشور 
بود و نقش اصلی آن شاه بود 

ج( زمینه فعالیت و بیان آزادانه گروه های مختلف 
فراهم شده بود

د( بیش از 100 تشکل سیاسی با مجوز قانونی در 
حال فعالیت بودند

-256
 کــدام گزینــه در مــورد فعالیــت اقلیــت هــای دینی) 
ــران  ــیحی( در ای ــه و مس ــی ، ارامن ــتی، کلیم زرتش
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درســت نمــی باشــد؟

ــای  ــت ه ــناختن آزادی اقلی ــمیت ش ــه رس ــف( ب ال
دینــی در انجــام مراســمات دینــی خــود بــر اســاس 

ــی ــون اساس ــیزدهم قان ــل س اص

ب( برخــورداری از حــق ایجــاد تشــکل هــای دینــی بر 
اســاس اصــل 26 قانون اساســی

ج( برخــورداری از حــق نمایندگــی مجلــس شــورای 
ــر اســاس اصــل 64 قانــون اساســی اســامی ب

تمــام  حــق شــرکت در  از  برخــورداری  عــدم  د( 
انتخابــات 

 -257
اقلیت هــای دینــی چنــد برابــر مســلمانان به نســبت 

جمعیــت، در ایــران عبادتــگاه دارند؟

الف( بیش از 0/5 برابر

ب( نزدیک به 1/5 برابر

ج( بیش از 2 برابر

د( نزدیک به 3/5 برابر 

 -258
اشــرف پهلــوی در مصاحبــه بــا مجلــه زن روز در 17 
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دی 1356 آینــده زن ایرانــی را چگونــه پیــش بینــی 
؟ میکند

الف( پیشرفت زنان در زمینه علم

ب( آموزش تعداد زنان در زمینه فعالیتهای ورزشی

ج( حذف دو واژه چادر و حجاب از کتاب های لغت 

د( تعداد زنان در زمینه پزشکی

 -259
ــز  ــورک تایم ــط نیوی ــده توس ــه ش ــناد ارائ ــر اس بناب
در ســال 2001 میــادی، محمدرضــا پهلــوی در نامــه 
نــگاری بــا ملــک فیصــل، پادشــاه وقــت عربســتان، 
چــه توصیــه ای بــرای حفــظ تــاج و تخــت به شــاه وقت 

ســعودی مــی کنــد؟

الف( افزایش روابط با اروپا

ب( گسترش فرهنگ اروپایی در عربستان

ج( برگزاری دیسکو و آموزشگاه های مختلط دختر و 
پسر 

د( افزایش روابط تجاری با ایران

-260
 در دوران پهلــوی تعــداد کــدام گــروه از زنــان بیــش 
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از ســه برابــر تعــداد زنــان دانشــگاهی بود؟

الف( زنان ورزشکار

ب( متخصص زنان و زایمان

ج( زنان فعال فرهنگی

د( زنان بدکاره 

-261
 بعــد از انقــاب اســامی بــا وجــود تبلیغات گســترده 
بــر ضــد حجــاب ،تعــداد زنــان ورزشــکار بــه صــورت 
ــی  ــداد م ــه تع ــی چ ــابقات بین الملل ــه در مس محجب

باشــد؟

ب( 2500 نفر الف( 5 هزار نفر  

د( 7 هزار نفر  ج( 12 هزار نفر   

-262
 عناویــن کتــب مــروج نمــاز در ایــران قبــل و بعــد از 
انقــاب اســامی بــه ترتیــب چــه تعــداد مــی باشــد؟

الف( 150 عنوان- 1000 عنوان

ب( 50 عنوان- 800 عنوان

ج( 10 عنوان - 2000 عنوان 
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د( 25 عنوان - 1500 عنوان

-263
ــی  ــز تحقیقات ــای مرک ــج پژوهش ه ــاس نتای ــر اس  ب
پیــو)PEW( از ســال 2008 تــا 2017 میــادی میــزان 
گرایــش افــراد بــه مداومــت در دعا خوانــدن روزانه 
ــه عنــوان یکــی از شــاخص های مهــم معنویــت در  ب

ایــران چنــد درصــد مــی باشــد؟

ب( 87 درصد  الف( 55 درصد  

د( 75 درصد  ج ( 60 درصد  

-264
 )PEW( بــر اســاس گــزارش موسســه تحقیقاتی پیــو 
ایــاالت  تغییــرات جمعیــت مســلمانان در  رونــد 
ــادی  ــا 2017 می ــال 2007 ت ــکا از س ــده آمری متح
چگونــه بــوده و در ســال 2017 بــه چــه تعــداد 

