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 ؟كدام كشور زير، از نظر ميزان دريافت كالري در شرايط بهتري قرار دارد 1 .

 عراق و ليبي  -ب    برزيل و ونزوئال - الف  

 هند و سيالن  -د    دومينيكن و سالوادور  - ج  

 بر اساس مقياس هاي كمي، صفت آشكار كشورهاي جهان سوم چيست؟2 . 

 شركت مردم در فعاليت هاي عمومي  - الف  

 فزوني تجار و كشاورزان نسبت به كارگران صنعتي  -ب  

  گسترش دامنه فعاليت طبقات اجتماعي  - ج  

 اشتغال كامل در بخش هاي داراي اهميت  -د  

 بر اساس سفارش هاي علمي انستيتوي تغذيه و صنايع غذايي وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي كدام گزينه صحيح است؟3 . 

 نسبت به شهريان از ثبات بهتري برخوردار است ارزش غذايي روستاييان - الف  

 شاخص هاي شهري و روستايي ايران مناسب نبوده است  -ب  

 ايران از شاخص هاي شهري و روستايي مناسبي برخوردار است - ج  

 ارزش غذايي روستا و شهر مناسب يكديگر به دست آمده است -د  

 واد غذايي را در كشورهاي جهان سوم به خود اختصاص مي دهد؟درصد از كل واردات م 60كدام ماده غذايي همواره 4 . 

 ذرت و سويا -د   مرغ و گوشت قرمز - ج  گندم و برنج -ب  چاي و قهوه  - الف  

  كدام گزينه دليل اصلي ناامني غذايي است؟5 . 

  كاهش در توليد خارجي -ب  كاهش در توليد داخلي - الف  

 راتكاهش در حجم صاد -د    كاهش در حجم واردات - ج  

 پيامد گسترش كشاورزي فراورده هاي صادراتي به جاي مواد آذوقه اي در كشورهاي جهان سوم چيست؟6 . 

 تبديل تكنولوژي  -د  بهبود تغذيه  - ج  بدي و كمي تغذيه -ب  رشد تكنولوژي - الف  

اد اشتغال به وسيله دولت بر اساس دسته بندي جامعه هاي انساني از لحاظ اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي مشخصه هاي ايج7 . 

 مشخصه كدام  گروه از كشورها بوده است؟

 كشورهاي رشد يافته صنعتي  -ب  كشورهاي صنعتي با اقتصاد پيشرفته  - الف  

 كشورهايي كه قبال بلوك شرق ناميده مي شد  -د  كشورهاي در حال توسعه  - ج  

 دليل ادامه روند رشد جمعيت در كشورهاي كم توسعه چيست؟8 . 

 بهبود اوضاع كشاورزي  -ب    جواني جمعيت  - فال  

  انبوهي جمعيت  -د  وقوع درگيري هاي قومي  - ج  
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اقدام مقطعي، عدم درك مسئله، فقدان سياست هماهنگ و ناآگاهي خانواده ها مربوط به كدام بخش از سياست در كشورهاي 9 . 

 جهان سوم است؟

 دافعي ت -د  اوقات فراغت  - ج  تهاجمي  -ب  جمعيتي  - الف  

 منظور از جمعيت بهينه در كشورهاي جهان سوم چيست؟10 . 

 وجود نسبت منطقي بين جمعيت كوشا و غير كوشا - الف  

 سال  60انبوهي جمعيت باالي  -ب  

 سال  15انبوهي جمعيت زير  - ج  

 رشد باالي آن در آينده نيز ادامه يابد  -د  

هاي ارزان قيمت از كشورهاي پيشرفته در كشورهاي جهان سوم چه مهاجرت به شهر، عدم گسترش صنعت و واردات كاال11 . 

 پديده اي به همراه دارد؟

 رشد جمعيت  -ب  رشد صنعت و تكنولوژي  - الف  

 بيكاري  -د    گرسنگي  - ج  

 ناميده شده است؟» قلب توسعه و پيشرفت«كدام گروه از جمعيت 12 . 

 بازنشستگان  -د  زنان  - ج  كودكان  -ب  مردان  - الف  

 بيشترين درصد بيسوادي در كدام يك از قاره هاي جهان مشاهده مي شود؟13 . 

 آسيا -د  افريقا  - ج   امريكاي التين  -ب  امريكاي مركزي  - الف  

 ناميده شده است؟» جنگ افزار در برابر فقر «دركشورهاي جهان سوم كدام مقطع تحصيلي به مثابه 14 . 

 متوسطه  -د  راهنمايي  - ج  عالي  -ب  ابتدايي - الف  

 نشان مي دهد؟ را  تاكنون چه روندي 1950آمارهاي مربوط به ميزان بيسوادي از سال  15 . 

  بدون تغيير -د  رو به كاهش  - ج  رو به افزايش  -ب   ثابت - الف  

باال  چرا با وجود بيكاري تحصيلكردگان و دشواري تكميل تحصيالت هنوز درخواست اجتماعي براي آموزش متوسطه و عالي16 . 

