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      انه مسلط شدند؟يا و فرانسه ، كامالً بر خاور ميتانيدركدام قرن ، بر. 1

    19قرن  .د     16قرن  .ج   20قرن  .ب          18قرن  .الف  

كوچك از  يگرفت كه مدام از آزاد كردن ملت ها يصورت م  يدر حال يكسب منافع شخص ين آنها برايمبارزه ننگ« ن جمله يا. 2

  ست ؟ ياز ك» زدند يظلم و ستم حرف م

    زابت مونروئهيال    . د  نيفرومك .ج      براون        .ب  يبرومل.الف  

  ن كدام كشورها منعقد شد؟يانه بيم خاورميكو در مورد تقسيپ –كس يموافقت نامه سا. 3

  ه و فرانسه          يروس .ب    س    يفرانسه و انگل ....الف  

    هيا ، فرانسه و روسيتانيبر .د    هيا و روسيتانيبر .ج  

  كند؟  يف ميد توصيدر عصر جد» سكوالر  يهزاره باور« از  يرا جلوه ا ييگرا ي، مل يچه كس .4

    هردر .د             يخدور .ج  هگل .ب  روسو  .الف   

  قاهره بود؟ ييرهبر تجددگرا يچه كس .5

                                      درضا     يرش .ب                   ين اسدآباديالدد جمال يس.الف  

    هانس كوهن .د    صل      يف .ج  

  قرارگرفته است؟ يانه تحت الشعاع چه عاملياست معاصر خاورميموضوعات موثر در اقتصاد و س .6

  گاز و آب.د  نفت .ج  آب .ب  گاز .الف  

  ل است؟يك از موارد ذيانه ، كداميمشكالت عمده  در منطقه خاورم. 7

         يمل يها يبده -يسواد يب -ر كودكانيمرگ و م .الف      

      فقر - سطح سواد  – يد ناخالص مليتول.ب      

                يو ركود اقتصاد يماريب -توسعه يبحران ها –فقر  ....ج    

  يفقر و گرسنگ –ر كودكان يمرگ و م -يسواد يب .د      

  قرار داشت؟  يت نخبگان دولتيد آورد كه مورد حمايپد)  يصنعت يبورژوا( را  يديل ، باخود طبقه جديموارد ذ ك ازيكدام .8

                                             سم    يكورپورات يدولت يالگو .ب                        يستياليسوس يالگو .الف  

  نظام اقتصاد بازار آزاد يالگو ....د                                     يه داريسرما يالگو .ج  

      ست؟يدر برابر سلطه هفت خواهران بر بازار نفت چ يمقاومت محل ينمود اصل ....9

  1980دهه .د   1990دهه  .ج  1991دهه  .ب  1960پك و او .الف  

  ش گرفتند؟ير محدود را در پييتغ ت ويريل ، مديند آهسته تعديانه ، فرآيمقروض خاورم يدر كدام دهه ،كشورها .10

   1980دهه .د  1990دهه ....ج  1991دهه .ب  1998دهه .الف  

  ست؟يانه معاصر چيمهم خاورم ياز مشخصه ها .11

   يياقتدارگرا .ب  يمنازعات برون منطقه ا  .الف  

  يمنازعات درون منطقه ا .د    ثبات و توسعه .ج  
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  ل است؟ يموارد ذ ك ازياهداف مهم و بلند مدت انتفاضه ، كدام .12

    نيل و فلسطيان دادن منازعه اسرائيپا .الف        

      نيس دولت فلسطيتأس.ب     

      ر و كشتارياز مرگ و م يريجلوگ .ج     

  نيس دولت فلسطيو نوار غزه و تأس يل در كرانه باخترياسرائ يان دادن به اشغالگريپا .د  

  ل است؟  يموارد ذك از ي، كدام » ر و طاووس يش« منظور از  . 13

  ران و اعرابيا .د  رانيعراق و ا .ج  و اعراب يعثمان .ب  يران و عثمانيا.الف    

  ل است؟  يك از موارد ذيامد ، كداميب پيران به ترتيدر عربستان و ا يند آزادسازيفرآ .14

