
 باسمه تعالی

 سواالت مسابقه صعود چهل ساله 

بر  در ایران  1535تا  1531.نابرابری جنسیتی در تحصیل دختران نسبت به پسران  از سال 1

چگونه بوده است؟ اساس منبع بانک جهانی  

رتبه اول نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی در دنیا. (1  

درصد.  35درصد به  53ارتقا از  (2  

درصد است . 13اختالف رشد  ( 5  

.همه موارد صحیح است (4  

 

چه تغییری داشته است؟ 1531تا  1531. میزان مشارکت مردم در انتخابات از سال 2  

  ملیون نفر 25ملیون و هشتصد هزار نفر به  2از   (1

ملیون نفر  22از هشت ملیون نفر به ( 2  

ملیون نفر  11ملیون نفر به  4از (  5  

ملیون نفر 17ملیون نفر به  7از ( 4  

 

ه تغییر . مربیان فعال ورزشی زنان و نیز بانوان داور ورزشی به ترتیب قبل و بعد از انقالب چ5

.داشته است  

داوران؛ از پنجاه نفر به پانصد نفر. –مربیان؛ از صد نفر به هزار نفر  (1  

.داوران از هفت نفر به شانزده هزار نفر -سی و پنج هزار نفرمربیان از نه نفر به ( 2  

داوران از صد نفر به هزار نفر. –مربیان از پانصد نفر به دوهزار نفر ( 5  

.داوران از هزار نفر به ده هزار نفر –مربیان از هزار نفر به پنج هزار نفر  ( 4  

 

 

 

 



 1535تا  1533از سال  .ضریب جینی صفر به چه معناست و تغییرات ضریب جینی ایران1

؟چگونه بوده است  

  داشته است شیدرصدافزا 1/8شود.  میتقس کسانیهمه افراد جامعه به طور  نیدرآمد کشور ب یعنی (1

درصد کاهش داشته است. 1/8درآمد کشور کاهش پیدا کرده است.  یعنی( 2  

.درصد کاهش داشته است 1/8 -شود میتقس کسانیهمه افراد جامعه به طور  نیدرآمد کشور ب ینیع  (5  

درصدافزایش داشته است. 1/8یعنی درآمد کشور کاهش پیدا کرده است.  (4  

 

چگونه در ایران    2111تا  1313افراد فقیر از سال  شاخص تغییربر اساس آمار بانک جهانی . 3

 بوده است؟

3/23به  35از  (1  

3/11به  44از ( 2  

  54به  24از  ( 5

  3/15به  2/44از  ( 4

 

روز را خارج از  13وظیفه من ایجاب می کند که به اطالع برسانم پادشاه ایران نمی تواند  ". 3

این  "وطنش و صرفا بابت استراحت و سرگرمی بگذراند ، مردم این چیزها را تحمل نمی کنند

 سخن کیست و در چه کتابی ذکر شده است؟

صحیفه نور –امام خمینی ) ره( ( 1  

مجموعه رسائل -اهلل بروجردی رهآیت ( 2  

  من و شاه گوهای و گفت –اسداهلل علم  ( 5

  روزنامه لوموند -جمهور فرانسه سییر ( 4

 

شاخص امید به زندگی در ایران بر اساس کتاب چقدر رشد داشته است؟ .7  

سال 23( 1  

سال 15( 2  

سال  25( 5  

سال  11 (4  



 

در ایران ، میزان  2113تا  1331از سال . بر اساس نظر موسسه جهانی ارزیابی سالمت  1

.شده است ------درصد و میزان پزشکان -----دسترسی مردم به بهداشت و درمان    

   برابر 1 -8/71 (1

برابر  5 -2/38 (2  

برابر  4 – 12 (5  

برابر  5 – 42( 4  

 

 ------- 1537میزان دسترسی در سال . در حیطه دسترسی به آب شرب و بهداشتی 3

مشترک میزان رسیده است -------به  1533مشترک و در سال   

ملیون 3 -ملیون 1( 1  

ملیون 3/12 -ملیون 7/2( 2  

ملیون 3/1 -ملیون 5( 5  

ملیون 13 -ملیون 3 (4  

 

؟دارند  مشارکت. مردم به چند طریق در نظام جمهوری اسالمی 11  

  هشت( 1

پنج (2  

سه( 5  

  دو (4

 


