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  علوم سیاسیسی ارشد  کارشناآزمون سواالت    دفترچه 

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  
  
  

  

 و   علم سیاست نظام تجربی بررسی چگونگی شکل گرفتن قدرت ، سـهیم شـدن در قـدرت                « :   کدام سیاست شناس در تعریف سیاست نظری و عملی گفته است              -1
  اقدامی است براساس قدرت ؟

   ماکس وبر-الف
   هارولد السول-ب
   هانس مورگنتا-ج
   دیوید ایستون-د
  
  از لحاظ فلسفه اجتماعی ، بر توزیع متناسب ثروت و از بین بردن تفاوت های زیاد تأکید دارد ؟ جنبه اقتصادی کدام نظام سیاسی -2

   کمونیسم-الف
   دموکراسی-ب
   آنارشیسم-ج
   سوسیالیسم-د
  
   دو ویژگی برجستۀ جامعۀ موردنظر شخصیت اقتدارطلب چیست ؟-3

   زور و زر-الف
   امنیت و ثبات-ب
   سلسله مراتب و نظم-ج
  ر و ضمانت اجرا تقسیم کا-د
  
  که ثمرۀ عصر جهانی شدن در قرن بیست و یکم می باشد ، چگونه دولتی است ؟» دولت محدود «  منظور از -4

  . از قدرت مشروع به طور انحصاری برخوردار است -الف
  . نقش و جایگاه احزاب سیاسی در آن تقویت شده است -ب
  .نتقال یافته است  اقتدار عالیۀ آن از قوه مجریه به قوه مقننه ا-ج
  . بخشی از اقتدار و اختیار خود را به جامعه و نیروهای اجتماعی واگذار کرده است -د
  
 در نظریه های مربوط به دولت ، این عقیده را که دولت ممکن است از خودمختاری نسبی از طبقه حاکم برخودار باشد و گاه منافع طبقات دیگر را هـم تـأمین                      -5

  کر نسبت می دهند ؟کند ، به کدام متف
   کارل مارکس-الف
   موری راتبارد-ب
   گایتانوموسکا-ج
   جوزف شومپیتر -د
  
 این نظر که در عملکرد همه نهادها ، سازمان ها به ویژه در نهادهای سیاسی گرایشی ، اساسی وجود دارد که ساختارهای مشارکتی یا دموکراتیک نمی تواننـد                             -6

  وانند تغییر دهند ، بیان کننده چیست ؟آنها را کنترل کنند و فقط می ت
   قدرت نخبگان حزبی-الف
   موانع دموکراسی حزبی-ب
   قانون آهنین الیگارشی-ج
   سیاست دستگاه رهبری دولت-د
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  نمایانگر چیست ؟ انقالب اطالعات ، گسترش ارتباطات ماهواره ای شبکه ارتباطات راه دور ، فناوری اطالعات و اینترنت و شرکتهای رسانه ای جهانی -7
   انقالب فناوری-الف
   جهانی شدن فرهنگی-ب
   فراناسیونالیسم-ج
   پسا صنعت گرایی-د
  
   گردهمایی هایی که به طور ثابت بخشی از روند سیاسی اند و می کوشند مسیر و راستای سیاست حکومت موجود را تقویت کنند یا تغییر دهند ، کدام اند ؟-8

   گروههای فشار-الف
  های سیاسی حزب -ب
   رسانه های جمعی-ج
   سازمان های اداری-د
  
   وجود آن را از پایه های دموکراسی پارلمانی دانسته اند تا مانع خطای حکومت و سوء استفاده آن از اقتدارش باشد ؟-9

   توافق در مسائل اساسی-الف
   اخالق متعالی پارلمانی-ب
   برنامه ریزی ملی برای رفاه-ج
  و مؤثر گروه مخالف قوی -د
  

   گونه ای از فرهنگ سیاسی که در آن قدرت و اختیار تصمیم گیری پله نخبگان است و توده های مردم خواست های خود را با نمایندگانشان بیان می کنند ؟-10
   مدنی-الف
   محدود-ب
   مختلط-ج
   غیردینی-د
  

   علوم طبیعی و کمّی بیشتر وجود دارد ؟ به نظر دیوید ایستون ، در کدام عرصه امکان مطالعۀ علم سیاست به روش-11
   انتخابات-الف
   احزاب سیاسی-ب
   سیاست گذاری-ج
   قدرت سیاسی-د
  

   از نظر ماکس وبر ، عامل اصلی که به شروع یک نظام قدرت کمک می کند ، چیست ؟-12
   داشتن سازمان و نظام مؤثر قهریه-الف
   باور نظام قدرت به توانایی و کارآمدی خود-ب
  جاد باور در مردم به مشروعیت خویش ای-ج
   آداب و رسوم ، ویژگیهای شخصیتی و انگیزه های عاطفی-د
  

  است ؟» ریگز « و » یاندا «  کدام یک از تقسیم بندی ها از گونه های احزاب ، جزء تقسیم بندی های -13
   معطوف به مناطق جغرافیایی-الف
   معطوف به مرکزگرایی-ب
   معطوف به شعبه ها-ج
  معطوف به منافع -د
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  است ؟) یا معانی (  مشروعیت به چه معنی -14
   حقانیت ، قانونیت-الف
   مقبولیت ، قانونیت-ب
   حقانیت ، مقبولیت ، اقتدار-ج
   حقانیت ، قانونیت ، مقبولیت-د
  

  یاد شده است ؟» مشروعیت ثانویه «  از کدام مفهوم به عنوان -15
   مقبولیت-الف
   کارآمدی-ب
  و کارآیی حقانیت -ج
   بهره وری و قانونیت-د
  

    کدام مورد از ویژگیهای ایدئولوژی محافظه کاری است ؟-16
   ضدیت با عقل گرایی-الف
   مخالفت با سنت-ب
   محدودیت مالکیت-ج
   مخالفت با اصالحات-د
  

   عامل به وجود آورندۀ بحران هویت ، کدام است ؟-17
   ترجیح تعلقات ملی بر تعلقات قومی-الف
  رجیح تعلقات دینی بر تعلقات نژادی ت-ب
   ترجیح تعلقات ملی و قومی بر تعلقات نژادی-ج
   تعارضات میان وفاداری های نژادی و تعهدات ملی-د
  

   کدام عبارت در مورد رابطۀ سرمایه داری و دموکراسی در گذر تاریخ درست است ؟-18
  . اند  سرمایه داری و دموکراسی هیچ گاه همراه و هماهنگ نبوده-الف
   امکان سرمایه داری بدون دموکراسی وجود داشته ولی امکان دموکراسی بدون سرمایه داری خیر-ب
   هم امکان سرمایه داری بدون دموکراسی وجود داشته و هم امکان دموکراسی بدون سرمایه داری-ج
  وکراسی خیر  احتمال دموکراسی بدون سرمایه داری وجود داشته ولی احتمال سرمایه داری بدون دم-د
  

 کدام ساختار ، دارندگان آن را به توضیح ، توجیه و ساماندهی شرایط موجود توانا می کند و ابزار تحکیم و تثبیت حکومت موجود یا ابزار مخالفان برای تغییر                              -19
  حکومت است ؟

   قدرت-الف
   ایدئولوژی-ب
   افکار عمومی-ج
   حزب های سیاسی -د
  

ه بیشتر از اصول دقیق بازار اقتصادی سیاسی کالسیک ، بر اندیشه میانه رو و عمل گرایانه متکی است با درون مایـه اصـلی کوشـش                            شکلی از سرمایه داری ک     -20
  برای آمیختن اصول رقابت بازار با نیاز به همبستگی و انسجام اجتماعی ؟

   بازار اجتماعی-الف
   سرمایه داری جمعی-ب
   سرمایه داری اجتماعی-ج
  اری بنگاهی  سرمایه د-د
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   کدام مورد کارکردهای تخصصی احزاب سیاسی به شمار نمی آید ؟-1
   کارکرد گزینشی-الف
   کارکرد برنامه ای -ب
   کارکرد جامعه پذیری-ج
   کارکرد سازمان دهی-د
  

   کدام عبارت از ویژگیهای گروههای ذی نفوذ نیست ؟-2
  . به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستند-الف
  .ه عصر مدرن وصنعتی شدن هستند  مربوط ب-ب
  .  به دنبال پیشبرد منافع و اهداف خود هستند -ج
  . گستره تاریخی فعالیت آنها فراتر از دوره مدرن است -د
  

   کدام کشور مصداق جامعه دوشکافی متقاطع است ؟-3
   ایتالیا-الف
   هلند-ب
   ایرلند-ج
   انگلیس-د
  

  سم متأثر از کدام عامل است ؟ از نظر اریک فروم گرایش مردم به فاشی-4
   گریز ذاتی از آزادی-الف
   تنهائی آنها در عصر مدرن-ب
   جذبه شخصیت کاریزماتیک-ج
   هراس مقطعی از دشمن خیالی-د
  

  در ادبیات انقالب منسوب به کدام یک از اندیشمندان است ؟» توسعه نامتوازن «  تئوری -5
   تیلی-الف
   اسملسر-ب
   فوران-ج
  ن هانتینگتو-د
  

   ریشه تعدد احزاب از نظر رکان و لیپست به کدام عامل برمی گردد ؟-6
   فرهنگ ملی-الف
   رژیم انتخاباتی-ب
   استمرار نزاع های تاریخی-ج
   وجود طبقات متععدد در جامعه-د
  

  است ؟» جهانی محلی شدن «  کدام یک از اندیشمندان واضع نظریه -7
   پل هرست-الف
   آنتونی گیدنز-ب
  م تامپسون گراها-ج
   رونالد روبرتسون-د
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  ت ها ساختارگرا نیستند ؟س کدام یک از مارکسی-8
   گرامشی-الف
   آلتوسر-ب
   میلی بند-ج
   پوالنزاس-د
  
   مهمترین خطری که دموکراسی در جوامع صنعتی با آن مواجه است چیست ؟-9

   وجود گروههای فاشیست-الف
   جدائی نخبگان و توده ها-ب
  عه ذره ای شدن جام-ج
   بی اعتنایی حاکمان به اقشار پایین-د
  

  از خصایص کدام یک از نظام های سیاسی است ؟» سه جانبه گرایی  « -10
   پوپولیسم-الف
   بناپارتیسم-ب
   کورپوراتیسم-ج
   لیبرال دموکراسی-د
  

   کدام عبارت در مورد فئودالیسم درست نیست ؟-11
  . نمود  دولت مطلقه در اروپا فئودالیسم را تقویت -الف
  . مرزهای سرزمینی در فئودالیسم تغییرپذیر بودند -ب
  .  پراکندگی در منابع قدرت یکی از اصلی ترین خصایص فئودالیسم بود -ج
  .  منازعه میان واحدهای فئودالی از اصلی ترین خصایص فئودالیسم بود -د
  

  د رفتارگرایان درست است ؟ کدام عبارت در ارتباط با تبیین کننده مهم مشارکت سیاسی در رویکر-12
   باورهای معنوی افراد-الف
   منافع عینی و ملموس فردی-ب
   تعیین کنندگی نظام سیاسی -ج
   تعیین کنندگی گروههای سیاسی -د
  

  در اقتصاد است ؟» الیگوپولی «  در حوزه جامعه شناسی سیاسی کدام عبارت معادل اصطالح -13
   پلی آرشی-الف
   نخبه گرایی-ب
  ی گرایی صنف-ج
   دموکراسی اکثریتی -د
  

  کدام نوع جامعه را در مقابل جامعۀ توده ای قرار می دهد ؟» سیاست جامعۀ توده ای «  ویلیام کورن هاورز در کتاب -14
   پوپولیسم-الف
   لیبرال و فردگرا-ب
   سوسیالیست و جمع گرا-ج
   دموکراتیک و تکثرگرا-د
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  اکس وبر درست نیست ؟ کدام عبارت در ارتباط با دیدگاه م-15
  . سرمایه داری ، نظامی عقالنی است -الف
  . اقتصاد سرمایه داری مقدم بر دولت مدرن است -ب
  .  اندیشه ها صرفاً برخاسته از عالیق طبقاتی نیستند -ج
  . شئون مذهبی ، فکری و اقتصادی بر رفتار سیاسی تأثیر گذارند -د
  

  هندۀ نظام های سیاسی مشابه هستند ؟ کدام یک از دو گانه های زیر نشان د-16
   نولیبرال– ارشادی -الف
   نولیبرال– رفاهی -ب
   ارشادی- لیبرال-ج
   ارشادی - رفاهی-د
  

  در رفتار انتخاباتی بر کدام سطح تحلیل توجه دارد ؟» مکتب میشیگان  « -17
   سطح کالن-الف
   سطح میانی و کالن-ب
   سطح خرد یا فردی-ج
  هها سطح میانی یا گرو-د
  

  چیست ؟» جنبش های اجتماعی جدید «    مهمترین گروه یا طبقه راهبردی در -18
   توده ها-الف
   نخبگان سیاسی-ب
   فعاالن رسانه ای -ج
   طبقه متوسط جدید-د
  

  در تقسیم بندی کاستلز درست است ؟» هویت های مشروعیت بخش «  کدام عبارت در ارتباط با -19
  . است  متعلق به نهادهای مدنی-الف
  . متعلق به حکومت و نهادهای تبلیغاتی است -ب
  . متعلق به هویت های سرکوب شده است -ج
  .  متعلق به حکومت و هویت های سرکوب شده است -د
  

   کدام یک از اندیشمندان سیاسی ذیل ، قدرت را واجد اشکال آشکار و پنهان می داند ؟-20
   لوکس-الف
   دال-ب
   لیپست-ج
   بنتلی-د
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  کند ، چه نام دارد ؟ از دیدگاه فارابی علمی که درباره اصناف افعال و سنت های ارادی و ملکات و اخالق و سجایا بحث می-1
   سیاست-الف
   علم مدنی-ب
   علم زبان-ج
  علمی حکمت -د
  

  ست ؟چی) و سیاست نامه نویسی ( در فلسفه سیاسی و اندرزنامه نویسی » عدالت «  تفاوت -2
  . عدالت در فلسفه سیاسی مبتنی بر شریعت است -الف
  . عدالت در اندرزنامه ها مبتنی بر شریعت است -ب
  . عدالت در فلسفه سیاسی مبتنی بر تغلب و سلطه محوری است -ج
  . بر خالف اندرزنامه نویسی ، مبتنی بر سعادت محوری و فضیلت محوری است   عدالت در فلسفه سیاسی ،-د
  