 است؟

 باور اين كه چنين سرمايه گذاري  به زحمت آن مي ارزد - الف  

 دولت مشوق اقشار مختلف در امر تكميل تحصيالت است -ب  

 زيرا بيكاري تحصيلكردگان شايعه اي بيش نيست - ج  

  بخش خصوصي از تحصيالت تكميلي حمايت زيادي بعمل مي آورد -د  
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  سوداگران شهري در اقتصاد روستائيان چگونه است؟در كشورهاي جهان سوم ، نقش  17 . 

  الف. روستائيان در مقابل سوداگران قادر به نگهداري سود خود نيستند.  

  ب. با احداث جاده از شهر، آن ها را به مهاجرت تشويق مي كنند.  

  ج. سوداگران زمين هاي كشاورزان را به قيمت باال خريداري مي كنند.  

  ها شغل ايجاد مي كنند كه براي روستاييان جاذب است.سوداگران در  شهر  د.  

 ؟كدام گزينه صحيح است 18 . 

 توسعه به معناي افزايش توان يك ملت است. - الف  

 توسعه به معناي افزايش درآمد سرانه است. -ب  

 توسعه همان رشد اقتصادي است. - ج  

 ب و ج -د  

ست به دليل اين كه سه چهارم ساكنان سياه پوست آن ها فقير هستند كدام كشور به رغم حضور جمعيت ثروتمند و سفيد پو19 . 

 بايد در شمار كشورهاي جهان سوم جاي داده شود؟

 افريقاي جنوبي  -د  نيجريه  - ج  مراكش  -ب  سودان  - الف  

 كدام گروه از كشورهاي جهان سوم است؟» شهرهاي كارگاهي«منظور از 20 . 

 آسيا نوب خاوريج -ب  كشورهاي امريكاي التين  - الف  

 كشورهاي خاورميانه  -د    كشورهاي شمال افريقا - ج  

 ؟نمي دهندچرا كشورهايي كه از نفوذ بيگانگان رها شده اند رغبتي به گرفتن وام نشان 21 . 

 زيرا كشورهاي صنعتي از محل پرداخت وام همواره در پي سود خود هستند  - الف  

 افقت نمي كنندزيرا كشورهاي صنعتي با پرداخت وام مو -ب  

 زيرا سرمايه هاي ملي آن ها براي برنامه هاي توسعه كفايت مي كند  - ج  

 زيرا پس اندازهاي آن ها براي برنامه هاي توسعه كفايت مي كند -د  

 كمك هاي بانك بين المللي ترميم و توسعه(بانك جهاني) به كشورهاي جهان سوم در كدام گروه از كمك ها قرار مي گيرد؟22 . 

 ياري  -د  دو سويه  - ج  همگاني چند سويه  -ب  ياري يك سويه  - لفا  

 از نظر رشد كدام گروه از كشورهاي جهان سوم در شرايط بهتري قرار داشته است؟23 . 

  خاور ميانه  -د  امريكاي التين  - ج  افريقا -ب  خاور دور  - الف  

طح زندگي در مقام و منزلت انساني و يا برآورده نشدن نداشتن حداقل مادي و معنوي براي زندگي، محروميت از حداقل س24 . 

 نيازهاي بنيادي انسان به اندازه الزم تعريف كدام پديده است؟

  نابرابري  -د  فقر - ج  بي عدالتي  -ب  تبعيض - الف  
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 در كشورهاي جهان سوم دستاوردهاي توسعه سريعا جذب رشد كدام پديده مي شود؟25 . 

 كشاورزي -د  صنعت - ج  جمعيت  -ب  تكنولوژي - الف  

 در ويتنام، كوبا و مكزيك اصالحات ارضي چگونه اجرا شد؟26 . 

 و خورد و جنگ هاي طوالني  با زد - الف  

 صلح آميز با برنامه ريزي دولتي  -ب  

 بتدريج خود به خود شكل گرفت  - ج  

 زير نظر انديشمندان و دانشگاهيان  -د  

 در چيست؟  »لتيفونديا «لكي ماننددر كشورهاي جهان سوم پيامد بزرگ ما27 . 

 اجاره داري در اين نظام در شرايط بهتري قرار مي گيرد - الف  

 زيان آوري وموجب نابرابري مضاعف -ب  

  بهره وري بيش از حد نياز - ج  

 برابري مضاعف  و ناديده گرفتن سهم متفاوت كشاورزان -د  

 سوادي عضو شركت هاي تعاوني هستند ؟از نظر كارشناسان چرا كشاورزان هند با وجود بي 28 . 

 شركت هاي چندمليتي خريد محصوالت آن ها را مشروط به عضويت كردند - الف  

 هاي تعاوني افزايش شركت -ب  

 تبليغات بسنده و آگاهي الزم  - ج  

 بار كشاورزان را وادار به عضويت كردجدولت باال -د  

 ي داد تا افراد به ميل خود به كشتزارهاي تعاوني بپيوندند؟در كدام شيوه اجراي اصالحات ارضي دولت ترتيب29 . 

 سلب محدود مالكيت به وسيله دولت  - الف  

 اصالحات ارضي ميانه رو -ب  

 برنامه سلب مالكيت زمين ها  - ج  

 اشتراكي كردن مزارع  -د  

 در كشورهاي كوبا و چين چه نوع اصالحات ارضي به اجرا درآمد؟30 . 

  انقالب ارضي -د  انقالب تمدني  - ج  اصالحات ليبرالي -ب  اصالحات بخشي - الف  
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