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 ؟ستینآشکار شد،  یمتفاوت در جامعه ی غرب یها که به صورت دیجد یها کدام مورد جزء چالش -1

 کلانو مستمر ـ خرد و  ی(مقطع2   ـ منطقه ای و فرامنطقه ای یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،ی(اقتصاد1

 دهیچیو پ طیـ بس یتی(ارباب، رع4     یفرهنگ نیو ب یفرهنگ ـ درون یو عارض ی(ذات3

 (بیترت)به  خت؟یرا در هم ر یچگونه بوده و چه نظام شتریآن ب کردیمتقدم متعلق به کدام قرون است و رو سمیبرالیل -2

 نیشینظام اخلاقی پ یـ سرمایه داری و هنجارها یو اجتماع یاسی(هجدهم و نوزدهم ـ س1

 مربوط به آن یاجتماع یـ سرمایه داری و ارزش ها یو اقتصاد ی(هفدهم و هجدهم ـ فرد2

 نیشینظام اخلاقی پ یو هنجارها یتیرع ـ ارباب یو اجتماع ی(شانزدهم و هفدهم ـ اقتصاد3

 مربوط به آن یاجتماع یو ارزش ها یتیرع ـ ارباب یو اقتصاد یزدهم ـ فرد(هجدهم و نو4

ندارد و  ییموادغذا نیکمتر افتیدر یبرا یحق یدر چه صورت د،یآی م ایشده به دن از قبل تملک یایکه در دن یاز نظر مالتوس، انسان -3

 گرفت؟ی فع آن را به سخره ممدا لسوفانیها و ف وضع نوانخانه یو چه کس دهدی رفتن او م به حکم عتیطب

 کنزیکند. ـ د افتیخود در نیحال نتواند قدرت را از والد نی(جامعه، خواهان کار او باشد اما در ع1

 کنزیخود قدرت کسب کند. ـ د نی(جامعه، خواهان کار او نباشد و نتواند از والد2

 ساو وجود نداشته باشد ـ مالتو یبرا ییجا عتیطب ی گسترده ی (در سفره3

 راه خود را دنبال کند. ـ مالتوس نیپرسودتر هی(دولت نگذارد که سرما4

 پیشرفت کشور را به بهترین وجه تأمین خواهند کرد............. را انجام دهد،  به جز ریاگر دولت همه ی اقدامات ز کاردویاز نظر ر  -4

 .مناسب خود را داشته باشند متیق کالاها (2    .راه خود را دنبال کند  نیپرسودتر ،هیبگذارند سرما (1

 .داشته باشددر اقتصاد دخالت  (4    به پاداش طبیعی خود برسد . استعداد و تلاش (3

 مردان که بود؟ دولت نیاز ا یکیو کنند  یخوددار رلندیا یمقابله با قحط یبرا یاز هر اقدام یسیکدام عامل باعث شد تا دولتمردان انگل  -5

 ـ لرد جان راسل یاقتصاد سمیبرالیل تی(حاکم2   ـ مالتوس یتیرع نظام ارباب یرها و ارزش هاشدن هنجا ختهی(در هم ر1

 نظام سرمایه داری ـ برتراند راسل تی(حاکم4      کاردویجامعه ی غرب ـ ر یستیالی(نگرش سوس3

 ؟کدام موارد مربوط می شوند فیبه تعر بیعبارات به ترت نیهر کدام از ا  -6

 کشاورزان را به»، «.بگیرند میخود تصم یزندگ ی وهیرها کرد و به آن ها اجازه داد تا مهاجرت کنند و درباره ی ش یاز بردگ را کشاورزان«

 تیاز حاکم وهیش نیا »، «.دادندی صاحبان ثروت و صنعت قرار م دیوجود خود را در معرض خر ی هیدرآورد که سرما یکارگران صورت

  «کنند. یخوددار رلندیا یمقابله با قحط یبرا یاز هر اقدام ،یسیانگل موجب شد تا دولتمردان

 متقدم ـ اقتصاد سرمایه داری  سمیبرالیـ ل سمیالی(سوس2    متقدم  سمیبرالیـ ل سمیالیـ سوس سمیالی(سوس1

