معاونت فرهنگی – دانشجویی و دفتر فرهنگ اسالمی واحد چالوس به مناسبت  16آذر روز دانشجو برگزار می نماید.

 9سوال تستی از کتاب "چرا مردم از آمریکا متنفرند
نویسنده :ضیاء الدین سردار
نام نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:

شماره تماس:

~ دانشجویان عزیزی که عالقمند به شرکت در مسابقه کتابخوانی هستند تا  12آذر ماه 99
مهلت دارند  ،ضمن تکمیل اطالعات فوق  ،پاسخ سواالت را به کارشناس فرهنگی (آقای
فقیه) با شماره واتساپی  09115733080ارسال نمایند  .در ضمن به برگزیدگان  ،جوایز
ارزنده اهدا می گردد.
☆ سواالت :
-1آزاد سازی ت جاری از چه دهه و به وسیله کدام کشور انجام یافته است؟
الف :از دهه  1970توسط بریتانیا
ب :از دهه  1980به وسیله بریتانیا
ج :از دهه  1980به وسطله ایاالت متحده آمریکا
د :از دهه  1990به وسیله ایاالت متحده آمریکا
☆
-2طبق موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در خصوص محصوالت کشاورزی کشورهای
در حال توسعه ملزم به ا عمال چه نوع تغییراتی در سیاست غذایی و کشاورزی خود شدند؟
اهتمام به حمایت بیشت ر از کشاورزان خود و تسهیل صادرات تولیدات غذایی به سایر :الف
کشورها
ب :گشودن درهای اقتصاد خود به روی واردات غذایی ارزان
ج :کاهش حمایت از کشاورزان خود

د :گزینه ب و ج
☆
-3از جمله تالشهای سیستماتیک ایاالت متحده برای کم اثر کردن تالشهای کشورهای کمتر
توسعه یافته برای مبارزه با فقر تغذیه مرم خود ،چه می باشد؟
الف :جلوگیری از وابستگی این کشورها به بازار ایاالت متحده
ب :ایجاد صندوق بین المللی پول
ج :خودداری از دخالت در فعالیت های اقتصادی این کشورها
د :بستن تعرفه های سنگین بر محصوالت کشاورزی کلیدی
☆
 -4عمده ترین هدف پروتکل کیوتو ،که در کیوتوی ژاپن در دسمامبر  1997برگزار شد ،چه
بود؟
الف :عملیاتی کردن سیستم "کاله و تجارت" در ایاالت متحده
ب :کاهش اجباری صنایع آالینده کشورهای صنعتی تا سال 2012
ج :اجاره نامه مبادله با سایر تجارت ها
د :الف و ب
☆
-5این سخن در توصیف فرهنگ آمریکایی از کیست؟ « :فرهنگ آمریکایی مانند ویروس به
نظر می رسد ،ویروسی بیمارگون »
الف :ادمایو در کتاب آینده جهان
ب :جوج رتیزر در کتاب مک دونالدی کردن جهان
ج :مریل دیویس در کتاب ماهیت استعماری ایاالت متحده
د :هیچ کدام
☆

-6سیستم الکترال آمریکا ،تعمدا ً چه نکته ای را دیکته می کند:
الف :کاندیدایی که بیشترین آرا در سراسر آمریکا کسب می کند لزوما ً رییس جمهور نخواهد
شد.
ب :کاندیدای که بیشترین آرا در سراسر آمریکا کسب می کند لزوما ً رییس جمهور نخواهد
نشد.
ج :کاندیدای انتخاب شده از طریق رأی دهندگان ،نه از طریق نمایندگان آنها سیاستمداران
حرفه ای در کنگره تعیین می شوند.
د :الف و ب
☆
 -7به غیر از ایاالت متحده کدام کشور ،کنوانسیون برجسته  1979سازمان ملل در رابطه با
حقوق کودک را تصویب نکرده است؟
الف :آرژانتین
ب :لیبی
ج :انگلستان
د :عراق
☆
-8از چه زمانی برقراری ارتباط از طریق مباحثه سیاسی عمالً در آمریکا غیر ممکن شد؟
الف :از زمانی که کشتار جمعی انسانهای افسرده ،ناراضی و آشفته ،امری عادی و پیش پا
افتاده شد.
ب :کشتار دیگران توسط نوجوانان خشمگین و ناراضی مدارس در ایاالت متحده.
ج :از زمانی که آمریکا ملتی متفکر و متشکل از دو فرهنگ لیبرال و محافظه کار شد.
د :از زمان امکان طرح تحقق اختالفات در فضای محدود دموکراتیک.
☆

 -9از اواسط چه سالی کنگره آمریکا نقشه اشغال چاههای نفت منطقه خلیج فارس را طرح
کرد؟
الف :از اواسط سال 1980
ب :از اواسط سال 1990
ج :از اواسط سال 1975
د :از اواسط سال 1985
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