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ساعت شروع:

نمره

سؤاالت
درستی يا نادرستی جملههای زير را مشخص کنید.

1

ارزش ها ،هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا سال هشتم هجری در پوشش نفاق خزيده بود و ازآن پس در برابر اسالم 0/25

2

اومانيسم توجه انسان را به انديشه و انگيزة او متمرکز میساخت و انسان را آغاز و انجام همة ارزشها و آرمانها معرفی میکرد0/25 .

3

تداوم جنگ سرد ،بازار بخش وسيعی از اقتصاد کشورهای غربی يعنی اقتصاد وابسته به تسليحات نظامی را گرم کرد.
نادرست
درست

4

در فعاليت رقابتآميز ،حاکميت پادشاه ،ظالمانه و غيرمشروع دانسته میشود و همکاری سياسی با آن در حد واجبات نظاميه است0/25 .

مقاومت آشکار کرد.

درست

درست

درست

نادرست

نادرست

0/25

نادرست

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

5
6
7
8

فرهنگي که ارزشهاي آن ناظر به

...............

خاصي است و نگاهي

انقالب فرانسه ريشه در حرکتهای فرهنگی دوران رنسانس و

اصالت بخشيدن به انسان دنيوی در طول قرن بيستم به
انقالب اسالمی ايران الگوی رفتاری خود را از

...............

...............

...............

...............

به اقوام ندارند ،ظرفيت جهانيشدن را ندارند.

و تغييرات اجتماعی مربوط به

...............

دارد.

يأس و نااميدی و مرگ اميدها و آرمانها منجر شد.

گرفت و رفتار خود را نيز بر همان اساس سازمان داد.

1

1
0/5
0/5

گزینة درست را انتخاب کنید.

9

به ترتيب موارد گزينه درست را بيابيد.

«با استفاده از شبکههای عظيم اطالعاتی ،تغييرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسايی و مديريت میکنند ـ برای حفظ

0/5

منافع خود موانع موجود بر سر راه تجارت بينالمللی را برمیدارند و استقالل اقتصادی کشورهای مختلف و سياستهای ملی
را مخدوش میسازند ـ در حرکتهای آغازين خود ،نيازمند حمايت سياستهای قومی و منطقهای بود».

الف .نهادهای بينالمللی و بازارهای مشترک منطقهای ـ شبکههای عظيم اطالعاتی ـ اقتصاد سرمایه محور
ب .غولهای رسانهای ـ اقتصاد سرمایه محور ـ نهادهای بينالمللی و بازارهای مشترک منطقهای
پ .نهادهای بينالمللی و بازارهای مشترک منطقهای ـ کانونهای ثروت و قدرت ـ اقتصاد سرمایه محور
ت .اقتصاد سرمایه محور ـ غولهای رسانهای ـ کانونهای ثروت و قدرت

10

به ترتيب عبارات ،نوع استعمار را مشخص کنيد.

«در اين مرحله گسترش و سلطة فرهنگ غرب بر همة جهان در پوشش نام جهانیشدن پيگيری میشود ـ در قرن نوزدهم،

0/5

تصرفات اروپاييان از  53درصد کرة زمين به  76درصد رسيد ـ در اين مرحله دولتهای استعمارگر برای به قدرت رساندن

نيروهای وابسته ،از کودتای نظامی استفاده میکنند».

الف .استعمار نو ـ استعمار سياسی ـ استعمار فرانو
پ .استعمار فرانو ـ استعمار قدیم ـ استعمار نو

11

ب .استعمار فرهنگی ـ استعمار نظامی ـ استعمار سياسی
ت .استعمار اقتصادی ـ استعمار قدیم ـ استعمار فرهنگی

کدام يک ،در مورد تأثيرات انقالب اسالمی ايران بر جهان غرب درست نيست؟

الف .انقالب اسالمی در شکلگيری یا گسترش اندیشههای پسامدرن تأثيرگذار بود.
ب .با انقالب اسالمی ،رویکرد سکوالر و غيردینی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی اوج گرفت.
پ .با انقالب اسالمی ،ارزشها و آرمانهای بعد از رنسانس ،اعتبار جهانی خود را از دست دادند.
ت .با انقالب اسالمی ،نظریههایی که ناظر به افول سکوالریسم بود ،شکل گرفتند.

0/5

به سؤاالت زير پاسخ کوتاه بدهید.

12
13

نخستين چالشی که در جوامع صنعتی پديد آمد ،کدام چالش است؟

از مهمترين علل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم محسوب میشود.

0/5
0/5

گلبرگ
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14
15

سؤاالت

نمره

تا چه زمانی روشنفکران چپ در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند؟

0/5
0/5

نمونهای از فعاليت رقابتآميز عالمان در دورة قاجاريه را نام ببريد.
به سوالهای زير پاسخ تشريحی دهید.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

دو تفاوت استعمار و استعمار نو را بيان کنيد.

1
1/5
1
1
1
1/5

سکوالريسم پنهان يعنی چه؟ و باعث پيدايش چه نهضت دينی در غرب شد؟

بلوک شرق و غرب به ترتيب شامل کدام کشورها بودند؟

چرا بحران اقتصادی اغلب با مسئلة فقر و غنا پيوند میخورد و بر دامنة آن میافزايد؟
دو پيامد رويگردانی از سکوالريسم در جوامع غربی را بيان کنيد.