  م یک از اندیشمندان ، امنیت را از خیرات مشترک عمومی می داند ؟ کدا-3
   فارابی-الف
   غزالی-ب
   محقق سبزواری -ج
   خواجه نظام الملک-د
  

   غزالی حکومت بر ظاهر و باطن همه مردم ، اعم از عوام و خواص را چه می نامند ؟-4
   سیاست فقها-الف
   سیاست انبیاء-ب
   سیاست مجتهدین-ج
  عاظ و علما سیاست و-د
  

  در آثار کدام اندیشمند آمده است ؟» قرارداد اجتماعی «  تعبیر مشابه -5
   فارابی-الف
   ابن جماعه-ب
   ابن سینا-ج
   روزبهان خنجی-د
  

   ؟در شمار ویژگیهای کیست» برخورداری از توان استنباط احکام تکمیلی و احکام مستحدثه بر اساس شریعت «  در فلسفه سیاسی فارابی ، -6
   رئیس اول -الف
   رئیس دوم-ب
   همه متصدیان امور حکومتی-ج
  .  همه مردم که شایستگی زندگی در مدینه فاضله را دارند -د
  

  در کدام خطبه و بعد از کدام جنگ ، هفت وظیفه حکومت اسالمی را برشمرده است ؟) ع (  امام علی -7
   و بعد از جنگ صفین 40 در خطبه -الف
  بعد از جنگ صفین و 53 در خطبه -ب
   و بعد از جنگ نهروان34 در خطبه -ج
   وبعد از جنگ با مارفین53 در خطبه -د
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  اشاعره کدام عبارت صحیح است ؟) سیاسی (  در خصوص کالم -8
  . اختیار گرایانه است -الف
  .دارند ن به نظریه کسب اعتقاد -ب
  .  مانند کالم سیاسی اسماعیلیه است -ج
  .لی و اهل حدیث است  فاقد مبانی معتز-د
  
   در مقایسه تفاوت حداقلی ها و حداکثری ها ، کدام عبارت نادرست است ؟-9

  .  حداکثری ها به کمال و جامعیت دین معتقدند -الف
  .  حداکثری ها به حجیت و اعتبار فقه سیالی اعتقاد دارند -ب
  .  حداقلی ها به مرجعیت انحصاری تفسیر دینی اعتقاد دارند -ج
  . داقلی ها اجرای احکام شریعت در زمان غیبت را نقد می کنند  ح-د
  

   ماوردی برای اثبات وجود حکومت چه نوع دالیلی را مطرح می کند ؟-10
   تاریخی-الف
   فقط عقلی-ب
   عقلی و نقلی ، با تأکید بیشتر بر نقل-ج
   عقلی و نقلی ، با تأکید بیشتر بر عقل-د
  

  ت پادشاهی چیست ؟ از نظر مونتسکیو ، اصل حکوم-11
   افتخار-الف
   ترس و زور-ب
    حکومت یک نفر بر اساس قانون-ج
   میانه روی و تعادل در استفاده از امتیازات-د
  

   وظیفۀ اصلی اقتدار حکومت چیست ؟  از نظر جان الک ،-12
   تأمین صلح و امنیت-الف
   به رسمیت شناختن دموکراسی-ب
   برقراری صلح و آرامش و آزادی -ج
   تضمین رعایت شدن قوانین طبیعی به حدّ اعال-د
  

   از نظر کدام اندیشمند ، دیکتاتوری حکومت یک اقلیت و دموکراسی حکومت چند اقلیت است ؟-13
   کارل کوهن-الف
   رابرت دال-ب
   هربرت مارکوزه-ج
  مپیتر ژوزف شو-د
  

  ذاتی تلقی نمی کرد ؟ کدام اندیشمند وقوع جنگ وسیع میان نظام های سرمایه داری را امری -14
   پلخانف-الف
   آلتوسر-ب
   کائوتسکی-ج
   تروتسکی-د
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   کدام اندیشمند دو نوع دولت تأسیسی و اکتسابی را انواع اصلی دولت می داند ؟-15
   بدن-الف
   الک-ب
   مونتسکیو-ج
   هابز-د
  

  ه و دربار با توماس هابز مخالف می کردند ، علت آن کدام است ؟  در انگلستان قرن هفدهم از یک سو طرفداران پارلمان و مردم و از سوی دیگر شا-16
   هم با کلیسا و نیروهای مذهبی ستیز داشت و هم با نیروهای سیاسی-الف
   نه هیچ گونه حکومت سلطنتی را می پذیرفت و نه نظام های دموکراتیک را-ب
  یت خصوصی نه اعتقاد به حقوق طبیعی و الهی داشت و نه باور به آزادی و مالک-ج
  .  هم مخالف حقوق الهی شاهان بود و هم از حکومت مطلقه از طریق قرارداد اجتماعی جانبداری می کرد -د
  

که هدف انسان تجلیل خداوند است تا رستگاری روح ، زیرا رستگاری روح انسان را خداوند پیشاپیش مقدر کرده                   «  این نظر در چارچوب کدام تفکر می گنجد          -17
  »تغییر طرح خداوند ، کاری از انسان برنمی آید ؟ است و برای 

   پروتستانی-الف
   ژزوئیستی-ب
   کالوینیستی-ج
   افالطون گرایی کاتولیکی-د
  

روسـو را   روسو از اراده عمومی را نمایانگر جانبداری گسترده او از استبداد مبتنی بر اراده مردم دانسته اند و نه مبتنی بر زور ، این گرایش ک توصیف ژان ژا -18
  با چه عنوانی تعبیر کرده اند ؟

   توتالیتاریانیسم-الف
   جمع گرایی مبارزه جو-ب
   دموکراسی جمع گرا-ج
   اراده مبارزه جویانه-د
  

  یت می بخشد ؟ به عقیده هگل ، کدام مورد تجسم اراده مشترک یا اراده اکثریت مردم نیست ، بلکه عینیت یافته اراده عقالنی عام است و به اصل آزادی عین-19
   دولت-الف
   قانون-ب
   جامعه مدنی-ج
   حکومت پادشاهی-د
  

 جنبشی فکری مربوط به چگونگی مشروعیت وظایف حکومت ، متشکل از گروهی که معتقدند حکومت در کل نامشروع است و گروهی که می گویند جکومـت                           -20
  را بر عهده گیرد ؟اجرای قراردادها و دفاع ملی    ، فقط می تواند وظایف حمایت پلیسی

   مینارشیسم-الف
   یوتوپیانیسم نو-ب
   لیبرتاریانیسم-ج
   آنارکوکاپیتالیسم-د
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برای بسیج نیروهـای مـسلح   ) ره (  محاصره کدام یک از شهرهای ایران در اوایل انقالب از سوی نیروهای مسلح چپ گرا و تجزیه طلب ، به فرمان امام خمینی               -1
  حاصره منجر شد ؟جهت دفاع و رفع م

   شهر پاوه-الف
   شهر مهاباد-ب
   پیرانشهر-ج
   شهر میاندوآب-د
  

    کابینه سیاه درباره کدام دولت صادق است ؟-2
   حسن مستوفی-الف
   امیرعباس هویدا-ب
   مخبرالسلطنه هدایت-ج
   سید ضیاء الدین طباطبایی-د
  

  صحیح است ؟) وله مشیرالد(  کدام عبارت در مورد میرزا نصراهللا خان نائینی -3
  . بوده است 1910 -11 او وزیر امور خارجه کابینه تنکابنی در سالهای -الف
  . را به عهده داشت 1919 وی به عنوان وزیر امور خارجه ، ریاست هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس ورسای -ب
  .  وزیر امور خارجه را در اختیار داشت  وی نخست وزیر اولین کابینه پس از انقالب مشروطیت بود ، و قبل از آن سمت-ج
  . او در سالهای سلطنت ناصرالدین شاه چندین بار در کابینه ها سمت وزارت امور خارجه را به عهده داشت -د
  

   قدرت نظامی جمهوری خودمختار تحت حمایت شوروی در کردستان ایران ، در سالهای جنگ جهانی دوم بر چه نیرویی متکی بود ؟-4
  شایر مسلح ایالت کرد ایران ع-الف
   گروههای مسلح چپ گرای ایرانی-ب
  . نیروهای مسلح ایل بارزانی که از عراق آمده بودند -ج
   نیروهای فدایی سازمان یافته از طرف ارتش سرخ شوروی -د
  

   کدام مورد در بیان اشکال مالکیت ارضی ایران قبل از طرح و اجرای اصالحات ارضی صحیح است ؟-5
  اربابی ، موقوفات ، تیول و بزرگ مالکی -الف
   امالک دولتی ، اقطاع ، تیول و خرده مالکی-ب
   عمده مالکی ، موقوفات خاص ، امالک موقوفه عام و تیول-ج
  امالک موقوفه و خرده مالکی ) دولتی ( امالک خالصه ) مالکیت اربابی (  عمده مالکی -د
  

   چه بود ؟1349د کنسرسیوم در اواخر دهه  علت اصلی نارضایتی دولت ایران از عملکر-6
   عدم هماهنگی الزم با اوپک-الف
   نپرداختن سهم ایران از درآمد نفت-ب
   عدم مشارکت مهندسان ایرانی در تصمیم گیری الزم-ج
   عدم تعهد و تضمین کنسرسیوم برای تولید و درآمد نفت در آینده-د
  

   خسروانی ، منوچهر کاللی و نصرت اهللا معینیان ، صادق است ؟ کدام مطلب در مورد امیرعباس هویدا ، عطااهللا-7
  .  عضو حزب زحمت کشان ملت ایران بودند -الف
  .  عضویت هیچ حزب دولتی ، حکومتی را نداشتند -ب
  .  از اعضای اصلی حزب رستاخیز ملت ایران بودند -ج
  .  از اعضای اصلی حزب ایران نوین و عضو شورای مرکزی حزب بودند -د
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  را موتور محرکه انقالب مشروطه می داند ؟» طبقه متوسط متمکن «  کدام پژوهشگر مسائل ایران معاصر -8
   نیکی کدی-الف
   جان فوران-ب
   یرواند آبراهامیان-ج
   آن لمبتون-د
  
   چه کسی به عهده داشت ؟1332 مرداد 28 رهبری حزب ملل اسالمی را در سالهای پس از کودتای -9

  جوئی کاظم ش-الف
   محمدکاظم بجنوردی-ب
   سید محمود طالقانی-ج
   عسکر اوالدی مسلمان-د
  

   از تصویب مجلس گذشت ، کدام مطلب صحیح است ؟1374 بر طبق قانون جدید انتخابات شورای اسالمی که در سال -10
  .  سال تمام تعیین شد 35 حداقل سن کاندیدای مجلس شورای اسالمی -الف
  . سال تمام تعیین شد 30مجلس شورای اسالمی  حداقل سن کاندیدای -ب
  .  سال تمام تعیین شد 60 حداکثر سن کاندیدای مجلس شورای اسالمی -ج
  .  سال تمام تعیین شد 65 حداکثر سن کاندیدای مجلس شورای اسالمی -د
  

  وسیه و استبداد محمدعلی شاه به عهده داشت ؟ در برابر فشارهای ر1286 کدام یک از گروهها مسئولیت دفاع از مجلس شورای ملی را در سال -11
   نیروهای مسلح بختیاری-الف
   انجمن مخفی تهران-ب
   سازمان مجاهدان داوطلب-ج
   داوطلبان تحت فرماندهی پیرم خان-د
  

ند و مأمور انجام خواسته های یـزدان         چه کسانی تمام مسئولیت افزایش ثروت و قدرت ایران را به نبوغ محمدرضاشاه نسبت می دادند و شاه را به سایه خداو                      -12
  می رسانند ؟

   جمشید آموزگار ، اسداهللا علم-الف
   علی سهیلی- حسین عال-ب
   جعفر شریف امامی ، حسنعلی منصور-ج
   اردشیر زاهدی - منوچهر اقبال-د
  

  بیشتر برای الگوی تحوالت کدام دوره به کار می رود ؟» نوسازی آمرانه «  مفهوم -13
   رضاشاه دورۀ-الف
   دورۀ محمدرضاشاه -ب
   دورۀ ناصرالدین شاه-ج
   دورۀ نادرشاه-د
  

  در چه مقطع تاریخی و توسط کدام یک از گروههای سیاسی تشکیل گردید ؟) دولت دفاع ملی (  دولت موقت کرمانشاه -14
   جنگ جهانی دوم ، حزب و گروههای سیاسی مشروطه طلب-الف
  مخالف روس و انگلیس جنگ جهانی اول ، گروه دموکرات -ب
   توسط گروههای سیاسی سوسیال دموکرات– بین دو جنگ جهانی -ج
   توسط روحانیون اصالح طلب مخالف نفوذ آمریکا- بین دو جنگ جهانی-د
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   کدام شخصیت از استبداد نظامی دوره رضاشاه جان سالم بدر برد ؟-15
   داور-الف
   فروغی-ب
   تیمورتاش-ج
   فیروز میرزا-د
  

   کدام دوره ، اتحادیه کارگری در ایران قدرتمند و مؤثرتر بودند ؟ در-16
   هجری شمسی1324 -25 سالهای -الف
   هجری شمسی 1342 -46 سالهای -ب
   هجری شمسی 1376 -80 سالهای -ج
   هجری شمسی 1384 -92 سالهای -د
  

  شد ؟ شهر خرمشهر در چه تاریخی آزاد – ساله عراق علیه ایران 8 در جنگ تحمیلی -17
  1362 در خردادماه -الف
  1362 در شهریورماه -ب
  .  که سرآغاز مرحله جدیدی در جنگ تحمیلی به حساب می آمد 1360 در مرداد ماه -ج
  .  که سرآغاز مرحله جدیدی در جنگ تحمیلی به شمار می رفت 1361 در سوم خردادماه -د
  

  ز کدام طبقات تشکیل می شد ؟ سال سلطنت محمدرضاشاه قشربندی اجتماعی ایران ا37 در -18
   ثروتمندان و روستائیان و کارمندان- صاحبان قدرت اقتصادی-الف
   کارگران شهری و روستائی – اقشار متوسط سنتی و جدید - طبقات ممتاز یا غالب-ب
   کارمندان ادارات- کارگران بخش روستایی- کارگران بخش صنایع-ج
  تمداران و کارگزاران حکومتی سیاس– بورژوازی ملی - بورژوازی دالل-د
  

