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*عبارات صحیح یا غلط را مشخص کنید ؟ 

غ        ص می کند . یع جهانی فرهنگ غرب ایفاکشورهای غربی عمیق ترین تاثیر را در توز(ترویج علوم انسانی غیر غربی در 1
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     غ            (رهاورد حکومت نخستین بیدارگران اسالمی  استبداد استعماری در ایران بود .    ص3

 غ   اصطالح سیاسی توسعه یافته و عقب مانده به مفهوم الگو بودن کشورهای غنی برای کشورهای فقیر اشاره دارد .ص     (4

1 

2 

*جاهای خالی را در عبارات زیر با کلمات مناسب کامل کنید * 

الف(دین بدون شریعت و مذهب را ................ می نامند .  

 نخستین چالشی که در جوامع غربی پدید آمد چالش .................. بود .ب( 

 می باشد.تاسیس کردند ....................... در ایرانالفکران در ایران راز لژهایی که منو ج( دو مود 
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*سواالت چهار  گزینه ای 

 بیستم بیشتر صورت ............. پیدا کرد. هم و دی نوزروشنگری در  سده  الف(

( موارد ب و ج 4(معرف گرایانه     3( حس گرایانه        2( عقل گرایانه      1

 ..............و .......... مطرح شد.-.................-ب( سکوالرسم به ترتیب در حوزه های ..............

علم  –سیاست  –اقتصاد  –هنر (2  علم  –هنر  –سیاست  –( اقتصاد 1

اقتصاد  –علم  –هنر  –(سیاست 4علم      –اقتصاد -سیاست –( هنر 3

1

*کوتاه پاسخ * 4

)........................../...............................(الف( متفکران جهان اسالم از چه زمانی و چرا از مکاتب مادی و غربی استفاده می کردند ؟ 

چه عاملی سبب می شود تا ناظران بسیاری از مفهوم امپراتوری رسانه ای سخن بگویند ؟ب(

............................................................................................................................()...........................................

...................../...........................()................مورد (2) هر کدام  چه کشورهایی قرار داشتند ؟ و شرق ج(در کانون بلوک غرب

.....................(............................/..................).................... نخستین و مهمترین بحران اقتصادی تاریخ سرمایه د اری غرب را بنویسید ؟ (ح
)....................................................................................................................(چه دیدگاهی داشت؟آگوست کنت در مورد وقوع جنگ در جوامع غربی  (د

............()........................................................................................( منظور از واجبات نظامیه چیست ؟ز

)...................................................................................................................(ر(مهمترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم چه بود ؟
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* سواالت تشریحی * 5
نمره  57/0مورد  2(  فرهنگ جهانی به چه معناست ؟ و  ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی را بنویسید ؟ 1

   )........................................................................................................................(.........(   ).......................()........................(      )...........

نمره  57/0(تفاوت استبداد ایلی و قومی و استبداد استعماری را بنویسید ؟  2

 نمره 7/0( جهان غرب در مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی از چند شیوه استفاده می کند ؟ آن ها را بنویسید ؟ 3

مرهن1ک که از نظریه پردازان موافق لیبرالیسم بود را کامل توضیح دهید ؟ اقتصاد دان کالسی (دیدگاه ریکاردو 4

نمره  57/0را توضیح دهید ؟  از کیست آن نظریه جنگ تمدن ها (7
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 نمره 7/0را توضیح دهید ؟  جهان سومو جهان اول  ( اصطالح سیاسی کشورهای6

 

  

 نمره 7/0فرهنگ مدرن چه دیدگاهی نسبت به طبیعت دارد ؟ ( 5

 

 نمره 1(شباهت و تفاوت بحران اقتصادی با چالش فقر و غنا را بنویسید ؟ 8

 

   

 نمره 7/1مورد  3پساسکوالریسم به چه  معناست ؟و پیامدهای اجتماعی گریز  و رویگردانی از سکوالریسم را بنویسید ؟   (9

 

 

 

 نمره1 را بنویسید ؟ نخستین بیدارگران اسالمیاز ویژگی های دو مورد و   منورالفکران غرب گرااز ویژگی های  دو مورد(10

 

 

 

  نمره 57/0چگونه در کشورهای اسالمی پدید آمد ؟  روشنفکری التقاطی چپ(11

 

 

 

  نمره 57/0تفاوت (  2شباهت ( )  1انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب های آزادی بخش جهان را بنویسید ؟)تفاوت و وجه اشتراک  (12

 

 

 

  نمره57/0معنای مشروطه نزد منور الفکران غرب زده چه تفاوتی با عالمان مسلمان داشت ؟  ( 13

 

 

  دیدگاه را بنویسید(2نمره)1وجود دارد ؟  1389های عربی بعد از سال ر مورد علت وقوع انقالب های کشورچه دیدگاهی د(14

 

                        

 نمره  1بنویسید ؟ در جدول زیر  انقالب فرانسه و انقالب اسالمی ایران را   تفاوت و هتشبا ( مهمترین17 
 

 انقالب اسالمی ایران                       انقالب فرانسه                                      مقایسه

   شباهت   

   تفاوت  
 

 نمره( 7/0مورد )2های مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفت را بنویسید ؟(نمونه هایی از اقدامات جهان غرب  برای مقابله با حرکت  16

1............................................................................................................................)................................ 