ــت ؟ ــیده اس رس

الف( روند افزایش- 2 میلیون نفر

ب( روند کاهشی- 500 هزار نفر

ج( روند ثابت- کمتر از 1/5میلیون نفر

د( روند افزایشی- بیش از 3 میلیون نفر 
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 -265
موسســه تحقیقاتی پیــو، رونــد تغییرات میــزان زاد 
و ولــد در میــان مســلمانان و مســیحیان در سراســر 
جهــان را تــا ســال 2035 میــادی چگونــه پیش بینــی 

کــرده اســت؟

الف( تعداد کودکان متولد شده مسیحی بیشتر از 
کودکان متولد شده مسلمان خواهد بود

ب( تعداد کودکان متولد شده مسلمان بیش از 
کودکان متولد شده مسیحی خواهد بود 

ج( تعداد کودکان متولد شده مسلمان برابر با تعداد 
کودکان متولد شده مسیحی خواهد بود

د( تعداد کودکان متولد شده مسلمان و مسیحی 
تغییر چندانی نخواهد داشت

-266
 بــه گــزارش کدام موسســه پژوهشــی ،جمعیت کل 
مســلمانان تــا ســال 2060 میــادی بــه جمعیــت کل 
مســیحیان جهــان خواهد رســید و به احتمــال قریب 
بــه یقیــن قبــل از اتمــام قــرن 21، اســام دین غالب 

جهــان خواهــد بود؟

الف( پژوهشکده مطالعات راهبردی

 )PEW(موسسه تحقیقاتی پیو )ب
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ج( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی

)jenner(موسسه جنر )د

-267
ــورهای  ــاق در کش ــزان ط ــر می ــای اخی ــه ه  در ده
غربــی چــه تغییــری کــرده اســت و چنــد درصــد مــی 

باشــد؟

الف( افزایش- 160 درصد

ب( کاهش- 97 درصد

ج( کاهش-  85 درصد

د( افزایش- 251 درصد 

-268
 بنابــر گــزارش نشــریه آتانتیک آمریــکا ،87 درصد 

از مجرمیــن آمریــکا چه افرادی هســتند؟

الف( افرادی با تحصیات پایین

ب( افرادی با والدین معتاد

ج( افراد بزرگ شده با والدین مجرد

د( افرادی با وضعیت مالی زیر خط فقر



فو
و
و
ود
لو

: 
ول

تلو
تت

مو
و
م

129

 -269
بنابــر گــزارش دیــوان محاســبات آمریــکا ، ســالیانه 
4118 دالر بــه ازای هــر آمریکایــی در چــه مــوردی 

هزینــه مــی شــود؟

الف( گسترش زیر ساخت ها

ب( مبارزه با جرم و جنایت 

ج( تحصیات دانشگاهی

د( امکانات ورزشی 

 -270
ارزیابــی  و  آمــار  جهانــی  موسســه  آمــار  بنابــر 
ــاالت متحــده  ــرخ خودکشــی در ای ســامت)IHME( ن
آمریــکا نســبت بــه میانگیــن جهانــی چگونــه اســت و 
از بیــن کشــورهای زیــر ، پایین ترین نرخ خودکشــی 

را کــدام کشــور دارد؟

ب( پایین تر - فرانسه الف( باالتر - کره جنوبی 

د( پایین تر - چین  ج( باالتر- ایران   

-271
 بــه گــزارش مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری 
دولــت آمریــکا)CDC(، ســومین عامــل بســتری 
شــدن افــراد 18 تــا 44 ســاله در بیمارســتانهای 
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ــد؟ ــی باش ــاری م ــدام بیم ــه ک ــوط ب ــکا مرب آمری

الف( بیماری قلبی

ب( بیماری کلیوی

ج( بیماری روحی و روانی 

د( بیماری سرطان

 -272
ــفیر  ــاه و س ــاد ش ــدی ،دام ــیر زاه ــه اردش ــه گفت ب
وقــت ایــران در آمریــکا، محمــد رضــا پهلــوی بــا 
دیــدن چــه صحنــه ای بــه وضــوح دســت و پایشــان 