  ن اسالمير مجدد ديتفس – يو خارج يداخل يفشارها .الف     

       يداخل يفشارها –ن اسالم ير مجدد ديتفس .ب     

           يداخل يفشارها – يخارج يفشارها .ج     

  يو خارج يداخل يفشارها –ن اسالم ير مجدد ديتفس .د     

  د؟ينما ينگتون را مطرح ميهانت يه برخورد تمدن هاينه نظريكدام گز .15

    كمك كند يده است تا به دموكراسياز توسعه نرس يانه به سطح مناسبيدر منطقه خاورم يجامعه مدن .الف    

      ت استين هوين بخش سازنده ايت هاست و مذهب مهمترير هويت تمدن مهمتر از سايهو .ب  

      است ياستثنائ يمنطقه ا يند دموكراسيفرآ يو شكنندگ يانه در زمان بنديخاورم .ج    

  وجود دارد يدرمورد مفهوم آزاد  يو عرب يشه غربين انديق بيشكاف عم .د    

مخالف ، به نام اسالم ، انجام   يود كه حكومتها و گروه هاش ياطالق م يگسترده ا ياسيت سيبه فعال ياسياسالم س«  .16

  شمند است؟يه كدام اندينظر» دهند يم

  يدسوك .د  عبده  .ج  يسكاتوريپ .ب  كلمنيا .الف  

  گردد؟  يان ميدرمورد كدام كشور در منطقه ب يدموكراس يدرمورد شكوفائ» خالف قاعده « اصطالح . 17

  لبنان .د  لياسرائ.ج  اردن .ب  ران يا .الف  

  انه را دربر گرفت ؟ يدر كدام دهه خاورم ياقتصاد يع و ناموزون توسعه و نوسازيسر يالگو .18

  1980دهه .د   1992دهه  .ج  1988دهه .ب  1990دهه .الف  

است ، كدام مورد  ياسين كشور در عرصه سيا ياختالفات داخل يعموماً عامل اصلل كه ياسرائ ياسينظام س يعنصر اساس. 19

  است؟

  تيهوديعنصر  .د  يعنصر دموكراس .ج  يعنصر اسالم .ب  يعنصر نژاد....الف  

  ت و استقالل زنان بكار برده شد؟يه هوين بار در كدام كشور برعلياول» سم و استقالل ياليوحدت ، سوس« شعار  .20

  عراق .د    لبنان   .ج   عربستان .ب  ر ياالجز .الف     
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  افته است؟يش و كاهش يت ملت افزايب هوير به ترتيز يك از كشورهايملت در كدام –در بحث مسأله دولت  .21

      ش و در مصر كاهشيت افزايدر كو.ب  ت كاهشيش و در كويدر مصر افزا .الف  

  ش و در لبنان كاهشيدر مصر افزا .د  ش و در مصر كاهشيدر لبنان افزا  .ج     

  در لبنان كدامند؟   يجادكننده جنگ داخليا يدو عامل اساس .22

        يند نوسازيفرا – ياز به وحدت فرقه اين .ب  برخورد تمدن ها   – يند نوسازيفرا .الف   

  ياقتصاد يآزادساز – ياز به وحدت فرقه اين .د  ياقتصاد يآزادساز -يمدرن ساز .ج    

  نه مطرح است؟يان شد در كدام گزيب يت قويهو يكه توسط اندرسون برا ياليف اجتماعات خيتوص يبران نمونه يبهتر .23

  ليان اسرائيهودي  .د  رانيمسلمانان ا .ج  ان لبنانيحيمس .ب  اعراب .الف  

ض يتفو يحكومت ياقتدار به خاندان يمذهب يا نشانه هايها  يژگيعرب صرف نظر از و يك از انواع نظام دولت سنتيدر كدام .24 

  شود؟   يم

  ينظام - يادار يگارشيال .د  يسكوالر سنت .ج  ياستعمار .ب  امام -سياتحاد رئ .الف  

د قطب از دهه يانقالب از نظر س ياصالح به استراتژ ياز استراتژ ينيش دير گراييجاد تغين عوامل ايك بعنوان مهمتريكدام. 25

  كرد؟ يتوان تلق يبه بعد م 1970

      يينده دولت ها به اقتدارگرايفزاش يگرا .الف  

      در منطقه ير بحران اقتصاديتأث .ب  

      ينير ديغ ييافتن عرب گرايان يپا .ج  

  در منطقه ير بحران اقتصاد ي، تأث ينيرديغ ييان عرب گرايدولت ها ، پا يياقتدارگرا.د  
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