2............................................................................................................................).................. 
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 «نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی» پیامبر اکرم)ص(:  ردیف

 ( 1*عبارات صحیح و غلط  1

 نمره( 27/6) ( صحیح4(      نمره 27/6)( غلط 3(     نمره 27/6(صحیح  )2(         نمره 27/6( غلط  )1

 *جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید*  2

  نمره(7/6لژبیداری ایرانیان )  –(        ج(لژادمیت نمره 7/6(     ب( چالش فقر و غنا)نمره7/6الف( دئیسم   )

 *چهار گزینه ای*  3

 نمره(7/6)علم  –سیاست  –اقتصاد  –( هنر 2(       ب(گزینه )نمره7/6(حس گرایانه   ) 2الف( گزینه) 

 *کوتاه پاسخ * 4

 نمره( 27/6برای مقابله با سلطه استعمار ) -نمره(  27/6الف( بعد از انقالب اسالمی )

 (نمره7/6ب(موقعیت برتر کشورهای غربی و در راس آن ها آمریکا )

 نمره(27/6نمره(  بلوک غرب:آمریکا و اروپای غربی ) 27/6چین ( )  –کشورهای اروپای شرقی  -شوروی سابق ):ج( بلوک شرق 

 نمره(27/6)1828-1833مهمترین بحران فاصله بین دو جنگ جهانی     -نمره(  27/6انگلستان  ) 1926(نخستین : بحران ح

 نمره(7/6مری عارضی و تحمیلی است .)(جنگ در فرهنگ و جامعه جدید غربی امری ذاتی نیست بلکه اد

 نمره(7/6اموری است که برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است .)ز(

  نمره(7/6ه. ش است .) 1398ر(سلسله جنبش ها و انقالب های گسترده مردم در کشورهای عربی از سال 

7 
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 *تشریحی *

حقیقت /  – نمره(27/0) عبور می کند و در پهنه جهان گسترش می یابدفرهنگی است که از مرزهای جغرافیایی و قومی  (1

 نمره(7/6مورد  2ذکر معنویت /عدالت /آزادی/ تعهد و مسولیت / عقالنیت ) 

 

(استبداد قومی به رغم هویت غیر اسالمی خود  به دلیل این که پشتوانه ای خارج از جغرافیای جهان اسالم نداشت از رویارویی 2

مستقیم  با فرهنگ اسالمی دوری می کرد و با رعایت ظواهر اسالمی ظاهر دینی خود را حفظ کند / اما استبداد استعماری به دلیل این 

ه جهان غرب عمل می کرد در جهت گسترش نیازهای قتصادی و فرهنگی جهان غرب چاره ای جز حذف  که  در سایه قدرت و سلط

  ( ) *بصورت تحلیلی جواب درست است ( نمره 57/6)مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت . 

 

ن از روش تثبیت در دوسطح در سطح فرهنگ  عمومی از طریق رسانه ها جوامع غیر غربی را مدیریت می کند ./ در تربیت نخبگا( 3

 نمره(7/6)مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمندعلوم طبیعی و انسانی   

ریکاردو افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب باال رفتن تولید نسل آن ها و پیدایش مشکالت بعدی می داند .و معتقد است  (4

ت مناسب خود را داشته باشند  استعداد و تالش پاداش کاالها قیم ترین خود را دنبال کنداگر حکومت گزاران بگذارند سرمایه پرسود

 نمره(1) خود را ببیند پیشرفت کشور به بهترین وجه تامین  خواهد شد . طبیعی خود برسد و بالهت و حماقت نیز به مجازات 

از نگاه او در این مرحله  هانتینگتون  او آخرین مرحله درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند (7

منشا اصلی درگیری ها در جهان عامل فرهنگی است و در این میان فرهنگ اسالمی بزرگترین تهدید برای غرب است 

  نمره57/6.