ــد؟ ــی لرزی م

الف( فقر مردم

ب( بیکاری جوان ها

ج( زنان و دختران مو طایی 

د( فاصله طبقاتی زیاد در کشور

-273
 بنابــر آمــار بانــک جهانــی نــرخ بیســوادی زنــان ایران 
در دوران پهلــوی چنــد درصــد بوده و بعــد از انقاب 
ــد درصــد رســیده  ــه چن اســامی در ســال 1389 ب

است؟
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الف(30 تا 40 درصد- کمتر از 30 درصد

ب( 25 تا 45 درصد - کمتر از 20 درصد

ج( 50 تا 60 درصد- کمتر از 10 درصد

د( 40 تا 50 درصد- کمتر از 15 درصد

-274
 بــه گــزارش بانــک جهانــی از ســال 1970 تــا 2018 
میــادی، کشــور ایــران رتبه چنــدم نســبت دختران 
بــه پســران در تحصیــات ابتدایــی در دنیــا را از آن 

خــود کــرده اســت؟

ب( بیست و چهارم الف( پانزدهم  

د( هشتم ج( اول   

-275
 نســبت دختــران در کل دانشــجویان کشــور ایــران 
در دهــه پنجــاه چنــد درصد بــوده و در ســالهای اخیر 

بــه چنــد درصــد رســیده اســت؟

الف( 35 درصد- 50 درصد

ب( 30 درصد - 40 درصد

ج( 20 درصد -  30 درصد

د( 25 درصد - 46 درصد
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-276
ــی  ــت علم ــاتید و هیئ ــان در اس ــداد زن ــبت تع  نس
دانشــگاه هــای کشــور ایــران در دهــه 50 شمســی 
چنــد درصــد بــوده و در دهــه 90 بــه چنــد درصــد 

رســیده اســت؟ 

الف( 25 درصد - 30 درصد

ب(14 درصد - 30 درصد

ج( 20 درصد - 25 درصد

د( 12 درصد - 20 درصد

-277
 طبــق آمــار معاونــت امــور زنــان و خانــواده در ســال 
1397 چــه تعــداد ســازمان های مــردم نهــاد مربــوط 
بــه امــور زنــان در اســتانهای مختلــف ســطح کشــور 

ــد؟ فعالیــت می کنن

ب( 1500 الف( 2700  

د( 500 ج( 1000  

-278
 تعــداد مربیــان ورزشــی زن از 9 نفــر در دهــه 50 
بــه چنــد نفــر بعــد از انقــاب اســامی در دهــه 90 

رســیده اســت؟
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الف( 1500 نفر

ب( 7500 نفر

ج( 35000 نفر

د( 20000 نفر

-279
ــد  ــروه بع ــدام گ ــداد ک ــوان تع ــوزه ورزش بان  در ح
از انقــاب اســامی افزایــش 2000 برابــری داشــته 

اســت؟

ب( داور زن الف( سالن های ورزشی  

د( بانوان فوتبالیست ج( رشته ورزشی  

-280
 میــزان امیــد بــه زندگــی بانــوان در ایــران بنــا بــر 
گــزارش بانــک جهانــی در ســال 2019 میــادی 
نســبت بــه میانگیــن دنیــا چگونــه و چنــد ســال مــی 

ــد؟ باش

الف( باالتر- 57 سال

ب( پایین تر - 60 سال

ج( پایین تر - 50 سال

د( باالتر - 77 سال
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-281
 نســبت پزشــکان متخصــص زن در حــوزه زنــان 
و زایمــان از 16 درصــد در دوره پهلــوی بــه چنــد 
درصــد بعــد از انقــاب اســامی رســیده اســت؟

ب( 80 درصد الف( 55 درصد  

د( 65 درصد ج( 98 درصد  

 -282
بــه گــزارش بانــک جهانی از ســالهای 1990 تــا 2017 
میــادی میــزان مــرگ و میــر مــادران هنــگام زایمــان 

چنــد درصــد تغییــر کرده اســت؟

الف( 40 درصد افزایش یافته

ب( 60 درصد کاهش یافته

ج( 90 درصد کاهش یافته

د( 50 درصد افزایش یافته

-283
 بنابــر گــزارش منتشــر شــده توســط ســازمان 
ــان  ــاره زن ــادی درب ــال 2017 می ــد در س ــل متح مل
سرپرســت خانــوار ،در کشــور هــای آمریــکا و ایــران 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــد درصــد زن ــه ترتیــب چن ب

ــتند؟  هس
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الف( 20 درصد- 35 درصد