  را تشکیل می دادند ؟ ) 1302 -1304در سالهای (  کدام یک از جناح ها اکثریت دورۀ چهارم مجلس شورای ملی -19
   حزب تجدد-الف
   حزب سوسیالیست-ب
   حزب اصالح طلب-ج
   حزب سلطنت طلب-د
  

 بر کلیه امور و اهرم های اساسی و تعیین کننده اقتصادی در سالهای صدرات امیرعبـاس                  پیامد سلطه بی چون و چرای سرمایه های خارجی و بورژوازی دالل            -20
  هویدا چه بود ؟

  .  زمینه ها و امکانات فعالیت سرمایه گذاری و تولیدی داخلی را به میزان زیادی محدود می کرد -الف
  .  تمام امکانات رونق توسعه صنعتی و کشاورزی به وجود آورد -ب
  . فعالیت تولیدی بسیار گسترده بورژوازی ملی را به صورت چشم گیر فراهم نمود  امکانات -ج
  .  زمینه های همکاری متقابل بورژوازی دالل و بورژوازی ملی را فراهم کرد -د
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   و ساختارها به شدت الیگارشیک هستند ؟ از نظر ژان بالندل ، در کدام نوع از نظام سیاسی است که قدرت و ثروت در دست افراد معدودی متمرکز شده-1
  )عوام گرا (  پوپولیستی -الف
   غیرمساوات طلب سنتی-ب
   اقتدارگرای مساوات طلب-ج
   اقتدارگرای غیرمساوات طلب-د
  

   مهمترین کاربرد الگوی مرتن در سیاست های مقایسه ای کدام است ؟-2
   کارکردگرایی عام-الف
   کارکرد استقرائی-ب
   اجتماعی الیه بندی-ج
   کارکردهای مخفی ماشین سیاسی-د
  

   نظام انتخاباتی رایج در کشورهای چند حزبی چیست ؟-3
   تناسبی-الف
   ترکیبی-ب
   اکثریتی ساده-ج
   اکثریتی مطلق-د
  

   است ؟معتقد است که جوامع تجربه های گوناگون در فرآیند نوسازی دارند ، علت اصلی این تفاوت ها کدام موارد» بلک «  سیریل -4
   دسترسی به منابع ، ساختارهای نهادی و الگوهای رهبری-الف
   قابلیت سازواری ، چگونگی برخورد با انگاره های جدید ، الگوهای رهبری-ب
   ساختارهای نهادی و قابلیت سازواری  دسترسی به منابع ،-ج
  گان سنتی  چگونگی برخورد با انگاره های جدید ، نقش عوامل نوگرا ، گونه شناسی نخب-د
  

   کدام شخصیت به مقایسه نظام های سیاسی از نظر جغرافیایی اعتقاد داشت ؟-5
   ارسطو-الف
   آلموند-ب
   منتسکیو-ج
   جان الک-د
  

   دنیوی را بر کدام مبنا توصیف می کند ؟–، نظام لیبرال ) انتقالی ( در بررسی نظام های مختلط » اپتر «  دیوید -6
  شی سلسله مراتبی و ارز-الف
   نظام جمعی و سلسله مراتبی-ب
   نظام جمعی و ساختار هرمی-ج
   ارزشهای ابزاری و ساختار هرمی -د
  

   گام هایی که می توان برای ساختن یک مدل نظری در سیاست مقایسه ای برداشت کدام است ؟-7
  . تعیین متغیرهایی که برای فهم ساختار ضروری است -الف
  .برای شناخت رفتارها مهمتر است   ارائه الگوئی از روابط که -ب
  .  مشخص کردن متغیرهایی که برای درک فرآیند به کار برده می شوند -ج
  .  کنار گذاردن متغیرهای غیرضروری که در ساختن مدل بی تأثیرند -د

  93بهمن ماه .کارشناسی ارشد سراسریآزمون نظام های سیاسی تطبیقی                      
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  ................ تحت چه شرایطی در چهارچوب سیاست مقایسه ای ، مدل تبدیل به نظریه می شود ؟ هنگامی که -8
  .  قوانین تطابق میان عناصر یک مدل و واقعیات تجربی مشخص شوند -الف
  .  برای تبیین پدیده های واقعی وابسته به قضایای خاصی نباشیم -ب
  .  تطابق عناصر تشکیل دهنده مدل با عناصر واقعی نیاز به بررسی های تجربی نداشته باشد -ج
  .  قضایای یک مدل اعتبار خود را همچنان حفظ نمایند   دقت کافی ، با وجود عدم برخورداری پیش بینی ها از-د
  
   برای ایجاد تمایز میان نظام سیاسی و سایر نظام های اجتماعی چه اقداماتی باید به عمل آورد ؟-9

   ایجاد مرز بین واحدهای نظام سیاسی-الف
   توصیف واحدهای بنیادی نظام سیاسی-ب
  ز رفتارهای سیاسی تشکیل واحدهای نظام سیاسی ا-ج
   معناسازی رفتارها به صورت فرآیند در قالب ایده ها و هنجارها-د
  

  ، می توان مرزهای فضای نظری را مشخص کرد ؟) پارادایمی (  در سیاست های مقایسه ای با توجه به کدام عنصر الگو -10
   اثباتی و قواعد تفسیری-الف
   تجربی و هستی شناختی-ب
  شناسانه متدلوژیک و هستی -ج
   معرفتی و پیشگویانه و عنصر مفهومی -د
  

  در سیاست های مقایسه ای بر چه مسایلی تأکید کرده است ؟» هاوز «  ویلیام کورن -11
   احزاب سیاسی و گروههای فشار-الف
   ارتباط جامعه توده ای و دموکراسی-ب
   ارزیابی دوباره نقش طبقات در سیاست های معاصر-ج
  ش نهادهای سیاسی در دگرگونی و توسعه سیاسی ارزیابی مجدد نق-د
  

  ...........در مطالعات مقایسه ای ، جنبۀ مفهومی آن است ، در این صورت دارای کدام مختصات می باشد ؟ مفاهیم » الگو«  اولین ویژگی -12
  .  نیاز به تأیید و یا اثبات تجربی دارد -الف
   . بر مبنای سودمندی مورد توجه قرار نمی گیرد-ب
  .  عمدتاً بر پایه صحت و سقم مورد ارزیابی قرار می گیرد -ج
  .  به ما نشان می دهد که واقعیت از چه متغیرهایی تشکیل شده است -د
  

  عمدتاً در مورد چه موضوعاتی در سیاست های مقایسه ای تحقیق کرده اند ؟» آلموند و سیدنی وربا «  گابریل -13
   ارتباطات سیاسی-الف
  ی سیاسی نهادها-ب
   فرهنگ سیاسی-ج
   ماهیت قدرت سیاسی-د
  

  صحیح است ؟» کورپوراتیسم «  کدام مورد برای بیان دیدگاه -14
   استقالل گروههای اجتماعی از دولت-الف
   فقدان هویت مشترک میان گروههای ذینفوذ-ب
   جایگزینی منافع گروههای تجاری و نظامی بر نمایندگان منتخب-ج
   میان مردم درباره مسائل ارزشی پراکندگی و شقاق-د
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  ................  . برای درک بهتر کنش های متقابل نظام و محیط آن ، می بایست از لحاظ تحلیلی -15
  .  نظام سیاسی را از محیط جدا کرد-الف
  .  به وزن نهاده ها و داده ها توجه کرد -ب
  .  میزان مشروعیت نظام را در نظر گرفت -ج
  .میان نظام سیاسی و محیط اندیشید  به پیوند -د
  

   اعمال سیاسی در سطح فرآیند ، کدام است ؟-16
   رفاه و امنیت داخلی-الف
   تبدیل نهاده به داده-ب
   هماهنگی میان ساختارها-ج
   ارتباطات و به کارگیری سیاسی-د
  

   تفاوت عمده دیدگاههای کالسیک و جدید نسبت به نوسازی ، به ترتیب کدام است ؟-17
   سنت مکمل توسعه– سنت مانع توسعه -الف
   یک جهتی به سوی مدل غرب–چندوجهی :  جهت توسعه -ب
   سطح باالی انتزاع–مطالعات موردی :  از لحاظ روشن شناسی -ج
   غفلت نسبی از عوامل بیرونی– توجه به عوامل بیرونی -د
  

  علوم سیاسی بوده است ؟در اثر کدام تحوالت عمده در » جوهره سیاست «  کاهش توجه به -18
   رنسانس-الف
   انقالب رفتاری-ب
   توسعه اقتصادی اجتماعی-ج
   پیشرفت فناوری و ارتباطات-د
  

   تفاوت کثرت گرایی اجتماعی و فرهنگی با توجه به پارامترهای مربوط به ترتیب کدام است ؟-19
   داوطلبانه–طبیعی :  نوع گروهها -الف
   تقویت کننده–همپوشی :  عضویت در گروهها -ب
   مدنی –نژادی ، قومی ، کاستی منطقه ای :  پیوندهائی که باعث یکپارچگی گروه می شود -ج
  واعد بازی ق توافق بر سر –اجبار سیاسی و وابستگی متقابل اقتصادی :  روشهای حفظ وحدت -د
  

  دگرایان صحیح است ؟کارکر کدام عبارت در ارتباط با -20
  . اعی را یک واحد تنوع یافته تلقی می کنند  نظام سیاسی یا اجتم-الف
  .  به ورای تحلیل نهادهای قانونی و حکومتی کشانده نمی شوند -ب
  .  نظام سیاسی یا اجتماعی را یک واحد تنوع نیافته تلقی می کنند -ج
  . ایسه ای دست یابند  توانسته اند از قدرت توضیحی باالیی برخوردار شده و به تعمیم نظریاتی در زمینه سیاست های مق-د
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    دوس سانتوس ، وابستگی را چگونه مفهوم سازی می کند ؟-1
   یک رابطه اقتصادی خاص در داخل کشورهای وابسته-الف
   امکان انعکاسی توسعه گروهی از کشورها از کشورهای مسلط-ب
  از کشورها مشروط نشدن اقتصاد گروهی از کشورها به واسطه توسعه گروه دیگری -ج
  . ساختارهای اجتماعی خاص در کشورهای وابسته که با ساختار کشورهای غیروابسته متفاوت است -د
  
   از نگاه مکتب نوسازی ، چگونه کشورهای جهان سوم می توانند مسیر توسعه را طی کنند ؟-2

  ر تجدد غربیی با در پیش گرفتن مس-الف
  دید در نظام اقتصادی افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی های ج-ب
   نزدیک شدن به وضع کشورهای غربی با توسعه و گسترش سطح روابط اقتصادی بین المللی -ج
   هر سه مورد -د
  
   کدام عبارت صحیح است ؟-3

  . آلفرد سووی در تعریف جهان سوم بر عدم رشد اقتصادی به دلیل ناکارآمدی نیروی کار تأکید دارد -الف
  . را دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و ثروتمند و ثبات سیاسی همچون کشورهای پیشرفته غربی می داند  ویلبرت مور نوسازی -ب
  . کند  هاوس هوفر توسعه را سیاستی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خاص و گذر از حالت کشاورزی به وضعیت صنعتی تعریف می-ج
یک جامعه سنتی و یا ماقبل مدرن به یک جامعه با انواع تکنولوژی و سازمان اجتماعی مربـوط بـه                از نگاه دیوید آپتر توسعه داللت بر دگرگونی کامل           -د

  . آن دارد 
  
   مهمترین هدف در بیشتر سرمایه گذاری های انجام شده در کشورهای جهان سوم چه بود ؟-4

   کاهش هزینه حمل و نقل-الف
   کسب مواد خام ارزان قیمت-ب
  ر محلی  به انحصار درآوردن بازا-ج
   استفاده از نیروی کار بومی -د
  
   کدام عبارت صحیح است ؟ -5

  .  توسعه اقتصادی عالوه بر رشد دربرگیرنده تغییرات ساختاری نیز می باشد -الف
  .  از نگاه مبدع واژه شمال جنوب چهار کشور عمده شمال آمریکا ، انگلستان ، آلمان و ژاپن می باشند -ب
 فعالیت انسانی ، تأکید بر مقوله حق و آخرت گرایی ، تقدم تجددگرایی بر دنیاگرایی ، تقسیم کار گسترده و باز بودن عرصه             عدم تفکیک حوزه های    -ج

  . نقد از مبانی سنت گرایی است 
کـه گـام نهـادن در مـسیر      راجرز توسعه را نه ضرورتاً ظهور سیستمی پیچیده تر و از نظر تکنیکی پیشرفته تر و مترقـی تـر اجتمـاعی در جوامـع سـنتی بل                           -د

  . فرهنگ تحقیق در خصوص انتخاب انسان می داند 
  
    کدام عبارت نادرست است ؟-6

  .  رشد یا گسترش اقتصادی اهمیت کمتری از ابعاد کیفی و اساسی فرآیند توسعه دارند -الف
  .  ملی است  در تحلیل های میردال از توسعه در جهان سوم رشد اقتصادی همان افزایش تولید ناخالص-ب
  .  در صورتی که کشورهای جهان سوم بتوانند به اقتصاد چند محصولی دست یابند آنگاه از وضعیت رشد نیافتگی نجات می یابند -ج
  .  مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ گسترش انگل وار بخش خدمات یعنی ظهور مشاغل کاذب و غیرمولد را در پی دارد -د
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون  جهان سوم و مسائل آن   
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  است ؟» امپریالیسم فرهنگی «  کدام اندیشمند ، از طراحان اصلی اصطالح -7
   ادوارد شیلز -الف
   فوکو-ب
   پیر بوردیو-ج
   هابرماس-د
  
   کدام عبارت صحیح است ؟-8

  . استقالل مطلق دولت از جمله ویژگیهای دولت توسعه گرا در جهان سوم می باشد -الف
  . مل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم محسوب می شود  استقالل اقتصادی از جمله عوا-ب
  .ع و بازارهای بین المللی اقتصادی بنیان نظریه رشد درون زا است ب تمرکز بر منابع داخلی توسعه و قطع ارتباط با منا-ج
  .  را متأثر از یک انقالب علمی می پذیرند  بنابر تعریف سریل بلک در فرآیند توسعه نهادهای گوناگون اجتماعی کارکردهای متنوع و متغیری-د
  