  یاقتصاد سمیبرالیلمتقدم ـ اقتصاد سرمایه داری ـ  سمیبرالی(ل4   یاقتصاد سمیبرالیمتقدم ـ ل سمیبرالیمتقدم ـ ل سمیبرالی(ل3

 ؟ و نتیجه آن چه بودصاحبان ثروت باز کرد یو راه استثمار را براه گرفت نادیدهچگونه عدالت را  سمیبرالیل -7

 یرغربیغ یچالش فقر و غنا در بطن کشورها یعنیچالش  نیـ شکل گیری نخست و خصوصاً آزادی اقتصادی یشعار آزاد تکیه بر(با1

 بر مدار قدرت و سرمایه داری غرب دیجد ی طبقه شیدایبلوک شرق و غرب ـ پجهان به دو قطب  می(تقس2

 و نزاع بلوک شرق و غرب نیبرل وارید جادیـ ا یاجتماع یها عدالت گرفتن دهیکردن جهان و ناد ی(دوقطب3

 یغرب ین کشورهاچالش فقر و غنا در بط یعنیچالش  نیـ شکل گیری نخست و خصوصاً آزادی اقتصادی یشعار آزاد تکیه بر( با4

 

 

 است؟ حیصح ریعلت عبارات ز انیدر مقام ب نهیموارد کدام گز بیبه ترت -8
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 ختنیدر هم ر»  ،«رلندیا زدگانی به قحط یسیعدم کمک دولتمردان انگل»  ،«یغرب یقر و غنا در کشورهافچالش  نینخست شکل گیری«

 «.عام و گسترده یان از بردگکشاورز ییرها» و  «مربوط به آن یو ارزش ها یتیـ رع ارباب نظام

 متقدم سمیبرالیـ ل یـ انقلاب صنعت نیشینظام اخلاقی پ یرفتن ارزش ها و هنجارها نیـ از ب یستیالی(نگرش سوس1

 یستیالیـ نگرش سوس سمیبرالیـ ل نیشینظام اخلاقی پ یرفتن ارزش ها و هنجارها نینظام سرمایه داری ـ از ب تی(حاکم2

 سمیبرالیـ ل یستینظام سرمایه داری ـ نگرش کمون تیو بازشدن راه استثمار به نفع صاحبان ثروت ـ حاکم یر شعار آزادب سمیبرالیل ی هی(تک3

 متقدم سمیبرالیمتقدم ـ ل سمیبرالیـ ل یاقتصاد سمیبرالیل تیو بازشدن راه استثمار به نفع صاحبان ثروت ـ حاکم یبر شعار آزاد سمیبرالیل ی هی(تک4

 ؟ستین حیصح سمیبرالیدرباره ی ل هنیکدام گز  -9

 .کردی دولت را منع م ی و هر نوع مداخله دانستی جامعه م شرفتیرا ضامن پ هیصاحبان سرما تیفعال ی(آزاد1

 .چالش شرق و غرب را شکل داد ب،یترت نیانگاشت و بد دهی(عدالت را  ناد2

 .صاحبان ثروت باز کرد یا براراه استثمار ر ،یاقتصاد یبه خصوص آزاد یبر شعار آزاد هی(با تک3

 .را استثمار کنند یکشاورزان به ظاهر آزادشده از بردگ داران، هیتا سرما دادی (اجازه م4

 ؟ستین حیصح اتشیدرباره ی مارکس و نظر نهیکدام گز -11

 .پرداخت یاقتصاد سمیبرالیدوم قرن هجدهم به نقد ل ی مهیبود که در ن ی(متفکر1

 .قابل حل بود ،یحرکت انقلاب کیتنها با  ،سرمایه داری جامعه  یها (از نظر او چالش2

 .کردی و اقتصاد سرمایه داری عبور م یستیبرالیل ییاز فردگرا مارکسمورد نظر  جامعه آرمانی (3

 .کردی م دایپ یستیو کمون یستیالیسوس یو صورت بردی م نیرا از ب یخصوص تیموردنظر مارکس، مالک جامعه آرمانی(4

ولی مانند  تمعتقد اس یخصوص تیبه مالک یگرا هستند. اول جامعه کردیدو رو ،یی لیبرالو .......... در مقابل فردگرا ......................-11

 قائل نیست. یخصوص تیمالکبه ............  سرمایه داری آن را مطلق نمی داند ولی  دومی

