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سؤاالت

نمره

(فرهنگ یعنی تحویل بار مردهها به زندهها( .جالل آل احمد))

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط می باشد.

الف)استبداد تاریخی -قومی از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوری می گزید.
ب ) جهان غرب در استعمار فرانو هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد .
ج)لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکرد اجتماعی و اقتصادی داشت .
د ) در نگاه توحیدی طبیعت و هرچه در آن است آیات و نشانه های خداوند هستند .
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جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید:

الف) از دیدگاه متفکران مسلمان جهان  .........................بخش از جهان تکوینی است .
ب) نخستین چالش در کشورهای غربی چالش ....................................بود .
ج) نظریه  .........................................توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شد .
د)بسط و گسترش فرهنگ اسالمی مرهون ،قوت و  .............................آن بود.
گزینه صحیح را انتخاب کنید .

-1کدام اندیشمند مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود .
د) اگوست کنت
ج) مازلو
ب) مالتوس
الف) ریکاردو
-2چالش فقر و غنا در چه قرنی بروز کرد ؟ کدام قرن قرن انقالب های ازادی بخش است ؟ به ترتیب
د) قرن  91و قرن 22
ج) قرن  22و قرن 91
ب) قرن  91و قرن 91
الف ) قرن 91و قرن 22
 -3کدام گزینه از نخستین حرکت های بیدارگران اسالمی نمی باشد .
ج) حکم میرزای شیرازی د) اصالحات دکتر مصدق
الف) تدوین رساله جهادیه ب) اصالحات امیر کبیر
 -4حرکت های اجتماعی روشنفکران چپ در چارچوب کدام یک از اندیشه های زیر نبود ؟
د) مارکسیستی
ج) سوسیالیستی
ب) لیبرالیستی
الف) ناسیونالیستی
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید

 -9دو مورد از ارزش های عام و جهان شمول را نام ببرید.
 -2دو مورد از جهانگشایی هایی که منجر به جهانی شدن نشد را نام ببرید ؟
 -3دو نمونه از کودتاهای موفق استعمار نو در ایران را نام ببرید ؟
 -4دو پرسش اساسی آزادی را بنویسید ؟
 -5دو مورد از آسیب های که بحران زیست محیطی به وجود آورده است را نام ببرید ؟
 -6مهم ترین علت تداوم باورهای دینی در زندگی انسان ها چیست ؟
 -7دو عنصر برتر فرهنگ اسالمی که د رحاشیه مناسبات قدرت های قومی باقی مانده بود ؟
 -1حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی چه نتیجه ای داشت ؟
 -9دو لژی که منورالفکران در ایران تاسیس کردند را نام ببرید ؟
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فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن گام برداشته اند چند گونه اند؟ توضیح دهید.
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اقتصاد دورة قرون وسطی و دورة رنسانس را با یکدیگرمقایسه کنید  ( .دو ویژگی هر کدام را بنویسید )

1

7

اگوست کنت در خصوص جنگ چه نظری داشت ؟

1

8

اصطالحات استعمارگر و استعمار زده را چه کسانی به کار می برند ؟

./5

9

چرا از تقابل کشورهای فقیر و غنی به تقابل شمال و جنوب یاد می شود ؟

./5

11

دو تفاوت و یک شباهت چالش فقر و غنا و بحران اقتصادی را بنویسد ؟
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 2 11مورد از پیامدهای اجتماعی گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی را بیان کنید ؟
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منورالفکران غرب گرا چه ویژگی هایی داشتند ؟ ( 4مورد )

1
1

 11چه عاملی موجب تضعیف استقالل کشورهای مسلمان شد ؟
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 14هدف نخستین بیدار گران اسالمی در ایران در عصر قاجار چه بود ؟

./5

 15تفاوت های انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادی بخش را بنویسید .سه مورد
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 16جدول زیر را کامل کنید ( چارچوب شکل گیری یعنی بر چه اساسی شکل گرفته شده است )
موضوع

انقالب اسالمی ایران انقالب فرانسه

انقالب روسیه

1

انقالب های آزادی بخش

چارچوب شکل گيری

17

انقالب اسالمی ایران چگونه مسئله اسرائیل را به عنوان مسئله جهان اسالم مطرح کرد و پیامد آن چه بود ؟

در زندگی مهم نیست چه مدرکی دارید مهم این است که چه درکی دارید

موفق و سربلند باشی  / .صادقیان

2

جمع نمرات
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