   کدام عبارت نادرست است ؟-9

  .  نظریه های تکاملی یا خطی توسعه ، زمینه ساز ظهور اصالح کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد می باشند -الف
  .  سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای جهان سوم بیان شده است  هزینه های اندک تولید از نگاه مخالفان و زمینه سازی رشد اقتصادی از نگاه موافقان-ب
 عدم تأثیر بر توزیع درآمد از نگاه موافقان و تجمیع سرمایه های سرگردان از نگاه مخالفان سرمایه گـذاری هـای خـارجی در کـشورهای جهـان سـوم                   -ج

  . مطرح می شود 
  . هر سه مورد صحیح است -د
  

  ون ، دلیل اصلی بی ثباتی سیاسی در کشورهای در حال گذار در جهان سوم چیست ؟ از دید سموئل هانتینگت-10
   فساد اقتصادی-الف
   نبود مشارکت سیاسی-ب
   ناکارآمدی اقتصادی حکومت-ج
   اجتماعی – واپس ماندگی نهادهای سیاسی و توسعه سیاسی نسبت به توسعه شتابان اقتصادی -د
  

  .تأکید دارند .................... به منظور .................... و سنت گرایی بر ............ در تبیین ................ ی بر  در ادبیات مکتب نوسازی تجددگرای-11
   تفسیر عالم– حق و آخرت گرایی - تکلیف– آینده نگری -الف
   فهم انسان- اصالت- رویدادها– راز زدایی از عالم -ب
   فهم تغییرات- دنیاگرایی-ات اجتماعی تغییر- تکلیه بر امور عینی-ج
   حفظ باورهای سنتی - محدودیت فضای نقد- امور طبیعی- عدم تفکیک حوزه های فعالیت انسانی-د
  

  صحیح است ؟» سیاست همگون سازی فرهنگ اجتماعی در کشورهای در حال توسعه از ابتدا تاکنون «  کدام عبارت در رابطه با -12
  .نابرابری های اجتماعی شده است  باعث کاهش فقر و -الف
  .دنبال شده است  از طریق گسترش آموزش و پرورش -ب
  . در پی گسترش فرصت اشتغال برای اقشار کم درآمد بوده است -ج
  .  ناشی از تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارایی نیروی کار بوده است -د
  

   صحیح است ؟1950 در دهه» نظریه ساختاری «  کدام عبارت در ارتباط با -13
  . اقتصاد سرمایه داری بین الملل باعث عمیق تر شدن نابرابری ها در بین کشورها شده است -الف
  .  برتری تکنولوژی کشورهای توسعه یافته باعث عمیق تر شدن نابرابری بین کشورها شده است -ب
  .ی جهان سوم شده است  ساختار سیاسی و فرهنگی عقب مانده باعث وابستگی و عدم توسعه کشورها-ج
  . بورژوازی کمپرادور باعث وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای توسعه یافته شده است -د
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   در ارتباط با ویژگی جمعیتی در جهان سوم ، کدام عبارت صحیح است ؟-14
  .    مرحله انتقال جمعیتی کشورهای جهان سوم به درستی قابل تبیین نمی باشد-الف
  .ال انتقال فناوری های پیشرفته بسیاری از نیروهای سرمایه انسانی کشورهای جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مهاجرت نموده اند در قب-ب
  . انتقال جمعیتی در جهان سوم منشأ خارجی داشته و فاقد موفقیت بوده است -ج
  . خود علیرغم فراهم نمودن زمینه های خروج آنان از کشور  اطالعات صحیح کشورهای جهان سوم از توانایی های سرمایه های انسانی -د
  

   در خصوص دالیل توسعه نیافتگی سیاسی جهان سوم کدام عبارت صحیح است ؟-15
   ضعف نظام های پاتریمونیال-الف
   عدم ارتباط میان دموکراسی و توسعه اقتصادی-ب
   ضعف تمایل عمومی به پذیرش امور مورد قبول گذشتگان-ج
  تگی تولید و بازتولید به بازار جهانی و تعدد ساختی صورت بندی اجتماعی  وابس-د
  

   در خصوص دالیل استبداد تاریخی در جوامع شرق آسیایی ، کدام عبارت صحیح است ؟-16
   ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی -الف
   ارتباط میان اوضاع جغرافیایی و ظهور امپراطوری های خودکامه-ب
   وجود روح تعبد و بندگی حاکم و سیستم آبیاری جمعی سازمان یافته-ج
   همه موارد-د
  

   در خصوص وضعیت مشارکت سیاسی در جهان سوم ، کدام عبارت صحیح است ؟-17
   به صورت مستقل و زمینه ساز سیاست مترقی-الف
   کمتر سازماندهی شده و بیشتر ناشی از اعتماد جمعی-ب
  ب های دموکراتیک و متأثر از بی اعتمادی اغلب خارج از چارچو-ج
   متأثر از وفاداری به افراد خاص در چارچوب های دموکراتیک-د
  

   کدام عبارت ، جزء مؤلفه های تئوری جان فوران در ارتباط با انقالب ها در نظام های دیکتاتوری در جهان سوم قرار ندارد ؟-18
   توسعه وابسته-الف
   نظام جهانی-ب
  خبه گی  ساختار ن-ج
   فرهنگ سیاسی مقاومت-د
  

   کدام عبارت ، شاخص های مورد نظر دیوید آپتر در تقسیم بندی نظام های سیاسی کشورهای جهان سوم را بیان می کند ؟-19
   حوزه قدرت دولت ، تمرکز ، اجبار -الف
   اجماع ، جایگاه عمومی نخبگان ، اجبار-ب
  اعی اجماع ، مشروعیت دولت ، تقسیم کار اجتم-ج
   اعمال قدرت دولت بر جامعه ، تمرکز ، تقسیم کار اجتماعی-د
  

 کاهش نقش نهادهای مذهبی و رهبران بومی و افزایش کنترل دولت بر گروههای اجتماعی ، ویژگی کدام یک از نظام های سیاسی کـشورهای جهـان سـوم           -20
  است ؟
   جمهوری مادام العمر -الف
   نظام سیاسی تئوکراتیک-ب
  رای محافظه کار نخبه گ-ج
   اقتدارگری بوروکراتیک صنعتی -د
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   محسوب می شود ؟1833» مونشن گراتز «  کدام کنفرانس ، نقطه مقابل کنفرانس -1
   بین روس و انگلستان1822 لندن در سال -الف
   بین روس و انگلستان1822 ورونا در سال -ب
   بین فرانسه و انگلستان1834 لندن در سال -ج
   بین فرانسه و انگلستان1856 در سال  پاریس-د
  

   در کدام کنگره سیستم کنسرت ایجاد شد ؟-2
   1815 وین -الف
  1818 برلن -ب
  1815 پاریس -ج
  1818 اکس الشیل -د
  

   استقالل بلژیک از هلند نتیجه کدام انقالب و تصمیم چه سالی بود ؟-3
  1790 -1789 -الف
  1953 -1848 -ب
  1830 -1827 -ج
  1832 -1830 -د
  

   جنبش وحدت ملی ایتالیا از کدام حادثه بیشترین سود را برد ؟-4
   و سقوط بوربن ها1830 انقالبات -الف
   وین و فرار مترنیخ1848 انقالبات -ب
  18 و سقوط لوئی 1825 شورش های -ج
   و روی کارآمدن لوئی فیلیپ در فرانسه1832 شورش -د
  

  . حل شد .................  پروس و اتریش با  نزاع بر سر ادارۀ شلزویگ و هلشتاین بین-5
  1862 کنفرانس برلین -الف
  1864 کنفرانس وین -ب
  1865 کنوانسیون گاشتاین -ج
  1864 کنوانسیون فرانکفورت -د
  

   چه چیزی بود ؟1870 جرقه جنگ فرانسه و پروس در سال -6
   تلگراف امس-الف
   قتل ولیعهد آلمان-ب
  ارک توهین ناپلئون به بیسم-ج
   فرار ژنرال ماک ماهون به پروس-د
  

   بحران فاشودا به کدام واقعه اطالق می شود ؟-7
  . در سودان که منجر به عقب نشینی فرانسه شد 1898 رویاروئی انگلستان و فرانسه در سال -الف
  . در مراکش که منجر به عقب نشینی آلمان شد1898 رویاروئی آلمان و انگلستان در سال -ب
  . در برابر آلمان در خاک مراکش که به عقب نشینی آلمان منجر شد 1898ری انگلستان و فرانسه در سال  همکا-ج
  . در سودان که منجر به خروج قوای آلمان از این کشور شد 1906 همکاری انگلستان و فرانسه در سال -د
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   شاهزاده بلغارستان چگونه شاه شد و دولت ملی بلغارستان شکل گرفت ؟-8
   1906 بر اثر قرارداد الجزایراس در سال -فال
   1908 در ازاء موافقت با الحاق بوسنی به اتریش در سال -ب
  1913 در نتیجه پیروزی در بحران دوم بالکان در سال -ج
  1908 در ازاء همکاری با عثمانی علیه الحاق بوسنی به اتریش در سال -د
  
  ن چه کشورهایی امضاء شد ؟ پیمان تریانن ، به ترتیب در چه سالی و بی-9

   ، بین فاتحان جنگ و مجارستان1920 -الف
   ، بین آلمان و اتریش1919 -ب
   ، بین متفقین و یوگسالوی1920 -ج
   ، بین رومانی و فاتجان جنگ1919 -د
  

   معاهدۀ ریگا در چه سالی بود و چه کشورهائی به استقالل رسیدند ؟-10
   فنالند ، سوئد-1920 -الف
   نروژ ، دانمارک-1920 -ب
   سوئد ، نروژ-1921 -ج
   فنالند ، لهستان-1921 -د
  

   کدام کشورها پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند ؟-11
   رومانی ، یوگسالوی ، بلغارستان-الف
   چکسلواکی ، یوگسالوی ، فنالند-ب
   چکسلواکی ، بلغارستان ، رومانی-ج
   لهستان ، اکراین ، رومانی -د
  

  رین تأثیرات پیمان لوکارنو ، چه بود ؟ از مهمت-12
   ورود آلمان به جامعه ملل-الف
   ورود آمریکا به جامعه ملل-ب
   اخراج آلمان از جامعه ملل-ج
   اتحاد آلمان و شوروی در برابر اتحاد فرانسه ، انگلیس و ایتالیا-د
  

  سید ؟ پس از جنگ جهانی اول مستعمرات آلمان در اقیانوس آرام به کدام کشور ر-13
   روسیه-الف
   آمریکا-ب
   ژاپن-ج
   انگلستان-د
  

   مصوبه کنگره صلح ورسای در رابطه با منطقه سار چه بود ؟-14
  .  سال به فرانسه واگذار شود 15 سار برای -الف
  .  سال تحت اداره بین المللی قرار گیرد 15 سار از آلمان جدا شده و برای -ب
  . حق استفاده از معادن ذغال سنگ را نداشته باشد  سار جزئی از آلمان است و فرانسه -ج
  .  سال از معادن ذغال سنگ آن ، استفاده کند 15 سار جزئی از آلمان باقی بماند ولی فرانسه به مدت -د
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   کمیسیون لیتون در جامعه ملل چه وظیفه ای داشت ؟-15
   اعزام به منطقه منچوری تهیه گزارش از حمله ژاپن به چین-الف
  عزام به منطقه مرزی لهستان و شوروی برای تعیین سرحدات ا-ب
   اعزام به منطقه مرزی شوروی و چین و تهیه گزارش حوادث -ج
   و تهیه گزارش از اقدامات ارتش آلمان اعزام به منطقه رنانی-د
  

   بهانه هیتلر در اشغال منطقه غیرنظامی رنانی چه بود ؟-16
   توافق فرانسه و انگلستان-الف
  ضاء قرارداد میان فرانسه و شوروی  ام-ب
   تقویت افزایش قوای فرانسه در حاشیه راین-ج
  . با خروج آلمان از جامعه ملل تعهدی به کنفرانس ورسای ندارد -د
  

   حضور نداشتند ؟1938 کدام کشورها در کنفرانس مونیخ در ماه سپتامبر -17
   آلمان و یوگسالوی-الف
   فرانسه و یوگسالوی-ب
  تان و چکسلواکی انلگس-ج
   شوروی و چکسلواکی-د
  

   سیاست ایتالیا چگونه بود ؟  در قضیه آنشلوس ،-18
  . مخالف این الحاق بود 1938 و 1934 آلمان درصدد الحاق اتریش به خود بود و ایتالیا در -الف
  .  هیتلر با کمک ارتش ایتالیا و از طریق حمله مستقیم نظامی اتریش را تصرف کرد -ب
  . موافق سیاست آلمان نازی بود 1938 مخالف الحاق اتریش به آلمان بود ولی در 1934لیا در سال  ایتا-ج
  .  آلمان طرفدار برگزاری یک همه پرسی برای الحاق و یا عدم الحاق اتریش به آلمان بود ، ایتالیا مخالف همه پرسی بود -د
  

   جنگ جهانی دوم چگونه شروع شده ؟-19
   1939بلژیک در اوت  حمله آلمان به -الف
  1939 حمله آلمان به چکسلواکی در اوت -ب
  1939 حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر -ج
  1939 اعالن جنگ شوروی وانگلستان به هیتلر در اول اکتبر -د
  

  : عملیات اورلرد عبارت بود از -20
   حمله به ایتالیا از طریق سیسیل-الف
  قا گشودن جبهه ای در شمال آفری-ب
   گشودن جبهه ای در شرق علیه ژاپن-ج
   پیاده شدن متفقین در شمال فرانسه-د
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 از منظر نظریه ثبات هژمونیک گلپین ، راهبردهای مبتنی بر افزایش منابع اختصاصی به تعهدات ، کاهش تعهدات ، اتحادهای دو منظوری و دلجویی در کـدام                            -1
  مونیک توسط هژمون از کارآمدی برخوردار است ؟یک از وضعیت های تعادلی سیستم هژ

   تغییر در سیستم کنترلی هژمون-الف
   زوال فزاینده هژمون-ب
   تغییرات درونی سیستم هژمونیک-ج
   قدرت یابی فزاینده چالشگر-د
  

   بر اساس آراء گرامشی ، هژمونی در روابط بین الملل مستلزم چه عناصری است ؟-2
   نیروی نظامی-الف
   و اخالق قدرت-ب
   توانایی اقتصادی-ج
   قدرت و رضایت-د
  

   نظریه همگرایی فدرالیسم در چهارچوب کدام مکتب فکری در روابط بین الملل قرار می گیرد ؟-3
   واقع گرایی-الف
   آرمان گرایی-ب
   نوواقع گرایی-ج
   واقع گرایی تهاجمی-د
  