ب( 37 درصد - 20 درصد

ج( 47 درصد - 12 درصد

د( 40 درصد - 25 درصد

 -284
در آمــار منتشــر شــده توســط مرکــز ملــی خشــونت 
جنســی در آمریــکا ، تعــداد در معــرض تجــاوز قــرار 

گرفتــن زنــان چنــد نفــر مــی باشــد؟

الف(10 از هر 100 نفر

ب( 5 نفر از هر 50 نفر

ج( 1 نفر از هر 5 نفر

د( 15 نفر از هر 200 نفر

-285
ــگیری  ــرل و پیش ــز کنت ــای مرک ــی ه ــر بررس ــا ب  بن
ــد از  ــکا )CDC( 29/9 درص ــت آمری ــاری دول از بیم

ــد؟ ــی باش ــنین م ــدام س ــی در ک ــاوزات جنس تج

ب( 11تا 17 سالگی الف( 30 تا 45 سالگی 

د( 18 تا 30 سالگی ج( 20 تا 35 سالگی 
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-286
 کــدام مــورد در کاهــش ســهم بخــش کشــاورزی در 
تولیــد ناخالــص ملــی و تضعیــف آن در زمــان رژیــم 

پهلــوی تاثیــری نداشــت؟

الف( افزایش واردات محصوالت کشاورزی

ب( کاهش صادرات محصوالت تولیدی

ج( وابستگی صنایع مونتاژ به مواد اولیه

د( افزایش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی

-287
 بــا افزایــش حجــم تقاضــا در زمــان اوج درآمدهــای 

نفتــی ، رژیــم پهلــوی چــه اقدامــی انجــام داد؟ 

الف( افزایش واردات کاالی خارجی

ب( افزایش صادرات کاالی داخلی

ج( توسعه صنایع زیر ساختی

د( افزایش تولید داخلی

 -288
کــدام مــورد در وابســتگی 90 درصــدی صنعــت بــه 

واردات در دوران رژیــم پهلــوی تاثیــری نداشــت ؟

ب( صنایع مونتاژی الف( صنایع مصرفی 
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د( فناوری وارداتی ج( کمبود دآرمدهای نفتی 

 -289
ــی  ــه در صنای ــعه وارون ــی و توس ــدم کارای ــل ع دلی
ــا وجــود  ــوم ب ــر ماشــین ســازی،فوالد و آلومینی نظی
صنایــع زیــر ســاختی ایجــاد شــده بــا همــکاری 

کشــورهای غربــی در دوران پهلــوی چیســت ؟

الف( کمبود منابع نفتی و مالی 

ب( افزایش رقبای خارجی 

ج( عدم پشتوانه علمی و نیروی متخصص

د( عدم اطاع از بازار جهانی

 -290
کــدام مــورد از ویژگی هــای ســاختار مصرفــی و 
وابســته صنایــع در دوران پهلــوی دوم نیســت ؟

الف( تولید کمتر نسبت به ظرفیت

ب( افزایش وابستگی به واردات 

ج( افزایش رقابت پذیری

د( رشد تصنعی و وارونه
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-291
ــی  ــه کس ــورد چ ــوی در م ــا پهل ــر محمدرض ــن نظ  ای
اســت؟ »........ مثــل مگس هــا دائمــاً وزوز می کند.«

الف( محمد مصدق     ب( اسدالّله علم

 ج( کارتر رئیس جمهور آمریکا    د( زن ها

-292
 شــیوه رشــد صنعتــی در زمــان پهلــوی کــه موجــب 

رشــد تصنعــی صنعــت در آن بــازه شــد چــه بــود؟

الف(ایجاد صنایع زیرساختی 

ب( تربیت نیروی متخصص

ج( ایجاد صنایع مصرفی وارداتی

د( تکیه بر دانش فنی بومی

-293
 برنامــه محمــد رضــا پهلــوی بــرای ایجــاد زیر ســاخت 
الزم در صنعــت پتروشــیمی بــرای رقابــت ایــران در 

بــازار جهانــی پتروشــیمی چه بــود ؟

الف( خودکفایی در تولید

ب( تربیت نیروی متخصص

ج( فروش منابع نفتی
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د( ارتقای دانش و فناوری