 سوسیالیسمـ  سمیـ کمون سمیالیـ سوس سمیکمون(2   کمونیسمـ  سوسیالیسمـ  سمیـ کمون سمیالی(سوس1

 ـ سرمایه داری سمیالیـ سوس سمیـ کمون سمیبرالی(ل4    سمیـ کمون سمیـ کمون سمیبرالیـ ل سمیالی(سوس3

 .گرفتندی رار مدر طرف ......... و ............ در طرف ........... مجلس فرانسه ق یستیبرالیل یها هیبعد از ............ طرفداران نظر  -12

 (انقلاب فرانسه ـ راست ـ منتقدان آن ـ چپ2   ـ چپ سمیالیبلوک شرق ـ راست ـ طرفداران سوس ی(فروپاش1

 (انقلاب فرانسه ـ چپ ـ منتقدان آن ـ راست4  بلوک شرق ـ چپ ـ طرفداران سرمایه داری ـ راست  ی(فروپاش3

 اقتصاددان است؟ ایمتفکر متعلق به کدام  بیعبارات به ترت نیهر کدام از ا -13

ی م ایشده به دن از قبل تملک یایکه در دن یانسان »،«می شود. یبعد لاتمشک شیداینسل آن ها و پ دیرفتن توللاکارگران موجب با رفاه«

خود  تیی موقع وچرا درباره چون یبرا یحق چیکند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، ه افتیدر نشیقدرت خود را از والد نتواند اگر دیآ

 ییاز فردگرا ینظام اجتماع» و  «قابل حل است. ،یحرکت انقلاب کیتنها با  ،نظام سرمایه داری یاجتماع ساختاری ها چالش»  ،«ندارد

 ».می کند دایپ یستیو کمون یستیالیسوس یو صورت بردی م نیرا از ب یخصوص تیمالک ،می کند عبور و اقتصاد سرمایه داری سمیبرالیل

 کاردویـ ر کاردوی(مالتوس ـ برتراندراسل ـ ر2    ـ مالتوس ـ مارکس ـ مارکس کاردوی(ر1

 (مارکس ـ مالتوس ـ مالتوس ـ مارکس4   ـ انگلس ـ برتراندراسل ـ انگلس کاردوی(ر3

 

 

 مواجه شدند؟ مشکلاتیچه بود و با چه   یستیالیسوس یها شعار نظام -14
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 ستمیزاع و چالش بلوک شرق و غرب در تمام قرن بمناسب ثروت ـ ن عیو توز ی(عدالت اجتماع1

 ستیالیسوس دیجد ی طبقه شیدایـ نزاع دو بلوک شرق و غرب و پ یاقتصاد یبه خصوص آزاد ی(آزاد2

 دیجد ی طبقه شیدایو پ یخصوص تیرفتن مالک نیـ از ب یاقتصاد یو به خصوص آزاد ی(عدالت اقتصاد3

 دیجد ی طبقه شیدایافراد و پ یآزاد رفتن نیزبمناسب ثروت ـ ا عیو توز ی(عدالت اجتماع4

 درست است؟ یشورو ستیو در خصوص حزب کمون نادرست رلندیبزرگ ا یکدام مورد در خصوص قحط بیبه ترت -15

 .به دست گرفت هیمیلادی قدرت را در روس 1117. ـ در سال خوردندی م دهیبار برگ کلم جوش کیهر چهل و هشت ساعت  نی(ساکنان دوبل1

 .میلادی سقوط کرد 1133داشت. ـ در سال  ینفر تلفات جان ونیلیم میو ن کیبه  بیقر یقحط نیا(2

 .به دست گرفت هیمیلادی قدرت را در روس 1117به مردم نکرد. ـ در سال  یکمک چی(دولت ه3

 .میلادی سقوط کرد 1133. ـ در سال و جو از ایرلند را نگرفت گندم صدور جلوی دولت  (4

 هستند؟ نهیو علت موارد کدام گز جهیمشکل، نت ح،یتوض بیبه ترت ریم از عبارات زهر کدا -16

 شیدایافراد و پ یرفتن آزاد نیاز ب »،« .کردی م دایپ یستیو کمون یستیالیسوس یو صورت بردی م نیرا از ب یخصوص تیکه مالک ینظام«