   خودپرست تلقی می کند ؟ کدام طیف نظری بازیگران بین المللی را به صورت ذره ای و-4
   خردگرایی-الف
   تأمل گرایی-ب
   سازه انگاری-ج
   پست مدرنیسم-د
  

   از منظر سازه انگاری بین ساختار و کارگزار چه رابطه ای برقرار است ؟-5
   علّی-الف
   تبیینی-ب
   تکوینی-ج
   تحلیلی-د
  

  ز یکدیگر نیست ؟ کدام نوع از موازنه متضمن ادراک و برداشت بازیگران بین المللی ا-6
   موازنه قوا-الف
   موازنه تهدید-ب
   موازنه مثبت-ج
   موازنه تهاجمی-د
  

   مناظره هنجاری روابط بین الملل عمدتاً میان کدام موارد بوده است ؟-7
   جهان گرایان و کثرت گرایان-الف
   جهان وطن گرایی و اجتماع گرایی-ب
   همبسته گرایان و کثرت گرایان-ج
  جامعه بین المللی و واقع گرایان طرفداران -د

 93بهمن ماه . سری کارشناسی ارشد سراآزمون          و سیاست خارجیاصول روابط بین الملل 

   ب-7  الف                                               – 6  ج                                                  - 5  الف                                                   – 4           ب                                          – 3  د                                                   – 2   ج                                               – 1       



 
   
   

  

23

 
  علوم سیاسیسی ارشد  کارشناآزمون سواالت    دفترچه 

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

   کدام الگو در ادبیات روابط بین الملل مسلط بودند ؟1980 و 1970   در دهه های -8
  رادیکالیسم/ نولیبرالیسم ، مارکسیسم / نو واقع گرایی ، لیبرالیسم /  واقع گرایی -الف
  سازه انگاری/ کثرت گرایی ، پساپوزیتویسم /  پسارفتار گرایی -ب
  امپریالیسم/ پست پوزیتویسم ، مارکسیسم / واقع گرایی ، پوزیتویسم / ارگرایی رفت-ج
  انترناسیونالیسم نولیبرال/ یسم ، نهادگرائی نئولیبرال للیبرا/ رفتارگرایی ، پسارفتارگرایی/  نوواقع گرایی -د
  
  عنی است آن دو کدام است ؟دارای دو م» سطوح تحلیل «  از دیدگاه برخی از نظریه پردازان روابط بین الملل ، -9

   نظام و زیرنظام ها-الف
   واحدها و ساختارها-ب
   فرآیند و ظرفیت تعامل-ج
   نهاد داخلی و نظام بین الملل-د
  

  . بستگی دارد ..................  از نظر واقع گرایان تغییر در نظام بین الملل به دگرگونی در -10
   فناوری ، اطالعات ، توازن قدرت-الف
   موازنه قدرت ، سطح تحلیل ، فناوری-ب
   سطوح تحلیل ، بازیگران عمده ، جابه جایی قدرت-ج
   بازیگران و توزیع قدرت ، هنجارهای نظام و خارج از نظام-د
  

  . می نگرند ..............  نهادگرایان نئولیبرال به نظام بین الملل کم و بیش همانند -11
   نوواقع گرایان-الف
  ان آرمان گرای-ب
   مکتب انگلیسی -ج
   سازه انگاران-د
  

   یکی از مهمترین نقدهای وارد بر نظریه کارکردگرایی در توضیح فرآیند همگرایی منطقه ای کدام است ؟-12
   تأکید بر قدرت سیاسی-الف
   تأکید بر بازیگران دولتی-ب
   درونی انگاشتن پویش همگرایی-ج
   عدم توجه به بازیگران فروملی-د
  

  ساس تجزیه و تحلیل هربرت سایمون ، تصمیمات عقالئی نتیجه منطقی کدام دو مقوله است ؟ بر ا-13
   واقعیت– ارزش -الف
   امنیتی- اقتصادی-ب
   ایدئولوژی - فرهنگی-ج
   ضوابط منطقی- استراتژی-د
  

   مفاهیم اساسی در مدل بازیگر خردمند کدامند ؟-14
   فرد ، مشکل ، انتخاب ، کنش منطقی-الف
   ، مشکل ، انتخاب ، بسنده جویی فرد-ب
   دولت ، کشور ، مشکل انتخاب ، کنش منطقی-ج
   کشور ، مشکل ، انتخاب ، اجتناب از خطرپذیری-د
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   مهمترین عوامل در پایان یافتن سیستم موازنه قوا کدامند ؟-15
   جنگ- ادغام کشورها- تجزیه کشورها–تحاد و ائتالف ا -الف
   اتحاد و ائتالف– جنگ – تحول قدرت – ملی  شکل گیری سازمانهای فوق-ب
   حذف بازیگران بزرگ- تحول قدرت- سازمانهای فوق ملی- جنگ-ج
   عضو شکست خورده بزرگ- تحول قدرت– سازمانهای فوق ملی - شکل گیری بازیگران غیردولتی-د
  

ت یافت ، لذا بایـد فراینـد همگرایـی را در چـارچوب یـک سیـستم                   گروهی که استدالل می کند ، چون در نظام بین الملل دشوار می توان به اجماع دس                 -16
  مورد بررسی قرار داد ، جزء کدام نظریه همگرایی هستند ؟) کثرت گرا ( پلورالیستی 

   مبادله-الف
   فدرالیسم-ب
   کارکردگرایی-ج
   نوکارکردگرایی-د
  

  ی در تصمیم های قبلی نیستند ، از کدام نوع مدل تصمیم گیری است ؟وش محافظه کارانه که تصمیم گیرندگان درصدد تغییرات بنیادی و اساسر -17
   مختلط-الف
   فزاینده-ب
   رضایت بخش-ج
   بینش قوق العاده-د
  

   اهداف سیاست خارجی که عامل زمان ، تخصیص منابع و به کارگیری تکنولوژی و حوزه عمل در آن دخالت دارند ، جزء کدام موارد می باشند ؟-18
   پراکنده متحد و-الف
   مستقل و وابسته-ب
   ظاهری و واقعی-ج
   کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت-د
  

  از کیست ؟» دانستن مساوی توانستن است  «   مدل تصمیم گیری در سطح خرد یعنی ،-19
   پوچاال-الف
   هربرت سایمون-ب
   اسنایدر و همکاران-ج
   جانیس دمان-د
  

  ه ای ، فن ساالران نقش تعیین کننده ای در فرآیند همگرایی منطقه ای ایفا می کنند ؟ بر اساس کدام نظریه همگرایی منطق-20
   فدرالیسم-الف
   کارکردگرایی-ب
   واقع گرایی-ج
   نوواقع گرایی-د
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   قضات دیوان بین المللی دادگستری از سوی کدام رکن یا ارکان سازمان ملل متحد انتخاب می شوند ؟-1
  می و دبیرخانه  مجمع عمو-الف
   مجمع عمومی و شورای امنیت-ب
   شورای امنیت و شورای حقوق بشر-ج
   شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت-د
  

   دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا زیر نظر کدام رکن سازمان ملل متحد فعالیت می کند ؟-2
   شورای امنیت-الف
   شورای تولیت-ب
   مجمع عمومی-ج
  وان بین المللی دادگستری دی-د
  

   عملیات حفظ صلح از سوی چه مرجعی در سازمان ملل متحد ایجاد می شود و فرمانده آن را چه مقامی تعیین می کند ؟-3
   دبیر کل – مجمع عمومی -الف
   دبیر کل - شورای امنیت-ب
   دبیر شورای امنیت– شورای امنیت -ج
   دبیر ستاد نظامی- مجمع عمومی-د
  

   اسالمی تشکیل شده کدام است ؟–ین سازمان بین المللی فرامنطقه ای که بین کشورهای عربی  نخست-4
   اتحادیه عرب-الف
   اتحادیه مغرب عربی-ب
   سازمان وحدت اسالمی -ج
   سازمان کنفرانس اسالمی -د
  

  س شد ؟ ، کدام بخش به عنوان جزء تجزیه ناپذیر از مفهوم استراتژیک نوین ناتو تأسی1919 در سال -5
   کمیته هماهنگی-الف
   کمیته برنامه ریزی دفاعی-ب
   کمیته هماهنگی تسلیحات-ج
   شورای همکاری آتالنتیک شمالی-د
  

   ، از سوی کشورهای اروپای غربی ، اتحاد جماهیر شوروی کدام سازمان را به وجود آورد ؟1948 در مقابل تأسیس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در -6
   امنیتی ورشو-ان نظامی سازم-الف
   سازمان همکاری های اقتصادی کمینفرم-ب
   شورای همکاری اقتصادی متقابل-ج
   شورای همکاری کشورهای اروپایی شرقی-د
  

   در بانک جهانی حق پیشنهاد اعطای وام به عهده چه کسی یا نهادی است ؟-7
   هیأت رئیسه-الف
   هیأت مدیره-ب
   رئیس بانک جهانی-ج
    سهامدار عمده دولتهای-د
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   کدام سازمان تخصصی ، قبالً از ارکان فرعی مجمع عمومی بود ؟-8
   تجارت جهانی-الف
   بهداشت جهانی-ب
   توسعۀ صنعتی ملل متحد-ج
   خوار و بار و کشاورزی جهانی-د
  
   سازمان ملل متحد در کدام مورد از صالحیت ضمنی خود استفاده کرد ؟-9

   روآندا-الف
   سومالی-ب
  کلند فال-ج
  )نامیبیا (  آفریقای جنوب غربی -د
  

   تکوین سازمانهای بین المللی جدید مربوط به کدام قرن است ؟-10
   هیجدهم-الف
   نوزدهم-ب
   بیستم-ج
   بیست و یکم-د
  

   چگونه انجام می شود ؟105 اصالحات در منشور ملل متحد طبق ماده -11
   عمومی صرفاً بر پایۀ احراز آراء دو سوم اعضاء مجمع-الف
   رأی دائم شورای امنیت5 اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی و فقط -ب
   آراء دوسوم اعضاء مجمع عمومی و دو سوم اعضاء شورای امنیت اعم از دائم و غیردائم-ج
  .  با رأی دو سوم اعضاء مجمع عمومی و تصویب دو سوم اعضای سازمان که شامل کلیه اعضاء دائمی شورای امنیت باشد -د
  

   کدام یک موقعیت ابر ناظر را در سازمان ملل به دست آورده است ؟-12
   فلسطین-الف
   موناکو-ب
   واتیکان-ج
   سوئیس -د
  

   در طول جنگ دوم جهانی کدام شخصیت ها تصمیم گرفتند پیمانی را که در زمان جنگ علیه فاشیسم منعقد شده بود به سازمان جدیدی تبدیل نمایند ؟-13
  رچیل ، لنین روزولت ، چ-الف
   روزولت ، چرچیل ، چمبرلن-ب
   استالین  روزولت ، چرچیل ،-ج
   ویلسون ، استالین ، روزولت-د
  

   اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد چند نفر هستند ؟-14
  45 -الف
  50 -ب
  54 -ج
  60 -د
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ای امنیت سازمان ملل متحد بهترین و سریع ترین نتیجه را برای ایـران دربرداشـته                 کدام مسئله از مسائل مطرح شده توسط جمهوری اسالمی ایران در شور            -15
  است ؟
   استقالل بحرین-الف
   جنگ ایران و عراق-ب
   اشغال سفارت آمریکا در ایران-ج
   سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا-د
  

  یح است ؟ کدام عبارت در مورد تعیین اعضای غیردائمی شورای امنیت صح-16
  .  منشور ، برای مدت دو سال انتخاب می شوند 23 بر اساس ماده -الف
  .  منشور ، برای مدت سه سال انتخاب می شوند 5 بر اساس ماده -ب
  .  سال انتخاب می شوند 4 منشور ، برای مدت 29 بر اساس ماده -ج
  .  سال انتخاب می شوند 3 منشور ، برای مدت 20 بر اساس ماده -د
  

   کدام مورد از مفروضات رهیافت لیبرالیسم نیست ؟-17
  .  دولت یک واحد کثرت گرا می باشد -الف
  .  دولتها بازیگران بسیط می بانشد -ب
  . دولتها لزوماً بازیگران عقالنی نیستند -ج
  .  سازمانهای بین المللی بازیگران مستقل هستند -د
  

  المللی ، مربوط به کدام مورد می باشد ؟ آغاز فصل نوینی از پیدایش کنفرانس های بین -18
   کنسرت اروپا-الف
   کنفرانس الهه-ب
   قرارداد صلح وستفالی-ج
   کنفرانس ورسای-د
  

   تصمیم گیری در زمینۀ حوق بشر ، از صالحیت ها و اختیارات کدام رکن سازمان ملل متحد است ؟-19
   شورای امنیت-الف
   مجمع عمومی-ب
  عی شورای اقتصادی و اجتما-ج
   مجمع عمومی و شورای امنیت-د
  

   غیرقانونی نبودن جنگ در میثاق جامعه ملل ، جزء کدام یک از نارسائی های این نهاد بود ؟-20
   سیاسی-الف
   اداری-ب
   ساختاری-ج
   حقوقی -د
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   کدام یک از قراردادهای زیر از قدمت تاریخی بیشتری برخوردار است ؟-1
   استانبول-الف
  رز روم اول ا-ب
   صلح آماسیه میان ایران و عثمانی-ج
  میان ایران و عثمانی) قصیر شیرین (  ذهاب -د
  

   پیوستن جمهوری اسالمی ایران به نهضت عدم تعهد در زمان ریاست جمهوری یا صدارت چه کسی و در زمان وزارت امورخارجه چه شخصیتی انجام گرفت ؟-2
   هاشمی رفسنجانی ، کمال خرازی-الف
   محمدعلی رجائی ، علی اکبر والیتی -ب
   مهدی بازرگان ، صادق قطب زاده-ج
   مهدی بازرگان ، محمدکریم خداپناهی-د
  

   نمایندگی ایران را در مذاکرات مربوط به حل مسائل مرزی ایران و شوروی پس از مرگ استالین چه کسی به عهده داشت ؟-3
   احمد متین دفتری-الف
   سرلشکر حسن ارفع-ب
  مشاور الممالک انصاری -ج
   سپهبد امان اهللا جهانبانی-د
  