-294
 کــدام مــورد از ویژگی هــای صنعــت خــودرو ســازی 

در زمــان محمدرضــا پهلــوی نیســت ؟ 

الف( مونتاژکاری 

ب( تیراژ تولید پایین

ج( افزایش ارزش افزوده

د( قطعات وارداتی

-295
 کــدام گزینــه از اثــرات توســعه متکــی بــه ســرمایه 

گــذاری خارجــی در ترکیــه نمی باشــد ؟

الف( تضعیف زیر ساخت ه

ب( فروش شرکت های دولتی به بیگانه

ج( تضعیف بنگاه های اقتصادی داخلی 

د( کاهش سود سرمایه گذاران خارجی

-296
 پیــروی از چــه سیاســتی در دوره ی پــس از کودتــا 
طــی ســالهای 2000 تــا 2002 توســط نخبــگان غــرب 
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گــرای حاکــم بــر ترکیــه منجــر ایجــاد بحــران بدهی و 
تــورم هولنــاک شــد ؟ 

الف( دولت گرایی ترکیه

ب( سیاست لیبرالیسم آمریکایی

ج( عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها

د( عدم نظارت بر کمپانی های خارجی در داخل

-297
 کــدام مــورد از نتایج رشــد کاذب اقتصــاد در ترکیه 
از محــل اســتقراض انبــوه خارجــی در دهــه 1990 

ــت ؟ میادی نیس

الف(تورم بی سابقه

ب( اقتصاد آسیب پذیر

ج( وضعیت نامناسب توزیع درآمد

د( کاهش زیر ساخت ها

-298
 نتیجــه توافــق ترکیــه بــا صنــدوق بیــن المللــی پول 
و دریافــت تســهیاتی مشــروط بــه انجــام اصاحــات 
نئولیبرالــی برای رهایــی از بحــران و رکود اقتصادی 

در دهــه 1980ئمیــادی چــه بــود ؟ 
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الف( ممنوعیت واردات به ترکیه

ب( کاهش واردات نسبت به صادرات

ج( بدهی سنگین و افزایش تورم

د( تراز تجاری مثبت 10/5

-299
ــارت آزاد در  ــزرگ تج ــه ب ــد جانب ــان چن ــن پیم  اولی
دنیــا موســوم به پیمان نفتــا در ســال 1994 میادی 
ــه  ــادا چ ــک و کان ــکا، مکزی ــور آمری ــه کش ــان س می
ــر صنعــت کشــاورزی مکزیــک گذاشــت؟  تاثیــری ب

الف( افزایش یارانه کشاورزها

ب( افزایش رقابت با کشاورزان خارجی

ج( افزایش بیکاری کشاورزها

د( کاش قیمت مواد غذایی

-300
 کاهــش رســد ســرانه درآمــد و افزایــش فقــر در 
ــادی  ــا 2013 می ــال های 1994 ت ــی س ــک ط مکزی

نتیجــه اجــرای چــه سیاســتی بــود ؟

الف( دریافت وام خصوصی خارجی

ب( خصوصی سازی بازار
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ج( حذف تعرفه های تجاری

د( رها سازی صادرات

-301
 کــدام مــورد از نتایج اجرای سیاســت تجــارت آزاد و 
برنامه هــای تعدیــل ســاختاری تحــت حمایــت آمریــکا 

در آرژانتیــن در دهه 1980 نیســت؟ 

الف( فروش دارایی های دولتی به خارجی ها 

ب( کاهش ارزش پول و انفجار بدهی

ج( واردات بی رویه و صدمه به صنایع داخلی

د( قطع صادرات به آرژانتین

 -302
چــه عاملــی آراژانتیــن را از دهمیــن کشــور ثــروت 
منــد دنیــا بــه کشــوری بــا تــورم 12 هــزار درصــدی 

در دهــه ی 90 تبدیــل کــرد؟

الف( عدم ارتقا دانش و فناوری 

ب( عدم نظارت بر کمپانی های خارجی در داخل

ج( آزاد سازی تجارت

د( کاهش ذخایر ارزی
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-303
 کــدام گزینــه از آثــار اجــرای مکتــب اقتصــادی 
نئولیبرالیســم توســط امریــکا در کشــور شــیلی 

نمی باشــد؟

الف( تشدید فاصله طبقاتی و ابرتورم 341درصدی 

ب( افزایش فقر، بیکاری و گرسنگی

ج( ورشستگی سرمایه گذاران خارجی 

د( کاهش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی

-304
 اقــدام کشــورهای ســلطه گر غربــی در قالــب گــروه 
ــال  ــورهای در ح ــاد کش ــتن اتح ــرای شکس ــی 7 ب ج
توســعه بعــد از ســال های اســتعمار زدایــی چــه بود؟

