
 

 

 

 

 حًزٌ معايوت فرَىگی يداوشجًیی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ زاَذان  ترگسار می کىذ 

مساتقٍ فرَىگی کتاتخًاوی تٍ مىاسثت  گرامیذاشت ريز داوشجً يیژٌ داوشجًیان داوشگاٌ آزاد 

عالقٍ مىذان می تًاوىذ پاسخ سًاالت ریل را تٍ ترتیة  ي پشت سر َم تٍ . اسالمی ياحذ زاَذان  

 ارسال 22/9/99حذاکثر تا تاریخ (دفتر وُاد مقام معظم رَثری ) 10005433419424ساماوٍ پیامکی 

 ومایىذ تٍ وفرات ترتر تٍ قیذ قرعٍ جًایس وقذی اَذا می گردد                   

            وًشتٍ پريفسًرضیاءالذیه  سردار "کتاب چرا مردم از آمریکا متىفروذ   " :      مىثع 

وًیسىذٌ يمىتقذ فرَىگی جُت دریافت مىثع تٍ سایت داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ زاَذان پريتال  

  معايوت فرَىگی  يداوشجًیی مراجعٍ وماییذ   

 سَاالت هسابمِ

 است؟ کذام کٌذ هی آهزیکا التصاد پاییي تَرم بِ را کوک بیطتزیي کِ ًْادی   -1

. کطَرّا دیگز بِ آهزیکا صادرات کاّص :                                     ب.ّا کارتل یافتي لذرت ٍ تَسعِ : الف

. هی باضٌذ بذّکار آهزیکا بِ کِ کطَرّایی صادراتی اجٌاس لیوت هستوز کاّص:             د.کطَرّا سایز بِ ًفت کزدى صادر : ج

 ؟ هی باضذ دًیا دٍلت تزیي خسیس آهزیکا   چزا -2

 ًوی بزد ًفعی کطَرّا دیگز بِ خَد کوکْای بزًاهِ اس سیزا: ب     .هی کٌذ کوک ًیافتِ تَسعِ کطَرّای بِ صاپي اس بیطتز  سیزا:الف

. دارد را۲۲رتبِ  یافتِ تَسعِ کطَر ۲۵ درهیاى هلی ًاخالص تَلیذ بزاساس آهزیکا خارجی  کوک هیشاى سیزا:ج 

 . کٌذ هی جلَگیزی خَد کطاٍرسی ٍ صٌعتی تَلیذات ٍ صادرات اس کطَرّا دیگز التصادی تحزین با  سیزا:د

 هی دارد؟ ًگِ خَد اّذاف هسیز در را تَسعِ درحال کطَرّای ًْادّایی چِ کوک بِ  آهزیکا -3

 جْاًی ّای ًْاد تزیي دهَکزاتیک غیز ٍ تزیي ضفاف غیز کِ جْاًی باًک ٍ پَل الوللی بیي جْاًی،صٌذٍق تجارت ساسهاى طزیك اس:الف

. هی باضذ تَاًوٌذ َّا ٍ دریا عزصِ در کِ خَد ًظاهی ًیزٍی طزیك   اس:                                            ب.هی باضٌذ

 . خَد اطالعاتی ٍ التصادی ًْادّای   تَسط:                             د .خَد پیطزفتِ تکٌَلَصی ٍ صٌعت طزیك اس:ج

 است؟ کذام هی بزد بیي اس را جْاى ّای کطَر دیگز هلی ٍ هحلی ّای ضخصیت ٍ ،ارسضْا ّا َّیت کِ   عاهلی-4

 . اًگلستاى کطَر ّوکاری با آهزیکا اطالعاتی   لذرت:                      ب.اش ارٍپایی ّن پیواًاى ٍ آهزیکا التصادی  لذرت:الف 

 . آهزیکایی تلَیشیَى ٍ سیٌوا پاپ، هَسیمی ، سزیع غذای با آهزیکایی گزایی هصزف  فزٌّگ:ج

. صاپي ٍ آلواى کطَر ّوکاری با آهزیکا صٌعتی  لذرت:د

 راُ جلَی در دهَکزاسی ّزگاُ عول در اها است هذرى جْاى در دهَکزاسی بشرگ پیطگام آهزیکا درحالیکِ:  ا یي سخي اس کیست   – 5

. است بزداضتِ راُ سز اس را دهَکزاسی لذا ٍ است کزدُ بزخَرد هاًع ٍ هشاحن عٌَاى بِ آى با گزفتِ لزار هٌافعص

(فعال حمَق بطز ی)تَئٌشیٌگ   کزیس:  د(سیاستوذار )رٍلیٌش  کاریٌا:  ج(ًَیس رهاى )چادَّری  آهیت:   ب(خبزًگار )فیسک  رابزت:الف  

 

 