   برای حل و فصل بحران گروگان های آمریکایی چه بود ؟1359 یکی از شرایط چهارگانه مجلس شورای اسالمی در آبان ماه -4
   عدم حمایت آمریکا از رژیم عراق-الف
   لغو تحریم های نفت و گاز ایران-ب
  می ایران به رسمیت شناختن جمهوری اسال-ج
   رفع توقیف از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا-د
  

   برای انعقاد یک پیمان دفاعی محرمانه چه بود ؟1318 علت اصلی پیشنهاد رضاشاه به انگلستان در -5
   تشویق انگلستان به پرداخت بدهی های نفت ایران-الف
   دوستی میان رضاشاه و کمال آتاتورک رهبر ترکیه-ب
  ارهای انگلستان به رضاشاه برای حفظ منابع نفت جنوب  فش-ج
   نگرانی از توافق محرمانه هیتلر و استالین برای تسلط شوروی ها بر شمال ایران-د
  

   میان ایران و انگلستان توسط چه کسانی امضاء شد ؟1919 قرارداد سال -6
   احمدشاه و ملکه انگلیس-الف
   وثوق الدوله و سرپرسی سایکس-ب
  وق الدوله و لرد کرزون وث-ج
   نصرت الدوله فیروز و لرد کرزون-د
  

   در کدام یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، چارچوب اصول سیاست خارجی تعیین شده اند ؟-7
   اصل دهم-الف
   اصل سیزدهم-ب
   اصل دوم-ج
   هیچ یک از اصول-د
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  ز کدام کشور مستشار نظامی دعوت کرد ؟ ایران برای پایه گذاری نیروی ژاندارمری خود ا-8
   سوئد-الف
   آمریکا-ب
   فرانسه-ج
   بلژیک-د
  
   به چه دالیلی در دوران مأموریت ریچارد هلمز سفیر آمریکا در ایران روابط سیاسی دو کشور به اوج خود رسید ؟-9

  .را بهبود بخشد  زیرا وی قادر شد روابط ایران با کشورهای روسیه و چین -الف
  .ه خاطر اینکه توانست روابط ایران و کشورهای اروپایی را به پایین ترین سطح کاهش دهد  ب-ب
  . زیرا وی توانست با دربار و خانواده پهلوی و کارگزاران عالی رتبه سیاسی و نظامی روابط صمیمانه ای برقرار کند -ج
  .تمالی چین منعقد ساخت  برای اینکه او قراردادهای متعددی با ایران جهت مقابله با حمله اح-د
  

   یکی از مهمترین دستاوردهای هشتمین اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی در تهران چه بود ؟-10
   تصویب طرح گفتگوی تمدن ها-الف
   محکوم کردن تجاوز عراق به ایران-ب
   الغای تحریم های اقتصادی مربوط به پرونده هسته ای -ج
  و علیه جمهوری اسالمی ایران در بیانیه پایانی درخواست الغای قانون دامان-د
  

   بین چه کشورها و چه شخصیت هایی به امضاء رسید؟1813 عهدنامه انگلستان در اکتبر -11
   ایران و فرانسه ، علیقلی خان و فرانسوای اول-الف
   ایران و اطریش ، میرزاحسن شیرازی ، لئوپولداول-ب
  ن خان ایلچی و کاپیتان جان ملکم ایران و انگلستان ، میرزا ابوالحس-ج
   ایران و روسیه ، میرزا ابوالحسن خان شیرازی و ژنرال نیکالرادیشچف-د
  

   پس از جنگ جهانی اول چه کسی مأموریت انتقال نیروهای نظامی انگلستان از ایران به بغداد را به عهده داشت ؟-12
   ایرون ساید-الف
   سرهنگ الیس-ب
   سرپری سایکس-ج
   دنسترویل ژنرال-د
  

   در چه تاریخی و در زمان کدام یک از پادشاهان ، معاهدات مربوط به حق قضاوت کنسولی ملغی و بالاثر اعالم شد ؟-13
   رضاشاه-1309 مهرماه سال 26 -الف
   رضاشاه-1306 اردیبهشت سال 19 -ب
   احمدشاه-1301 فروردین سال 19 -ج
   محمدرضاشاه-1320 مرداد سال 29 -د
  

   فوریه امضاء شد ؟26 میان ایران و شوروی از سوی چه کسانی در 1921رداد مودت  قرا-14
   مشاورالممالک انصاری ، چچرین و کاراخان-الف
   مشاورالممالک انصاری و کاراخان-ب
   وثوق الدوله و چچرین-ج
   احمدشاه و لنین-د
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   در زمان کدام یک از پادشاهان ذیل مطرح گردید ؟ طرح اتحاد سه جانبه روسیه اتریش و ایران علیه امپراطوری عثمانی-15
   شاه عباس-الف
   شاه صفی-ب
   شاه اسماعیل-ج
   شاه طهماسب-د
  

   سیاست میانجی گری جمهوری اسالمی ایران در کدام منازعات موفق تر بوده است ؟-16
   بحران قره باغ-الف
   بحران داخلی عراق-ب
   بحران داخلی تاجیکستان-ج
  سوریه بحران داخلی -د
  

  ............  بین شافیروف نماینده روسیه و میرزا محمد ابراهیم مستوفی نماینده ایران در رشت به امضاء رسید 1732 ژانویه 21 بر طبق عهدنامه ای که در -17
  .  ایران متعهد شد هیچ گاه علیه روسیه با عثمانی متحد نشود -الف
  .الن را تخلیه و به ایران تحویل داد  استرآباد و ایالت گی– روسیه ، مازندران -ب
  .  تجارت بین دو کشور برای مدت زمان نامحدود ، ممنوع اعالم گردید -ج
  .  نادرشاه متعهد شد نیروی نظامی خود را از مرزهای شمالی بیرون ببرد -د
  

  هاد کرد ؟ ، دولت انگلستان بحث تقسیم ایران به ایالت های خودمختار فدرال را پیشن  در کدام طرح-18
   چرچیل و استالین-الف
   کمیسیون سه جانبه-ب
   پیمان اتحادیه سه جانبه-ج
   مشترک آمریکایی انگلیسی-د
  

   ...................1321 علی سهیلی در نخستین روزهای زمامداری خود یعنی در فروردین -19
  .  به متفقین ملحق و به ژاپن اعالم جنگ داد -الف
  . را قطع کرد ) ویشی ( لت فرانسه  روابط سیاسی با دو-ب
  . روابط سیاسی با دولت آمریکا را مجدداً برقرار کرد -ج
  .  روابط نظامی با دولت آلمان و ژاپن را بهبود بخشید -د
  

   علت اصلی سردی روابط بین ایران و فرانسه در دوران ریاست جمهوری ژرژ پمپید چه بود ؟-20
   حمایت فرانسه از دعاوی حزب بعث در خلیج فارس-الف
   حمایت فرانسه از دانشجویان مخالف دولت شاه-ب
   ساله2500 اظهارات تمسخرآمیز رئیس جمهور فرانسه درباره جشن های -ج
   اظهارات تمسخرآمیز محمدرضاشاه از چگونگی رهبری سیاسی ژرژه پمپید-د
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  آسیای مرکزی و قفقاز بر چه موضوعی تمرکز یافته است ؟ بازی بزرگ جدید در -1
   رقابت های نظامی -الف
   انتقال انرژی خزر -ب
   رقابت های چین و ژاپن-ج
   رقابت های هند و پاکستان-د
  

   نخستین دولت ترک اسالمی در آسیای مرکزی را کدام سلسله ایجاد کردند ؟-2
   غزنویان-الف
   سامانیان-ب
   قراخانیان-ج
  خوارزمشاهیان -د
  

   نخستین کشور آسیای مرکزی که در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد ، کدام است ؟-3
   ازبکستان-الف
   قزاقستان -ب
   ترکمنستان-ج
   قرقیزستان-د
  

   مهمترین مسیرهای انتقال نفت از غرب دریای خزر به سوی اروپا از چه کشورهایی می گذرد ؟-4
   ترکیه- گرجستان-الف
   ترکیه-ستان ارمن-ب
   ارمنستان– گرجستان -ج
   ارمنستان- جمهوری آذربایجان-د
  

   کدام یک از کشورهای آسیای مرکزی ، در کنار نیروی روس در مبارزه با اسالم گرایان تاجیکستان مبارزه کرد ؟-5
   ازبکستان-الف
   ترکمنستان-ب
   قزاقستان-ج
   قزیقستان-د
  

  ریای خزر مطرح می کند ؟ دولت روسیه چه رژیم حقوقی را در د-6
   کنوانسیون حقوق دریاها-الف
   مشاع در سطح ، تقسیم در زیر بستر-ب
   مشاع در سطح ، مشارع در زیر بستر-ج
   تقسیم در سطح ، تقسیم در زیر بستر-د
  

   ریاست دولت و حکومت در کدام کشور حالت تک سر یا وحدت ریاست دولت و حکومت دارد ؟-7
   آلمان-الف
  یا ایتال-ب
   انگلستان-ج
   هیچ کدام-د
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   در کدام مورد آخرین بار اختیارات مجلس عوام به ضرر مجلس لردان افزایش یافت ؟-8
  1930 رفورم اکت -الف
  1932 الیحه حق مردم -ب
  1949 الیحه پارلمان -ج
  1911 الیحه حق مردم -د
  
  ند ؟ کدام موارد جمهوری پنجم فرانسه را از جمهوری چهارم متمایز می ک-9

   حق انحالل سنا برای رئیس جمهور و حق عزل رئیس جمهور برای سنا-الف
   حق رئیس جمهور در تعیین نخست وزیر و نیمی از اعضای مجلس سنا-ب
   حق رئیس جمهور در انحالل پارلمان و حق مراجعه به همه پرسی-ج
   حق پارلمان در عزل رئیس جمهور و حق انحالل پارلمان برای رئیس جمهور-د
  

   دورۀ نمایندگی مجلس بوند سرات آلمان چند سال است ؟-10
   سال4 -الف
   سال5 -ب
   سال7 -ج
   نامحدود-د
  

   کدام عامل در بی ثباتی سیاسی ایتالیا تأثیر بیشتری دارد ؟-11
   رژیم چندحزبی-الف
   رژیم انتخاباتی نسبی-ب
   دوقطبی بودن احزاب-ج
   اختالف بین دولت و پارلمان-د
  

  کارگر انگلستان چه زمانی با مارکسیسم وداع کرد ؟ حزب -12
  1961 کنگرۀ تور -الف
  1960 کنگرۀ منچستر -ب
  1959 کنگرۀ ادینبورگ -ج
  1963 کنگرۀ اسکاربورو -د
  

   جنبش موسوم به الوسطیه در کدام کشور به وجود آمد و از کدام جریان الگو می گرفت ؟-13
   در مصر و از اخوان المسلمین-الف
  اردن و از اخوان المسلمین در -ب
   در الجزایر از جبهه نجات اسالمی-ج
   در اردن و از حزب التحریر اسالمی-د
  

   مرحلۀ پنهان فعالیتهای جریان های پان ترکیستی در ترکیه چه دوره ای را در بر می گرفت ؟-14
   دوران ترک های جوان-الف
   دروان کمال آتاتورک-ب
   دوران جنگ جهانی دوم-ج
  ران حزب عدالت و توسعه دو-د
  

   ب- 14  الف                                            – 13  د                                             –12  ب                                                - 11   د                                                    –10                           ج                    – 9  ج                                                  – 8       



 
   
   

  

33

 
  علوم سیاسیسی ارشد  کارشناآزمون سواالت    دفترچه 

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

   واژۀ مشهور به هالل شیعه را نخستین بار چه کسی مطرح کرد ؟-15
   حسنی مبارک رئیس جمهور مصر-الف
   سید حسن نصراهللا رهبر حزب اهللا لبنان-ب
   ملک عبداهللا پادشاه اردن-ج
   ملک فهد پادشاه عربستان سعودی-د
  

  ای اسالمی ، کدام بحران در زمره بحران های فراهم سازنده ظهور جنبش اسالمی قرار ندارد ؟ در نظریه ادواری مربوط به پیدایش جنبش ه-16
   مشارکت-فال
   هویت-ب
   فرهنگ-ج
   مشروعیت-د
  

  عرب قرار نداشتند ؟) ناسیونالیسم (  کدام عامل در زمره عوامل پیدایش ملی گرایی -17
   میسیونرهای مذهبی-الف
  ی تنظیمات در امپراطوری عثمان-ب
  19 سیاست های تفرقه افکنانه انگلستان در قرن -ج
   سلطه قدرت های امپریالیستی بر سرزمین های عرب-د
  

   کدام شخصیت از سوی بسیاری از اعراب به عنوان پدر ناسیونالیسم عرب در نظر گرفته شد ؟-18
   میشل عفلق-الف
   نجیب عازوری-ب
   جمال عبدالناصر-ج
   ساطع الحصری-د
  

  تصادی بزرگ امریکا که به قدرت رسیدن فرانکلین روزولت را در پی داشت ، از چه سالی آغاز شد ؟ رکود اق-19
  1929 -الف
  1959 -ب
  1969 -ج
  1989 -د
  

  ند نظام حزبی را تجربه کرده است ؟چ امریکا در طول تاریخ خود -20
   دو نظام-الف
   سه نظام-ب
   چهار نظام-ج
   پنج نظام-د
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  :ض ها در طرح تحقیق عبارتند از گزاره هایی که  مفرو-1
  . پژوهشگر درست می پندارد -الف
  . محقق درصدد اثبات آنهاست-ب
  .  به شکل بدیهی مفروض تلقی می شوند -ج
  . به شکل علمی فرض شده تلقی می شوند -د
  

   مشاهده میدانی و مطالعه اسناد و متون چه نوع روشی هستند ؟-2
   کیفی-الف
   کمی-ب
   کمی و کیفی-ج
   ساختارگرایانه-د
  

   ویژگیهای اصلی نهادگرایی قدیم کدام است ؟-3
   قانون گرایی ، ساخت گرایی ، فارغ از هنجار بودن-الف
   کل گرایی ، ساختارگرایی ، تحلیل غیرهنجاری-ب
   قانون گرایی ، کل گرایی ، ساختارگرایی-ج
   کل گرایی ، تحلیل هنجاری ، تحلیل غیرهنجاری-د
  