الف( کودتای نظامی

ب( قطع صادرات به این کشورها 

ج( مقروض کردن آنها با اعطای وام

د( عدم سرمایه گذاری در این کشورها

-305
 کــدام از قوانیــن کشــورهای جنبــش عــدم تعهــد و 
گــروه جــی 77 بــه منظــور قطــع وابســتگی اقتصــادی 



144

بــه کشــورهای غربــی می باشــد؟

الف( عدم واردات کاالی خارجی

ب( مدرن سازی صنابع

ج( ملی کردن سرمایه های ملی

د( کاهش وابستگی نظامی

-306
 پــس از جنــگ جهانــی دوم امریــکا بــا اجــرای کودتــا 
در کشــورهای تــازه اســتقال یافتــه چــه اهدافــی را 

ــرد؟ ــال می ک دنب

الف( مبارزه با ملی گرایی و استقال این 
کشورها 

ب( جلوگیری از رشد علمی این کشورها

ج( کنترل صادرات این کشورها

د( ممنوعیت واردات به این کشورها

-307
ــی  ــر در عــدم صنعت  کــدام مــورد جــزء عوامــل موث
شــدن و توســعه یافتگی کشــورهای آمریــکای التین 

بعــد از جنــگ جهانــی دوم نیســت؟

الف( صادرات مواد خام اولیه   
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  ب( واردات کاالی پیشرفته صنعتی

ج( وابسنگی اقتصادی به غربی ها 

د( وضع تعرفه های سنگین بر واردات

:308
بــه  یابــی  دســت  بــرای  پــارک  ژنــرال  اقــدام 
خوداتکایــی نظامــی و خدکفایــی اقتصــادی کــه منجــر 
بــه اســتقال کــره ی جنوبــی از ســلطه آمریــکا و 

پیشــرفت صنعتــی آن شــد، چــه بــود؟ 

الف( دریافت تسهیات مالی خارجی

ب( ازاد سازی تجارت

ج( افزایش سرمایه گذاران خارجی

د( حمایت از بازار داخلی

-309
  ژاپــن در مقابلــه بــا تــورم چنــد صد درصــدی و بهم 
خــوردن تعــادل بــازار پــس از جنــگ جهانــی دوم چــه 
اقدامی کــرد کــه منجــر شــد بــه مطــرح تریــن کشــور 

صنعتــی دنیــا تبدیل شــود؟

الف( افزایش میزان واردات 

ب( حمایت گسترده از تولید داخل
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ج( روی آوردن به تجارت آزاد

د( افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور

 -310
پــس از جنــگ جهانــی دوم، سیاســت تحمیــل شــده 
ی لیبــرال ســازی اقتصــادی ژاپــن بــا هــدف پایبنــد 
کــردن آن بــه تجــارت آزاد از ســوی آمریــکا چــه 

نتایجــی بــرای ژاپــن بــه دنبــال داشــت؟ 

الف( افزایش تولیدات صنعتی

ب( افزایش تورم

ج( کاهش واردات کاالی خارجی

د( افزایش وابستگی نظامی

:311
 کــدام مورد از عوامل پیشــرفت اقتصادی فرانســه 

قبــل از انقاب این کشــور نیســت؟

الف( جاسوسی صنعتی

ب( ممنوعیت واردات کاالی خارجی

ج( ممنوعیت مهاجرت کارگران ماهر 

د( تجارت آزاد



فو
و
و
ود
لو

: 
ول

تلو
تت

مو
و
م

147

:312
 عامــل رکــود بــزرگ صنعتــی فرانســه در طــول قرن 

نوزدهــم میــادی چــه بود؟

الف( افزایش صادرات مواد خام

ب( کاهش تعرفه های وارداتی

ج( تشدید حمایت از صنایع داخلی 

د( فناوری وارداتی

-313
 چــه عاملــی صنعــت آلمــان را از حد کپــی کاری علمی 
بــه صنعتــی پیشــرفته در قــرن 19 میــادی تبدیــل 

کرد؟

الف( وارد کردن تکنولوژی

 ب( حمایت از صنایع کلیدی

ج( جذب نیروی ماهر از دیگر کشورها 

د( سرمایه گذاری بر روی پیشرفت علمی و مهارت 
آموزی

-314
 کــدام مــورد تاثیــر بســیاری در پیشــرفت صنعتــی 

آلمــان در قــرن 18و19 میــادی داشــت؟
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الف( کاهش میزان واردات  