( جهان سوم :)کشورهایی که خارج از بلوک شرق و غرب نمره27/6( جهان اول :  کشورهای سرمایه داری بلوک غرب   )6

 (نمره27/6و تحت نفوذ آن ها واقع می شوند .) هستند 

( طبیعت را ماده خام و بی جانی می داند که انسان اجازه هر گونه تصرفی را در آن دارد در این فرهنگ انسان بر این گمان 5

 نمره(7/6است که با تسخیر طبیعت و تصرف آن تمامی مسایل و مشکالت خود را حل می کند .)
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در سرمایه داری غربی است مستمر چالش فقر و غنا چالشی  ب( تفاوت :دو هویتی اقتصادی دارند.    : هر الف( شباهت( 8

است / آسیب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف  دوره ای و مقطعی. ولی بحران اقتصادی اغلب 

  نمره(1در بر می گیرد و )  جامعه است ولی آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تمامی جامعه را

  

ی بلکه سال ها –( پساسکوالریسم ) افول سکوالریسم (:طی قرن بیستم نه  تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد 9

انسان ها بود  . بعضی از این موج که پایانی  این قرن شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی 

 نمره(57/6معنویت غرب است با عنوان پساسکوالریسم یا اف.ل سکوالریسم یادکرده اند )نشان بحران 

 ( برخی از نخبگان را به  جست و جوی سنت های دینی و قدسی واداشت.1 

 (مهاجران ساکن کشورهای غربی را که مقهور فرهنگ مدرن شده بودند را به سوی هویت دینی خود فرا خواند .2

 نمره57/6 (شیطان پرستی و ....... –ای کاذب و دروغین را رونق بخشید . ) خرافه پرستی ( بازار معنویت ه3

( نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی 1 ویژگی های منور الفکران  غرب گرا : *( 10

 و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند .

 اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند ( مانند بیدارگران اسالمی خواستار 2

 ( بر خالف بیدارگران اسالمی بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند بلکه راه نجات را تقلید از فرنگیان می دیدند .3

( به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار 1*ویژگی های  نخستین بیدارگرایان اسالمی :  

 ( به دنبال اصالح رفتارهای دولت های اسالمی بودند .2ل اقتصادی و سیاسی جوامع اسالمی بودند .   استقال

( وحدت . تشکیل قدرت واحد اسالمی . عزت جهان اسالم رل 4( بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند . 3

 (نمره1مورد )  2هر کدام  *می خواستند .   

سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می  –(روشنفکران چپ حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی 11

دادند برخی از آنان حرکت های اجتماعی شان را آشکارا به صورت مکاتب غیر توحیدی مطرح کردند و برخی دیگر از 

تی گاهی اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان میداشتند  رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردندح

 نمره57/6بدین ترتیب نوعی روشنفکری  التقاطی چپ در کشورهای اسالمی پدید آمد . 

 (  وجه اشتراک : همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند . 12

مستقل از بلوک شرق و غرب ) درجه / انقالب اسالمی انقالب های آزادی بخش وابسته به بلوک شرق بودند  (1تفاوت : 

 (کنشگران : انقالب های آزادی بخش گرو ه ها و احزاب / انقالب اسالمی فراگیر و مردمی 2استقالل (      

 نمره( 57/6)( چارچوب نظری :  انقالب های آزادی بخش :مکاتب فکری چپ  انقالب اسالمی : آموزه های اسالم3

: حفظ جایگاه پیرامونی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی انقالب اسالمی ) قطب بندی  ( پیامد: انقالب های آزادی بخش4

  نمره 57/6جدید فرهنگی (* بصورت تحلیلی  

(منظور عالمان مسلمان از مشروطه مشروط کردن  حاکمیت به احکام عادالنه الهی و منظور منور الفکران نوعی حاکمیت 13

  نمره 57/6.سکوالر مانند دولت انگلستان بود

 بهار عربی( مفهوم)دیدگاه اول : دولت های غربی آن را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی می دانند .      (14

دیدگاه دوم : این انقالب ها حکایت از بیداری اسالمی دارند . به همین دلیل غرب برای انحراف این نقالب ها  با تمام توان  

    نمره(1)خود وارد عمل شده است . 

 تاثر گذاری بر انقالب ها و جنبش های بعدی  –( الف( شباهت : تغیر حاکمیت سیاسی به شکل بنیادین 17  
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 2تعداد صفحات:                                                    .........دبیرستان                                                                                      
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 نمره به حروف:تاریخ و امضا:                  

تجدید 

 نظر

 نام و نام خانوادگی دبیر:                      نمره به عدد:     

 نمره به حروف:   تاریخ و امضا:              

ب( تفاوت :انقالب فرانسه انقالبی سکوالر و مبنی بر ارزش های مدرن / انقالب اسالمی انقالبی دینی مبتنی بر ارزش های  

 نمره(1)اسالم است .

راق رخ داده     ب(محاصره و تحریم اقتصادی از طریق ع( الف ( مقابله نظامی و سیاسی کثل آنچه در افغانستان و 16

ح(تصویر سازی خشن و غیر عقالنی از  سازمان های بین المللی ج( تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر ور کشورهای غربی 

 یت از اسالم آمریکایی  ر( مدیریت جنگ رسانه ای ژ ( ایجاد اختالفاتفرهنگ اسالمی ز(تفسیرهای سکوالر از اسالم و حما

 نمره ( 7/6مورد  2) فرقه ای و مذهبی 
 موفق باشید 

 