   کدام عبارت درباره مصاحبه با نخبگان صحیح است ؟-4
  . گرفتن نمونه معرف از میان نخبگان شرط علمی بودن مصاحبه با نخبگان است -الف
  . الزمه مصاحبه مفید با نخبگان وجود روابط صمیمانه قبلی با آنان است -ب
  . از ابزارهای ساختمند است  بهترین نوع مصاحبه برای دریافت اطالعات از نخبگان سیاسی استفاده-ج
  . اطالعات و دانش مصاحبه کننده دربارۀ موضوع مصاحبه شرط مهمی برای انجام مصاحبه موفق با یک نخبه سیاسی است -د
  
  لمروی وجود قرار می گیرند ؟ در هستی شناسی رئالیسم انتقادی ، ساختارها و سازوکارهایی که مسئول تحقق پدیده های اجتماعی یا سیاسی هستند در کدام الیه یا ق-5

   تجربی-الف
   واقعی-ب
   ذهنی-ج
   عمالً موجود-د
  

   نظرسنجی از انواع کدام روش برای گردآوری اطالعات محسوب می شود ؟-6
   پیمایش-الف
   مصاحبه-ب
   تحقیق میدانی-ج
   آزمایش اجتماعی-د
  

   در تحلیل محتوای کمی کدام اصل بر نمونه گیری حاکم است ؟-7
  همیت متون انتخاب شده در نمونه ا-الف
   معرف بودن و قابلیت تعمیم یافته ها به کل جمعیت-ب
   دقت در تعیین سهمیه هر بخش یا گروه فرعی در نمونه-ج
   تشخیص پژوهشگر از نوعی بودن موارد گزیده شده در نمونه-د
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  داده های تاریخی در روشهای تاریخی چیست ؟» نقد بیرونی «  منظور از -8
  . تعیین اصالت یا واقعی بودن سندی که حاوی داده های مذکور است -الف
   نقد تفسیر نویسندۀ سند با استناد به شرایط سیاسی ، اجتماعی یا شغلی محدودکنندۀ او-ب
  . نقدی که مورخان هم عصر نویسندۀ سند تاریخی مورد استفاده متوجه مطالب آن سند کرده اند -ج
  . و دقت اطالعات مندرج در سند از طریق مقایسه با اسناد مشابه دیگر  تالش برای تعیین اعتبار-د
  
   معیار اصلی در ارزیابی یک طرح پژوهشی پس از پایان آن چیست ؟-9

   نتایج عملی به دست آمده از تحقیق-الف
   به اتمام رساندن طرح پژوهشی در مدت مقرر-ب
   میزان موفقیت در تحقق اهداف اعالمی پژوهش -ج
  . ان دقت و اطمینانی که در یافته های تحقیق دیده می شود  میز-د
  

    در کدام راهبرد ، مفاهیم و تفسیرهای پژوهشگر در ارتباط نزدیک با مفاهیم و تفسیرهای کنشگران در زندگی اجتماعی ساخته می شود ؟-10
   قیاسی-الف
   پس کاوی-ب
   استقرایی-ج
   استفهامی-د
  

  فی کدام است ؟ شاخصه های مهم روش های کی-11
   جزئی نگری ، واگرایی داده ها ، کل گرایی-الف
   کل گرایی ، واگرایی داده ها ، دقت-ب
   دقت ، واگرایی داده ها ، کل گرایی-ج
   کل گرایی ، کشف معنا ، ذهنیت گرایی-د
  

   تحدید زمانی و مکانی و موضوعی در کدام بخش طرح تحقیق انجام می شود ؟-12
   فرضیه-الف
  ضات مفرو-ب
   طرح موضوع-ج
  موجود) بررسی متون (  نقد ادبیات -د
  

   مهمترین نقد پیروان رویکرد انتقادی به رویکرد پوزیتیویستی چیست ؟-13
  . پوزیتیویست ها بیش از حد به وام گیری از روشهای علوم طبیعی ارج می نهند -الف
  . کل یک پدیده ناتوان اند  پوزیتیویست ها با تمرکز بر تحلیل اجزاء از برداشت علمی از -ب
  .  سیاسی موجود قرار دارد -  در رویکرد پوزیتویسیتی دانش علمی عمالً در خدمت تداوم نظم اجتماعی-ج
  . ده می گیرد  پوزیتویست ها با مفروضات نادرستی که درباره انسان دارند توانایی های او را در خلق معنا و بر ساختن دنیای اجتماعی بر پایه معانی مشترک نادی-د
  

 هنگامی که در یک پژوهش روش گردآوری اطالعات ما بر افرادی که رفتارشان را مطالعه می کنیم اثر می گذارد و سبب می شود آنان رفتارشـان را تغییـر                               -14
   آنچه روی می دهد به زبان روش شناختی چه نام دارد ؟ دهند ،
   تغییر رفتار -الف
   واکنش دهی -ب
   تحریف رفتار-ج
   اثرگذاری محقق-د
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  مفاهیم کدام عبارت صحیح است ؟» تعریف عملیاتی «  در خصوص -15
  . نوعی تعریف کیفی است -الف
  . مرکب از متغیر مستقل و وابسته است-ب
  . تبدیل مفاهیم به متغیرهای قابل سنجش و مشاهده است-ج
  .  بر حسب پاسخ مخاطبان به سواالت خاص مشخص می شود -د
  

  د ؟ه علّی میان دو متغیر را نشان ده روش بهتر و دقیق تر از بقیه روشها می تواند رابط کدام-16
   پیمایش-الف
   آزمایش-ب
   مقایسه های تاریخی -ج
   تحلیل محتوای کمی -د
  

   در یک تحقیق کمی برای مطالعه رابطه بین اقتدارگرایی و محافظه کاری سیاسی از چه روشی می توان استفاده کرد ؟-17
   استقرایی-لفا

   تحلیل گفتمانی-ب
   نمودار پراکندگی-ج
   ضریب همبستگی-د
  

را به درصد جمعیت دارای حق رأی ، جایگاه رئیس دولت ، آزادی مطبوعات ، میزان رضایت مردم و مانند آن تعبیر کنـیم ،                     ) دموکراسی  (  اگر مردم ساالری     -18
  از نظر روش تحقیق چه کاری انجام داده ایم ؟

  ان مفروضات بی-الف
   تعریف عملیاتی-ب
   تحدید مفاهیم تحقیق-ج
   بیان فرضیه-د
  

  چیست ؟» کدگذاری باز «  در روش نظریه داده بنیاد منظور از -19
  . کدگذاری پاسخ هایی که به سوال های باز در پرسشنامه ارائه شده است -الف
  . کدگذاری متن در راستای فرضیه های طرح شده توسط پژوهشگر -ب
  . کدگذاری مقوله ها یا مضمون هایی که در داده های گردآوری شده جالب و قابل بررسی در مراحل بعدی به نظر می رسد  -ج
  .  کدگذاری مقوله ها یا مضمون هایی که در داده های گردآوری شده جالب و قابل بررسی در مراحل بعدی به نظر می رسد -د
  

  ز در پرسشنامه است ؟ کدام مورد یکی از معایب سؤال های با-20
  . کدگذاری پاسخ ها اغلب دشوار است -الف
  .  تفاوت های ظریف در پاسخ های فردی به طور تصنعی ناپدید می شود -ب
  . برداشت نادرست از سوال در نوع پاسخ ارائه داده شده مشخص نمی شود -ج
  .شوند که دربارۀ آنها نظری ندارند  پاسخ دهندگان بی جهت تشویق به اظهار نظر حتی در مورد موضوعاتی می -د
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   کدام عبارت پیرامون رابطۀ نهادها و سازمانهای بین المللی صحیح است ؟-1
  .  نهادهای بین المللی هیچ گونه تفاوتی با سازمانهای بین المللی ندارند -الف
  . است  سازمان ملل متحد یک نهاد بین المللی نیست ولی یک سازمان بین المللی-ب
  . تأسیس هر نهاد بین المللی به منظور تنظیم و به قاعده درآوردن بخشی از روابط بین الملل است -ج
  .  سازمان به مجموعۀ تشکیالت ، مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند -د
  

   می گیرند ؟ کدام گرایش ها ، ذیل مکتب حقوق وضعی یا ارادی قرار-2
   ، ارادۀ مشترک ، حقوق وضعی جدیدارادی تحدید -الف
   ، ارادۀ مشترک ، قاعده گرایی حقوقیارادی تحدید -ب
   ، ارادۀ مشترک ، جامعه شناسی حقوقیارادی تحدید -ج
   قاعده گرایی حقوقی ، حقوق طبیعی ، جامعه شناسی حقوقی -د
  

  است ؟» اصل وفای به عهد «  قاعدۀ بنیادین  ، نظریۀ حقوقی کدام یک از شخصیت های حقوقی -3
   یلینگ-الف
   کلسن-ب
   آنزیلوتی-ج
   اوپنهایم-د
  

   کدام مورد ، هنگامی به وجود می آید که دو دولت حاکم با داشتن پادشاهی مشترک به یکدیگر می پیوندند ؟-4
   کنفدراسیون-الف
   اتحادهای شخصی-ب
   اتحادهای واقعی-ج
  کم غیرکامل اتحاد دولتهای حا-د
  

توضـیح کـدام     ، در » یک اتحاد پایدار از چندین دولت پیشتر مستقل با نهادهای حکومتی خاص خود و اختیار بر دولتهای عضو و بر شهروندان آنها                       « :  تعریف   -5
  گزینه است ؟

   کنفدراسیون-الف
   اتحاد واقعی-ب
   دولت فدرال-ج
   اتحاد شخصی-د
  

  امه دولت شهر واتیکان به عنوان دولتی حاکم به رسمیت شناخته شد ؟ طبق کدام معاهده یا موافقتن-6
   رم1870 معاهدۀ -الف
   التران1929 معاهدۀ -ب
   ژنو1954 موافقتنامه -ج
   الهه1899 موافقتنامۀ -د
  

   کدام عبارت در مورد کاندومینیوم ایلودوفاسان صحیح است ؟-7
   . این کاندومینیوم در اقیانوس آرام قرار دارد-الف
  .  دو کشور فرانسه و اسپانیا به طور همزمان و مشترک جزیره را اداره می کنند -ب
  .  دو کشور فرانسه و اسپانیا به نوبت و برای دوره های شش ماهه جزیره را کنترل می کنند -ج
  . د  اشخاصی که در این کاندومینیوم مرتکب خالف و جرم می شوند در فرانسه یا اسپانیا محاکمه می شون-د

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمونحقوق بین الملل عمومی                              
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مبیّن تعهدی الزام آور از سوی دولتی معین برای دادن اجازۀ استفاده هایی معین از کل یا جزئی از سرزمینش از طرف یا به سود                         «  کدام مورد ، حقی است که        -8
  »دولتهای دیگر می باشد ؟ 

   عبور-الف
   اجاره-ب
   حقوق ناشی از معاهدات-ج
  )غیرمالکانه (  ارتفاق -د
  
  ام نظریه مادامی که حکومت جدید شکل قانونی خود را نیافته است و بر اساس یک قانون اساسی حکومت نمی کند ، نباید مورد شناسایی قرار گیرد ؟ به موجب کد-9

   توبار-الف
   استرادا-ب
   بنتاکور-ج
   لوترپاخت-د
  
   موقعیت حقوق و تعهدات هر واحد را تعیین می کند ؟ ان طرف های آینده ، در کدام وضعیت ، قانون داخلی دولت جانشین یا موافقتنامه های پیش از یکی شدن می-10

   تغییر در حاکمیت بر یک سرزمین از راه تجزیه-الف
   در سایه شورش در کشور و پیروزی شورشیان-ب
  .  کسب استقالل سرزمینی که در گذشته تحت الحمایه بوده است -ج
  م ، اتحاد و یا یکی شدن  از دست رفتن موقعیت یک دولت از راه انضما-د
  

   تحت کدام وضعیت دولت جانشین به تنهایی سرنوشت حقوق و تعهدات واحد پیشین از بین رفته را تعیین می کند ؟-11
   اتحاد دو یا چند دولت با یکدیگر-الف
   از دست رفتن موقعیت یک دولت از راه انضمام-ب
  .گر بوده است  کسب استقالل سرزمینی که قبالً مستعمره دولتی دی-ج
   تغییر در حاکمیت بر یک سرزمین از یک دولت به دیگری از راه تجزیه-د
  

  می گویند ؟» کنکورادا «  به معاهدات بین کدام کشورها ، اصطالحاً -12
   شبه دولت واتیکان و سایر دولتها-الف
   کشورهای عضو اتحادیه اروپا-ب
   کشورهای مشترک المنافع انگلیس-ج
  ریکای التین کشورهای آم-د
  

   این گونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین دولتها در سطح جهانی بوده و در حکم قانون بین المللی مورد رعایت همۀ دولتها می باشند ؟-13
   باز-الف
   بسته-ب
   قراردادی-ج
   قانون ساز یا قانون-د
  

   چه عواملی باعث بطالن قطعی معاهدات می شوند ؟-14
  عاهدات ، تطمیع نماینده کشور نابرابری م-الف
   عدم رعایت قواعد آمره ، نقض حقوق داخلی-ب
   نابرابری معاهدات ، عدم رعایت قواعده آمره-ج
   نقض حقوق داخلی ، معاهده مبتنی بر زور و فشار نظامی-د
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   چه مبنایی است ؟ر خط مبدأ در تنگه هرمز ب-15
   خط مُنصّف -الف
   خط مبدأ عادی-ب
  ستقیم خط مبدأ م-ج
   حدّ پست ترین نقطه جزر در ساحل-د
  

   کدام یک از موارد زیر از حقوق و تعهدات مشترک کلیه کشورها اعم از ساحلی و غیرساحلی در منطقه انحصاری و اقتصادی می باشد ؟-16
   ماهیگیری-الف
   تحقیقات علمی دریایی-ب
   آزادی کشتیرانی و آزادی پرواز -ج
  یر مصنوعی  احداث و استفاده از جزا-د
  

   کدام یک از معاهدات بین المللی ، اعمال حق شرط را به هنگام الحاق از سوی کشورهای متقاضی عضویت ممنوع کرده است ؟-17
   میثاق جامعه ملل-الف
   کنوانسیون حقوق کودک-ب
   کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی-ج
   ژنو راجع به حقوق دریاها1958 کنوانسیون های -د
  

  ه ترین و مطمئن ترین راه آبی مصنوعی که دریای بالتیک را به دریای شمال مرتبط می سازد ، کدام است ؟ کوتا-18
   کیل-الف
   سوئز-ب
   پاناهما-ج
   کورینت-د
  