ب( جاسوسی صنعتی

ج( استفاده از کارگران ماهر دیگر کشورها

د( گزینه ب و ج

-315
ــه  ــت گران ــای حمای ــت ه ــز سیاس ــه ج ــدام گزین  ک
ــوان  ــه عن ــی ب ــد داخل ــت تولی ــت تقوی ــکا جه آمری
عامــل موفقیــت اقتصــاد آنهــا پــس از جنــگ جهانــی 

دوم نیســت ؟

الف( کنترل صادرات دیکر کشورها

ب( سرمایه گذاری در توسعه علمی کشور

ج( حمایت از ظرفیتهای داخلی مانند کشاورزی 

د( ایجاد صنایع مصرفی

-316
 کــدام مــورد از عوامــل موثــر بــر پیشــرفت صنعتــی 
و اقتصــادی آمریــکا و بیــرون آمــدن از تحــت ســلطه 
انگلســتان طــی ســال هــای 1789 تــا 1795 میادی 

؟ نیست

الف( حمایت از تولید داخل 
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ب( ممنوعیت صادرات مواد خام

ج( کاهش تعرفه بر کاالهای وارداتی

د( تقویت ظرفیتهای درونی

-317
ــان   ترویــج قانــون تجــارت آزاد توســط اقتصــاد دان
بریتانیایــی در مــوج دوم انقــاب صنعتــی چه تبعاتی 

بــرای دیگــر کشــورها داشــت؟

الف( کاهش یارانه های صادراتی به کاالها 

ب( افتادن کشورها در دام توسعه وابسته

ج( کاهش تقاضای کاال نسبت به عرضه

د( ممنوعیت صادرات به این کشورها 

-318
 در تامیــن ســرمایه اولیــه الزم جهت فرایند صنعتی 
شــدن نســاجی بریتانیــا طــی قــرن هــای 17و18 

میــادی کــدام عامــل بســیار موثــر بــود ؟

الف( درآمدهای صادراتی

 ب( ذخایر معدنی

ج( دریافت وام های خارجی 
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د( طا و نقره غارت شده از آمریکای التین

-319
 محــور اصاحاتــی کــه رابــرت والپــول در سیاســت 
هــای تجــاری و اقتصــاد انگلیــس جهــت ارتقــای 
صنایــع تولیــدی بــه وجــود آورد بــر چه اســاس بود ؟

الف( تخصیص یارانه های صادراتی به کاالها

ب( کاهش تعرفه واردات مواد خام

ج( افزایش تعرفه واردات محصوالت خارجی

د( همه موارد

-320
 چه عاملی انگلستان را از کشوری وابسته و وارد 

کننده ی تکنولوژی به کشوری قدرتمند در قرن 14 
و 15 میادی تبدیل کرد ؟

الف( دریافت تسهیات مالی خارجی

ب( حمایت از تولید ملی و ظرفیتهای داخلی

ج( افزایش صادرات پشم خام 

د( ارتقای دانش و فناوری
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-321
ملــی  پــول  ارزش  حفــظ  و  پاییــن  تــورم  علــت   
عربســتان طــی ســال هــای 2000 تــا 2019 کــدام 

مــورد اســت؟ 

الف( عدم وابستگی به درآمدهای نفتی

ب( افزایش صادرات کاالی داخلی

ج( استقراض از نهادهای مالی خارجی  

د( کاهش واردات کاالی خارجی

-322
 کــدام سیاســت رژیــم پهلــوی موجــب قــرار گرفتــن 
توزیــع بــه جــای تولیــد بــه عنــوان قطــب توســعه در 

اقتصــاد کشــور در دهــه 1340 شــد؟

الف( سرمایه گذاری در امر تولید 

ب( توسعه زیر ساخت ها 

ج( ختصاص درآمدهای نفتی به واردات

د( وارد کردن تکنولوژی

-323
ــا رشــد نقدینگــی کشــور از درآمدهــای نفتــی از   ب
ســال 1353 تــا 1356 در پــی افزایــش تقاضای کاال 
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، رژیــم پهلــوی چــه اقدامــی انجــام داد ؟

الف( افزایش صادرات کاالی داخلی

ب( واردات انبوه کاالی خارجی

ج( افزایش تولیدات داخلی 

د( کاهش واردات کاالی خارجی

-324
 کــدام مــورد باعــث تضعیف تولیــدات داخلــی ایران 
ــا 1356  ــای 1353 ت ــال ه ــوی در س در دوران پهل

