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  01 
 

 

 
 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. 0

گریز از سکوالریسم ، غفلت از ابعا معنوی به بهانه ی رویکرد دنیوی واصالت بخشیدن به انسان دنیوی به چه 

 چیزی منجر شد؟

 انکار حقیقتشکاکیت و -خرافه پرستی-.بحران هویتالف

 نیهیلیسم-بحران فرهنگی-.ظهور ادیان و عرفان های شرقیب

 دئیسم-بحران معرفتی-.بازگشت به هویت فرهنگی و تاریخیج

 ظهورادیان و عرفان های شرقی-امانیسم-.جستجوی سنت های قدسی توسط نخبگاند

      0 

 زیر سازمان دهی می کردند؟ روشنفکران چپ حرکت های خود را در چارچوب کدام یک از اندیشه های 2

 سوسیالیستی و مارکسیستی-.لیبرالیستیالف

 سوسیالیستی و مارکسیستی-.ناسیونالیستیب

 سوسیالیستی و اومانیستی-.ناسیونالیستیج

 سوسیالیستی و مارکسیستی-د.ماتریالیستی

     0 

 کدام يک در ارتباط با انقالب اسالمی ايران صحیح نیست؟ 0

 هدف سیاسی و هويتی فرهنگی و تمدنی بود.الف.يک انقالب با 

 ب.قطب بندی جديد فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و در کانون اين قطب فرهنگی قرار گرفت.

 ج.باحرکت يک گروه يا حزب خاص پديد نیامد بلکه با حرکت احزاب مختلف شکل گرفت.

 ز ناحیه غرب ايجاد شد.د.به منظور مقابله با آسیب های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاصل ا

0 
 

 

 

 

در صورتی که کدام يک از  ارزش های متعلق به يک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد،اين نتايج حاصل  0

 می شود؟

نداشتن معیاری برای  –گرفتاری انسانیت در بحران های روحی و روانی  –ازبین بردن مقاومت يک فرهنگ 

 نجش عقايد و ارزش ها.

 مسئلیت و تعهد –معنويت  –الف.عقالنیت 

 عقالنیت –مسئولیت و تعهد  –ب.حقیقت 

 حقیقت  –حريت و آزادی  –ج.معنويت 

 حقیقت -معنويت  –د.مسئولیت و تعهد 

0 

 هستی شناسی غرب ......... می باشد؟ 1

 الف.اومانیسم

 ب.سکوالريسم

 ج.روشنگری

 د.هرسه

0 
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 محسوب می شود؟از منتقدان نظام سرمايه داری و لیبرالیستی  6

 الف.راسل

 ب.ديکنز

 ج.مالتوس

 د.ريکاردو

0 

 کدام گزينه رويکرد مشترک طرف های درگیر در جنگ اول و دوم جهانی می باشد. 0

 الف.ناسیونالیسم

 ب.سوسیالیسم

 ج.سکوالريسم

 د.الف و ب

0 

 تفاوت بحران اقتصادی با چالش فقر و غنا در چیست؟ 8

 چالش مستمر است.الف.هويت اقتصادی دارد ولی 

 همه ی نظام اجتماعی را در بر میگیرد ولی دومی مربو به لیبرالیسم اقتصادی است.ب.اولی 

 ج.اولی مربوط به نظام سرمايه داريست و دومی مربوط به نظام سوسیالیستی است.

 د. اولی در زمان های مختلف رخ می دهد دومی همیشه وجود دارد.

0 

 نمره( 1.1.) هر مورد مشخص کنید موارد درست يا نادرست را 9

 الف.لیبرالیسم انديشه سیاسی جديدی است که بر اساس اصالت سود و سرمايه شکل میگیرد؟   ص    غ

 ب.علوم انسانی عمیق ترين عامل نفوذ فرهنگ غرب محسوب می شود.                                     ص      غ

0 

 نمره(1.1:)هر مورد سواالت تکمیل کردنی 01

 الف.انور سادات با امضای قرار داد ............ اسرائیل را به رسمیت شناخت.

 ب.وجه تشابه بیدارگران اسالمی و منورالفکران ............... بود.

0 

 حیسواالت تشري 00
 از نظر هانتیگتون منبع درگیری ها در جهان معاصر چیست؟

0.1 

 0.1 منورالفکران از مشروطه را بیان کنید.تفاوت برداشت عالمان شیعه و  02
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 0     دو مورد از راه های مقابله غرب با انقالب اسالمی را بنويسید. 00

   0     انتقاد وارد بر نظريه لیبرالیسم اولیه را بنويسید. 00

 

 موفق باشید*

 

 

 

 

 

 

   

 

 