   در صورت فرار مجرم به کشتی جنگی بیگانه در آبهای داخلی یک دولت ، وظیفه فرمانده کشتی چیست ؟-19
  . ز پذیرفتن مجرم خودداری کند  فرمانده کشتی جنگی باید ا-الف
  .  فرمانده کشتی جنگی در سایۀ اصل برون مرزی می تواند از تحویل او خودداری کند -ب
  .  در صورت امتناع فرمانده کشتی از تحویل مجرم ، دولت ساحلی می تواند به زور متوسل شود -ج
  .خلی آن کشور حضور دارد  لزوم تحویل مجرم به مقامات دولت ساحلی چون کشتی در آبهای دا-د
  

   دربارۀ اصل حقوقی حاکم بر فعالیتهای ماوراء جوّ بر چه نکاتی تأکید داشت ؟1961 اعالمیه مجمع عمومی در سال -20
  . اکتشافات فضایی و استفاده از فضا در هر موردی بالمانع است -الف
  .  برود  همۀ فعالیتهای فضایی باید طبق اصول همکاری و یاری متقابل پیش-ب
  .  اشیاء و افرادی که صالحیتشان با سازمان ملل خواهد بود ، به فضا فرستاده خواهند شد -ج
  .  مسئولیت نظارت بر فعالیت دولتها در فضای ماوراء جو بر عهدۀ سازمان ملل خواهد بود -د

  
  
  
  
  

 ب - 20                                                      ب –19                                                            الف   –18  الف                                                          –17                                                         ج –16                                                          د  –15       
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Part A: Vocabulary  
  

1- The living conditions the tenants were certainly …………… when the landlord finally installed 
washing machines and dryers in the basement .  
a- displayed  
b- distinguished 
c- illuminated 
d- enhanced 
 
2- The first few moments after the explosion were pure ………… : no one was sure what had 
happened , and the area was filled with people running and yelling . 
a- reluctance 
b- chaos 
c- malady 
d- prevention 
 
3-of the seven ancient " wonders of the world " only the pyramids of Egypt are still ……… . 
a- recollected 
b- controversial 
c- extant 
d- innovated 
 
4- The lawyer ……….. the contract , searching for any detail that could pose a risk for her client. 
a- reinforced  
b- blamed 
c- rationalized 
d- scrutinized 
 
5- The news of the plane crash has not yet been ……….. by independent sources .  
a- verified 
b- recognized 
c- confronted 
d-advocated 
 
6- Mr. Peterson gave up the world of politics when he was still at the ……… of power , which really 
surprised everyone . 
a- zenith 
b- cross-section 
c- nadir 
d- velocity 
 
7- The committee members were won over to the project by the ………. Arguments of the 
chairman. 
a- wholehearted  
b- respectable 
c- cogent 
d-stubborn 
 
8- Although he committed the crime , because he was mentally ill he should not be considered ……. 
For his actions . 
a- imaginative 
b- culpable 
c- vindictive 
d- illicit 
 

 93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون متون انگلیسی                                         

      1-d                                         2 - b                                                 3 - c                                            4- d                                              5 - a                                           6- a                                                                      7- c                             8- b 
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9- With difficulty , I could ………… the shape of a what off the starboard bow , but it was too far 
away to determine its size or species . 
a- resolve 
b- interpret 
c- magnify 
d- discern 
 
10- His strength and ……….. in the ring , and his ability to knock out the toughest of  fighters , won 
his fame and acceptance . 
a- affectation 
b- coercion 
c- dexterity 
d- impression 
 
Part B : close test  
Directions: read the following passage and decide which choice (a) , (b), (c) or (d) 
best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 
 
full cells have been hailed as a savior of the environment , because they can turn 

hydrogen and other fuels (11) ……….. electricity cleanly and efficiently . But the 

technology has been hindered by the high cost of the platinum catalysts (12) ………. . 

Hydrogen fuels cells , for example , work by pumping hydrogen gas past one electrode 

(the anode ) , where (13) …...... into its constituent electrons and protons . The electrons 

then flow through the anode , (14 ) ………… electrical power , while the protons diffuse 

through the cell . Electrons and protons both end up at a second electrode ( the cathode ) 

, (15 ) ………. They recombine with oxygen from the atmosphere to from water. 
 

11- a.for 
b.and 
c.into 
d.with 
 
12- a.they require 
b.are required 
c.they are required 
d.as is required 
 
13-a.splitting it 
b.its splitting 
c.splitting 
d.it is split 
 
14-a.providing 
b.to provide 
c.that provides 
d.provide 
 

15- a.which 
b.there 
c.whrer 
d.then 
 
 

    9 -d                                             10  - c                                                   11- c                                               12 - a                                               13- d                                             14- a                       15- c 
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PART C : Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages and decide which choice (1),(2),(3) or (4) best fits each 

space. Then mark the correct choice on your answer sheet.   

 
PASSAEG 1 : 
 

Institutionalists share many of Realism's assumptions about the international system-that 

it is anarchic , that States are self-interested , rational actors seeking to survive while 

increasing their material conditions, and that uncertainty pervades relations between 

countries . However , Institutionalism relies on microeconomic theory and game theory 

to reach a radically different conclusion that co-operation between nations is possible . 

The central insight is that co-operation may be a rational , self-interested strategy for 

countries to pursue under certain conditions. Consider two trading partners . If both 

countries lower their tariffs they will trade more and each will become more prosperous, 

but neither wants to lower barriers unless it can be sure the other will too . Realists doubt 

such co-operation can be sustained in the absence of coercive power because both 

countries would have incentives to say they are opening to trade , dump their goods onto 

the other country's markets , and not allow any imports . 

Institutionalists , in contrast , argue that institutions – defined as a set of rules , norms , 

practices and decision – making procedures that shape expectations- can overcome the 

uncertainty that undermines co-operation . First , institutions extend the time horizon of 

interactions , creating an iterated game rather than a single round . Countries agreeing on 

ad hoc tariffs may indeed benefit from tricking their neighbors in any one round of 

negotiations . But countries that know they must interact with the same partners 

repeatedly through an institution will instead have incentives to comply with agreements 

in the short term so that they might continue to extract the benefits of co-operation in the 

long term . Institutions thus enhance the utility of a good reputation to countries ; they 

also make punishment more credible . 

Second , Institutionalists argue that institutions increase information about state 

behavior. Recall that uncertainty is a significant reason realists doubt co-operation can 

be sustained . Institutions collect information about state behavior and often make 

judgments of compliance or non-compliance with particular rules . states thus know they 

will not be able to get away with it if they do not comply with a given rule . 

Third , Institutionalists note that institutions can greatly increase efficiency . It is costly 

for States to negotiate with one another on an ad hoc basis . Institutions can reduce the 
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transaction cost of co-operation by providing a centralized forum in which States can 

meet . They also provide " focal points " established rules and norms that allow a wide 

array of states to quickly settle on a certain course of action . Institutionalism thus 

provides an explanation for international co-operation based on the same theoretical 

assumptions that lead Realists to be skeptical of international law and institutions .  
 

16- The main topic of paragraph 3-5 is ………… . 
a- the contrasts in Institutionalism 
b- Institutionalists against Realists. 
c-three principles of international systems . 
d- institutions from an Institutionalist perspective . 
 
17- Instituitonalists do not favor the idea that ………. . 
a- co-operation can go beyond uncertainty . 
b- the international system is anarchic . 
c- co-operation is possible only through coercive power . 
d- institutions help the establishment of norms . 
 
18- The word " they " as underline in paragraph 3 refers to ……….. . 
a- partners  
b- agreements  
c- countries 
d- incentives 
 
19- The word " sustained " in the second paragraph is closest in meaning to ………. . 
a-supposed   
b- observed  
c- kept  
d- analyzed   
 
20- Institutionalists believe that ………… 
a- institutions make punishment appear reasonable  
b- co-operation is emphasized by uncertainty 
c- institutions should not comply with rules  
d- Realists are wrong in the assumption that States are self-interested  
 

PASSAGE 2 : 

Niccolo Machiavelli is often considered the founding father of the first area of political 

ethics , He believed that a political leader may be required to commit acts that would be 

wrong if done by private . In contemporary democracies , this idea has been reframed as 

the problem of dirty hands , described most influentially by Michalel walzer , who 

argues that the problem creates a paradox : the politician must sometimes do " wrong to 

do right " . The politician uses violence to prevent greater violence , but his act is still 

wrong even if justified . Walzer's view has been criticized . Some critics object that 

either the politician is justified or not . If justified , there is nothing wrong , though he 

may feel guilty . Others say that some of the acts of violence that Walzer would allow 

     16 -d                                                                       17  - c                                                                               18- c                                                                          19 - c                                                                    20- a              
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are never justified , no matter what the ends . Dennis Thompson has argued that in a 

democracy citizens should hold the leader responsible , and therefore if the act is 

justified their hands are dirty too . He also shows that in large political organizations it is 

often not possible to tell who is actually responsible for the outcomes a problem known 

as the problem of many hands . Political ethics not only permits leaders to do things that 

would be wrong in private life , but also requires them to meet higher standards than 

would be necessary in private life . They may , for example , have less of a right of 

privacy than do ordinary citizens , and no right to use their office for personal profit . 

The major issues here concern conflict of interest . 

In the other area of political ethics , the key issues are not the conflict between means 

and ends but the conflicts among the ends themselves . for example , in the question of 

global justice , the conflict is between the claims of the nation state and citizens on one 

side and the claims of all citizens of the world . Traditionally , priority has been given to 

the claims of nations , but in recent years thinkers known as cosmopolitans have pressed 

the claims of all citizens of the world . Political ethics deals not mainly with ideal justice 

, however , but with realizing moral values in democratic societies where citizens ( and 

philosophers ) disagree about what ideal justice is . In a pluralist society , how if at all 

can governments justify a policy of progressive taxation , affirmative action , the right to 

abortion , universal healthcare , and the like ? political ethics is also concerned with 

moral problems raised by the need for political compromise , whistle blowing , civil 

disobedience , and criminal punishment . 
 

21- According to the passage , political ethics ………….. . 
a- was rejected by Machiavelli  
b- contains the two aspects of means and ends  
c- should not deal with ideal justice  
d- is concerned with moral problems not moral values  
 
22- The example of global justice is given to ………………  
a- show conflicts in ends  
b- support Thompson ' s idea 
c- prove the importance of means  
d- emphasize the significance of justice 
 
23- The word " founding " in the first line is closest in meaning to ………….. 
a- encouraging 
b- establishing 
c- discovering 
d- exchanging 
 
 
 

   21 -b                                                                                                                                                             22  -  a                                                                                                                                                           23- b           
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24- The main purpose of the first paragraph is to ………….. . 
a- define ethics in politics 
b- give a biography of Machiavelli 
c- compare contrasting views of political ethics  
d- show Machiavelli's contribution to political science  
 
25- It can be understood from the passage that ……….. . 
a- leaders may face conflict of interest  
b- citizens favor philosophical schools of democratic societies 
c- Walzer was more influential than Machiavelli  
d- large political organizations need many hands to avoid violence 
 

PASSAGE 3 : 
 

Woodrow Wilson won his first office in 1910 when he was elected governor of  new 

jersey . Two years later he was elected president in one of the most rapid political rises 

in our history . for a while Wilson had practiced law but found it both boring and 

unprofitable ; then he became a political scientist and finally president of Princeton 

university . He did an outstanding job at Princeton , but when he was asked by the 

Democratic boss of New jersey , jim smith , to run for governor , Wilson readily 

accepted because his position at Princeton was becoming untenable . 

Until 1910 , Wilson seemed to be a conservative Democrat in the Grover Cleveland tradition , 

He had denounced Bryan in 1896 and had voted for the National Democratic candidate who 

supported gold . In fact , when the Democratic machine first pushed wilson's nomination in 

1912, the young new jersey progressives wanted no part of him . Wilson later assured them that 

he would champion the progressive cause , and so they decided to work for his election . It is 

easy to accuse Wilson of political expediency , but it is entirely possible that by 1912 he had 

changed his views as had countless other Americans . While governor of New Jersey , he carried 

out his election pledges by enacting an impressive list of reforms . 

Wilson secured the Democratic nomination on the forty-sixth ballot . In the general 

campaign , Wilson emerged as the middle-of- road candidate –between the conservative 

William H . Taft and the more radical Theodore Roosevelt . Wilson called his program 

the new freedom , which he said was the restoration of free competition as it had existed 

before the growth of the trusts . In contrast , Theodore Roosevelt was advocating a new 

nationalism , which seemed to call for massive federal intervention in the economic life 

of the nation . Wilson felt that the trusts should be destroyed , but he made a distinction 

between a trust and legitimately successful big business . Theodore Roosevelt , on the 

other hand , accepted the trusts as inevitable but said that the government should 

regulate them by establishing a new regulatory agency . 

 

    24 -c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25  -  a              
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26- What is the author's main purpose in this passage ? 
a- To survey the difference between Wilson , Taft , and Roosevelt  
b- To argue that Wilson is one of the great U.S presidents  
c- To explain Wilson's concept of the New Freedom  
d- To discuss some major events of Wilson's career  
 
27- Which of the following implied the New Jersey progressives in the passage ? 
a- They did not support Wilson after he was governor . 
b- They were not conservative Democrats . 
c- Along with Wilson , they were supporters of Bryan in 1896 . 
d- They were more interested in political expediency than in political causes or reforms. 
 
28- with which of the following conclusions about the progress of Wilson's political career 
does the author most probably agree ? 
a- Wilson encountered little opposition after he determined to seek the presidency  
b- The league of Nations marked the end of Wilson's reputation as a strong leader  
c- Failures late in his career caused him to be regarded as a president who regressed Instead of progressed  
d- Few politicians have progressed so rapidly toward the attainment of higher office  
 
29- In the statement " Wilson readily accepted because his position at Princeton was 
becoming untenable " ( line 7 ) , the meaning of " untenable " is probably which of the 
following ? 
a- Unlikely to last for years  
b- Filled with considerably less tension  
c- Difficult to maintain or continue  
d- Filled with achievement that would appeal to voters   
 
30- According to the passage , which of the following was probably true about the 
presidential campaign of 1912 ? 
a- Wilson was unable to attract two- thirds of the votes but won anyway  
b- Woodrow Wilson won the election by an overwhelming majority  
c- The inexperience of Theodore Roosevelt accounted for his radical position 
d- There were three nominated candidates for the presidency   
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