شــد ؟

الف( کاهش تقاضای کاال و نقدینگی

ب( واردات انبوه کاالهای خارجی

ج( اعمال تعرفه های گمرکی باال

د( کاهش سرمایه گذاری خارجی درکشور

-325
ــوی چــه   اصاحــات ارضــی در زمــان محمدرضــا پهل
تاثیــری در ســهم کشــاورزی در تولیــد ناخالــص ملــی 
ــدم و  ــج ،گن ــد برن ــی مانن ــای اساس و واردات کااله

فــراورده هــای گوشــتی داشــت ؟

الف( کاهش- افزایش
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ب( کاهش- کاهش

ج( افزایش- کاهش   

د( افزایش- افزایش

-326
 سیاســت تحمیلــی اصاحــات ارضــی آمریــکا بــه 
ایــران در دوران محمدرضــا پهلــوی چــه نتایجــی در 

ــت ؟ ــی داش پ

الف( وابستگی محصوالت کشاورزی به واردات

ب( کاهش یارانه پرداختی به کشاورزها

ج( افزایش قیمت محصوالت کشاورزی

د( افزایش امکان رقابت با کشاورزان خارجی

 -327
کــدام گزینــه در مــورد مفهــوم اقتصــادی » بیمــاری 

هلنــدی « درســت نمــی باشــد ؟

الف( بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی ، رکود 
بخش صنعت را به دنبال دارد.

ب( افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی، ااقتصاد 
ملی را از حالت صنعتی خارج میکند.

ج( به علت عدم افزایش نرخ ارز در حد نرخ تورم ، 



154

صنعت در رقابت ضعیف میشود.

د(در شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه ، به 
افزایش تولیدات می پردازد.

-328
 کــدام مــورد از عوامــل موثر بــر کاهــش ارزش پول 

ایــران در دوران قاجار نیســت ؟

الف( واردات بی رویه کاالی خارجی

ب(کاهش تعرفه های وارداتی

ج( ضعف حکومت داری 

د( کمبود ذخایر معدنی 

-329
 اقدامــات اساســی ایــران پــس از جنــگ تحمیلــی در 
دوره ســازندگی کــه کمــک بــه ارتقای صنعت کشــور 

کــرد چــه بــود ؟

الف ( وارد کردن فناوری

ب( افزایش زیر ساخت ها

ج( خصوصی سازی شرکتهای دولتی

د( افزایش تعرفه واردات
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 -330
ضعف و غفلت از ایجاد خطوط حمل و نقل در دوره 
پهلوی پس از انقاب اسامی چگونه جبران شد ؟

الف( افزایش 2 برابری زیرساخت های ریلی

ب( افزایش خطوط حمل و نقل هوایی و زمینی

ج( رشد طولی آزاد راههای کشور 

د( همه موارد 

-331
 )WIPO( بــه گزارش ســازمان جهانــی مالکیت فکــری 
، رتبــه کشــور ایــران در تعــداد دانــش آموختــگان 
ــا صنعــت و فنــاوری در ســال  رشــته هــای مرتبــط ب

2017 کــدام اســت ؟

ب( هشتم الف( دوازدهم   

د( دوم ج( سی و چهارم     

 -332
ــری در ســال 2016 ،  ــع خب ــدام منب ــزارش ک ــه گ ب
کشــور ایــران دارای اقتصــاد متنوع ، نظام آموزشــی 
قــوی و فرهنــگ ریشــه دار کارآفرینــی مــی باشــد ؟

ب( خبر گزاری فارس  الف(خبرگزاری ایسنا 
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ج( مکنزی،بنگاه معتبر مشاوره مدیریت در جهان

د( ایران اینتر نشنال

 -333
با برطرف کردن کدام یک از چالش های جهش تولید 

می توان با تولید علم و فناوری های جدید و به 
کارگیری آن در تولیدات صنعتی موجب پیشرفت 

صنعت و تولید کشور شد ؟

الف( محیط کسب و کار نامطلوب

ب( تحریم ها

ج( ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه   

د( سرمایه گذاری در زمینه های مضر
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مســئولین برگزاری مســابقات 
ــخنامه ها  ــت پاس ــت دریاف جه
ســعداء  کانــال  ادمیــن  بــه 

 soada_ir
پیــام  تلگــرام  یــا  ایتــا  در 

فرماینــد. ارســال 