 .»یاقتصاد سمیبرالیل تیحاکم»و  «مسکو سرخ دانیها در م و حضور تانک یشورو ی هیاعلام تجز» ،«دیجدی  طبقه

چالش فقر و غنا در بطن  جادیمیلادی ـ ا 1111بلوک غرب در سال  یروزینبرد بلوک شرق و غرب با پ انیـ پا یستیبرالیـ نظام ل سمیمارکس (1

 یغرب یکشورها

 میلادی 1111بلوک شرق در سال  یهاجر در اروپا ـ فروپاشنفر م ونیلیم کیاز  شیب یمتقدم ـ نظام اقتصاد سرمایه داری ـ تلفات جان سمیبرالیل (2

 رلندیا زدگانی به قحط سیمردان انگل میلادی ـ عدم کمک دولت 1111بلوک شرق در سال  یـ فروپاش یستیالیسوسجوامع ـ  سمیمارکس (3

 رلندیا زدگانی به قحط سیمردان انگل نبرد بلوک شرق و غرب در جنگ سرد ـ عدم کمک دولت انیـ پا  یستیالیسوسجوامع ـ  سمیبرالیل (4

 ؟استدرست  کردند،ی قرن هجدهم انتقاد م سمیبرالیکه از ل یسیمارکسو  یستیالیسوس یها در خصوص مشکل اول نظام نهیکدام گز -17

 . از بین رفتافراد  یمعنو یهای فقط آزاد ،یعدالت اقتصاد ی (به بهانه1

 رفت.  نیافراد از ب یویدن یها یتمام آزاد ،یعدالت اجتماع ی (به بهانه2

  از بین رفت.افراد  یو معنو یویدن یهای آزاد ،یعدالت اقتصاد ی (به بهانه3

 رفت.  نیافراد از ب یویدن یهای و هم آزاد یمعنو یهای (هم آزاد4

  ..... به وجود می آید.یی که ....ها نوع چالش ، نه ازو تمدن واحد پدید می آید که ..... بود ییها چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش -18

  در یک منطقه از جهانفرهنگ ـ  کیدرون  (2     درون یک فرهنگـ  بیرون یک فرهنگ (1

 مختلف  یفرهنگ ها نیفرهنگ ـ ب کیدرون  (4    مختلف  یفرهنگ ها نیفرامنطقه ای ـ ب (3

 او ......................... بود و مارکس نسبت به عالم ......... ینظر کردیرو -19

 .به دنبال حل مسائل جامعه ی خود بود یدیجد یـ و در چارچوب مبان یستیالی(ماتر1

 .پرداختی جامعه ی خود م یبه حل مسائل اجتماع بنیان های نظری غرب (سکولار ـ در چارچوب همان 2

 .پرداختی جامعه م مشکلاتو غرب به حل مسائل  ینظر یها ـ با عبور از بنیان رسکولاری(غ3

 .جامعه بود مشکلاتغرب به دنبال حل مسائل و  ینظر یها (سکولار ـ بدون عبور از بنیان4

 است؟ حیدر ارتباط با بلوک شرق و غرب صح نهیکدام گز -21

 .دادند لیرا تشک یستیکمون یها هیاحزاب و اتحاد ،نظام سرمایه داری  مخالفان (1

 کایو آمر یغرب یاروپاشامل  بلوک غرب و نیو چ یشرق یاروپا یسابق و کشورها یشورو شامل (بلوک شرق2

 .میلادی ادامه داشت 1111بلوک شرق در سال  یدوم قرن نوزدهم تا فروپاش ی مهیبلوک غرب و شرق از ن نی(چالش ب3
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 .بودند زیجدا و متما یو فرهنگ ییایجغراف ،یاقتصاد ،یاسیشرق و غرب از نظر س بلوک(دو 4

  ؟نمی شودمارکس محسوب  اتیکدام مورد از ویژگی های نظر -21 

 فرهنگ غرب یـ حل چالش در چارچوب ارزش ها و آرمان ها یخصوص تیمالک ی(عبور از اقتصاد سرمایه داری ـ نف1

 یاقتصاد سمیبرالینظام سرمایه داری ـ نقد ل یها چالش هیعل یـ اعتقاد به حرکت انقلاب یستیبرالیل یی(عبور از فردگرا2