پساسکوالريسم يعنی چه؟ توضيح دهيد.

ويژگی مشترک و دو تفاوت من ّورالفکران و بيدارگران اسالمی را بيان نماييد.

1/5
1/5
1/5
1

سه تفاوت انقالب اسالمی ايران و انقالبهای آزادیبخش قرن بيستم را بنويسيد.

برخورد کشورهايی که زير نفوذ بلوک غرب بودند و آنهايي که زير نفوذ شرق بودند با موضوع فلسطين چگونه بود؟

دنيای غرب برای مقابله با جهان اسالم چه فعاليتهايی انجام میدهد؟ (دو مورد ذکر نماييد).

جمع1نمره

20

پاسخ تشريحي آزمون ()4
 1نادرست ()0/25

 16در استعمار ،استعمارگران و مجریان آنها هردو آشکار هستند ،اما
در استعمار نو ،استعمارگران پنهان و مجریان آنها آشکارند)0/5( .
در استعمار ،مستعمرات به اشغال نظامی و سياسی کشورهای
استعماری در میآیند .اما در استعمار نو استعمارگر در مستعمرات
حضور فيزیکی ندارد اما برای رسيدن به اهداف خود از مجریان
بومی و داخلی کشورهای مستعمره استفاده میکند)0/5( .

 5قوم ( )0/5ـ سلطهجویانه ()0/5

 17سکوالریسم پنهان شامل دیدگاهها ،فلسفهها و جهانبينیهایی
است که به نفی ابعاد معنوی هستی نمیپردازند؛ بلکه بخشهایی
از عقاید معنوی و دینی را در خدمت نظام دنيوی و اینجهانی قرار
میدهند و از توجه با عمل به بخشهای دیگر سر باز میزنند)1( .
این رویکرد منجر به پيدایش پروتستانتيسم شد)0/5( .

 2درست ()0/25
 3درست ()0/25
 4نادرست ()0/25

 6فلسفۀ روشنگری ( )0/5ـ انقالب صنعتی ()0/5
 7پوچگرایی( نيهيليسم) ()0/5
 8فقه اجتماعی و سياسی شيعه ()0/5
 9گزینه «پ» ()0/5
 10گزینه «پ» ()0/5
 11گزینه «ب» ()0/5
 12چالش فقر و غنا ()0/5
 13رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری ()0/5
 14تا زمان فروپاشی بلوک شرق ()0/5
 15جنبش تنباکو ()0/5

 18بلوک شرق (شوروی ،اروپای شرقی ،چين) ( )0/5بلوک غرب
(آمریکا و اروپای غربی) ()0/5
 19در هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی ،سرمایهداران به رغم آسيبهایی
که میبينند همواره با استفاده از ابزارها و اهرمهایی که دارند
فشارهای ناشی از بحرانهای اقتصادی را از اصل نظام سرمایهداری و
سرمایههای انباشته به اقشار ضعيف و محروم و توليدکنندگان خرد
انتقال میدهند .بههمين دليل ،بحران اقتصادی اغلب با مسئلۀ فقر و
غنا پيوند میخورد و بر دامنۀ آن میافزاید)1( .

 20برخی از نخبگان جهان غرب را در جست و جوی سنتهای قدسی
و دینی فعال ساختند )0/5(.مهاجران ساکن کشورهای غربی به
سوی هویت دینی خود رفتند)0/5( .
 21طی قرن بيستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد
بلکه سالهای پایانی قرن بيستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی
و دنيوی به سطوح مختلف زندگی انسانها بود .بعضی از این موج
که نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است با عناوین «افول
سکوالریسم» و «پساسکوالریسم» یاد کردهاند)1/5( .
 22هردو خواستار اصالح رفتار دولتهای مسلمان بودند ( )0/5نخستين
بيدارگران اصالح را بازگشت به اسالم میدانستند ولی من ّورالفکران
اصالح را در تقليد از غرب میدیدند )0/5( .نخستين بيدارگران به
دنبال اتحاد ملل اسالمی بودند اما من ّورالفکران به ناسيوناليسم روی
آوردند)0/5( .
 23انقالبهای آزادیبخش اغلب مورد حمایت بلوک شرق قرار میگرفتند
اما انقالب اسالمی ایران وابستگی به بلوک شرق و غرب نداشت)0/5( .

دستۀ اول اغلب با جنبشهای چریکی و احزاب مختلف شکل گرفتند
اما انقالب اسالمی ایران ،یک انقالب فراگير مردمی بود)0/5(.
انقالبهای آزادیبخش در چارچوب مکاتب غربی شکل گرفتند
اما انقالب اسالمی از متن عقاید و باورهای اسالمی مردم شکل
گرفت)0/5( .
 24بخشی از کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند ،دولت غاصب
اسرائيل را به رسميت میشناختند و یا در جهت سازش با آن گام
برمیداشتند( )0/75بخشی دیگر که زیر نفوذ و در حاشیۀ بلوک
شرق بودند ،جبهۀ پایداری و مقاومت تشکيل میدادند و گروههای
مبارز فلسطينی ناگزیر به بخش اخير ملحق شدند)0/75( .
 25مقابلۀ نظامی و سياسی از طریق حضور مستقيم ( )0/5محاصره و
تحریم اقتصادی از طریق سازمانهای بينالمللی()0/5

گلبرگ
گلبرگ