 بر مدار قدرت ـ عبور از اقتصاد سرمایه داری یدیجد ی مناسب ثروت ـ شکل گیری طبقه عیو توز ی(اعتقاد به عدالت اجتماع3

 فرهنگ غرب ینظر یها ـ عدم عبور از بنیان یستیبرالیل ییگراجمع نظام سرمایه داری ـ عبور از  یها چالش هیعل اصلاحی(اعتقاد به حرکت 4

اقتصاد  پردازان هینظر ی دهیعق نیاست و مربوط به کدام قرن است؛ همچن یکردیچه رو یدارا ست؟یچ «متقدم سمیبرالیل» یژگیو -22

 چه بود؟ برالیل

  .دولت بودند ی ـ هجدهم و نوزدهم ـ طرفدار مداخله یو فرهنگ ی. ـ اجتماعختیمربوط به آن را در هم ر یاقتصاد یو ارزش ها یتیرع (نظام ارباب1

صاحبان  تیفعال یـ هجدهم و نوزدهم ـ آزاد یو اقتصاد یصاحبان ثروت برداشت. ـ فرد یپا شیرا از پ نیشینظام اخلاقی پ یو هنجارها ینع ارزش(موا2

 .دانستندی جامعه م شرفتیپ را ضامن هیسرما

 شرفتیرا ضامن پ هیصاحبان سرما تیفعال یـ آزاد ستمیـ نوزدهم و ب یو فرهنگ یرها کرد. ـ اجتماع زیپراکنده و محدود ن یهای (کشاورزان را از بردگ3

 .دانستندی جامعه م

 .دولت بودند ی ـ طرفدار مداخله ستمیـ نوزدهم و ب یو اقتصاد ی(به کشاورزان اجازه داد تا مهاجرت کنند. ـ فرد4

 با دو مشکل زیاما آن ها ن دادند؛ی ا شعار خود قرار مو ............... ر یبا انتقاد از ............... ، عدالت اجتماع یستیالیسوس جوامع -23

  .رو شدند و ............... روبه ...............

 یفرهنگ نیب یها افراد ـ چالش یرفتن آزاد نیشدن جهان ـ از ب یقطب ـ تک یستیبرالیل ییفردگرا (1

 دیجد ی طبقه شیدایپافراد ـ  یرفتن آزاد نیمناسب ثروت ـ از ب عیـ توز متقدم سمیبرالیل (2

 فرهنگ غرب ینظر یها ـ بنیان دیجد ی طبقه شیدایمتقدم ـ مبارزه با سرمایه داری ـ پ سمیبرالیل (3

 دیجد ی طبقه شیدایشدن جهان ـ پ یـ دوقطب توزیع مناسب ثروتقرن هجدهم ـ  سمیبرالیل (4

 نیبد و بود گرفته دهیصاحبان ثروت باز کرده و عدالت را ناد یاستثمار را برا.......... راه  بر شعار .........  و خصوصا  هیبا تک سمیبرالیل -24

  .شکل گرفت یغرب یچالش  که چالش ................ ، در بطن کشورها نینخست ب،یترت

 ـ بلوک شرق و غرب است  یـ عدالت اجتماع ی(آزاد2    ـ فقر و غناست ی(عدالت ـ عدالت اقتصاد1

 مناسب ثروت ـ بلوک شرق و غرب است عیـ توز ی(عدالت اجتماع4    ـ فقر و غناست  یاقتصاد یـ آزاد ی(آزاد3

به ..........  سمیکمون لیبه ............ معتقد است و سمیالی.......... هستند. سوس کردیدر مقابل .............. دو رو سمیو کمون سمیالیسوس -25

 .ستین قائل

  یعموم تیـ مالک یخصوص تیالکگرا ـ م ـ جامعه یی لیبرالفردگرا (1

  خصوصی تیـ مالک یخصوص تیگرا ـ مالک ـ جامعه یی لیبرالفردگرا (2

 یعموم تیـ مالک یخصوص تیـ فردگرا ـ مالک ییگرا جامعه (3

 یفرد تیـ مالک یعموم تیـ فردگرا ـ مالک ییگرا جامعه (4 
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