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 بارم ))متن سواالت(( ردیف

-«مادی یا معنوی بودن»-«آیا تنها راه شناخت حس وتجربه است؟»دربارهکدام دسته از ارزش های بنیادین به ترتیب ه پرسش های  1

 پاسخ می دهند؟« مختاروفعال یا مجبور ومنفعل بودن انسان»

 هستی شناسانه-انسان شناسانه-انسان شناسانه           ب( معرفت شناسانه-معرفت شناسانه-الف( هستی شناسانه

 معرفت شناسانه-هستی شناسانه-د( انسان شناسانهانه               انسان شناس-هستی شناسانه-ج(معرفت شناسانه

0 

 سخن می گوید درست است؟« تعامل سه جهان»کدام یک در رابطه با دیدگاهی که از  2

 ب( جهان تکوینی و انسانی را مهم و در ارتباط با یکدیگر می داند.الف( جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کند.         

 ج( ذهن افراد و فرهنگ جامعه را دارای هویتی مادی می کند.   د( بین علوم طبیعی وعلوم انسانی واجتماعی تفاوتی قائل نیست.

0 

فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می اورد و دیگر اقوام، جوامع و گروهها را به ضعف و ناتوانی می  3

 فرهنگ سرمایه داری است.کشاند، 

 ب( غالف( ص           

0 

 می شود؟« مانع تفرقه میان جوامع»  -«مانع پایمال شدن حقوق انسان ها» -«مانع دوقطبی شدن جهان» کدام یک به ترتیب  4

 عقالنیت-مسئولیت وتعهد-معنویت                  ب( عدالت-عقالنیت-الف( آزادی

 عدالت -معنویت-د( آزادیعدالت                       -عدالت -ج( عدالت

0 

 کدام یک از گزینه های زیر به انواع علت تنوع و فرهنگ ها اشاره ندارد؟ 5

 الف( تنوع عقایدو ارزش های اساسی            ب( تنوع ناشی از گستره جغرافیایی

 د( تنوع ناشی از توانایی سازگاریج( تنوع ناشی از تداوم تاریخی                   

0 

 کودتای انگلیسی رضاخان نمونه کودتای شکست خورده استعمار نو است؟ 6

 ب( غالف( ص                                                   
0 

به..... خود، با استفاده از...... و همچنین از طریق......... دو مورد.......... و......... کشورهای دیگر را در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا  7

 کنترل می گیرد.

 اقتصاد.-سیاست -دولت های دست نشانده -ابزارهای نظامی و سیاسی واقتصادی -الف( قدرت نظامی

 بازار.-سیاست -قدرت نظامی -نهادها و ساختارهای اقتصادی وسیاسی بین المللی -ب( قدرت اقتصادی

 بازار-سیاست -دولت های دست نشانده -ها وساختارهای اقتصادی وسیاسی بین المللینهاد -ج( قدرت اقتصادی

 سیاست. -قتصادا -قدرت نظامی -نهادها وساختارهای اقتصادی وسیاسی بین المللی -د( قدرت نظامی

0 

 اد؟به ترتیب در کدام سده ها اتفاق افت« شکلگیری استعمار اقتصادی  -اوج تصرفات اروپاییان در دوره نفوذ -آغاز استعمار سیاسی ونظامی 8

 بیستم -نوزدهم -ب( پانزدهمنوزدهم               -هفدهم وهجدهم -الف( پانزدهم
0 



 بیستم -نوزدهم -د( شانزدهم          نوزدهم       -هفدهم وهجدهم -ج( شانزدهم

در دوران خالفت غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن و عثمانی که در چارچوب فرهنگ ..... و....... رفتار می  9

 کردند ...........  آن می شد تا ظرفیت های اسالم و ارزش های اجتماعی آن....... آشکار شود.

 بطور کامل -مانع -عربی -بیشتر                ب( دینی -موجب -عربی-الف( دینی

 بیشتر.  -موجب -قبیله ای -د( قومیبطور کامل     -مانع -قبیله ای -ج( قومی

0 

 عقاید و ارزش ها با پذیرش انسان ها، به عرصه فرهنگ بشری راه می یابند و جلوه و نمود تاریخی پیدا می کنند.  01

 ب( غالف( ص                                            
0 

 عصرنبوت وپیامبری در چه شرایطی آغاز شد؟ 00

 الف( تاثیر و سلطه امپراطوری روم در شمال شرقی و نفوذ و سلطه شاهنشاهی ایران در جنوب غربی شبه جزیره عربستان.

 وسلطه شاهنشاهی در ایران در شمال شرقی به جزیره عربستانب( تاثیر و سلطه امپراتوری روم در جنوب غربی و نفوذ 

 ج( نفوذ و سلطه امپراتوری روم در جنوب شرقی و تاثیر وسلطه شاهنشاهی ایران در شمال غربی شبه جزیره عربستان

 .عربستاند( نفوذ و سلطه امپراتوری روم در شمال غربی و تاثیر و سلطه شاهنشاهی ایران در جنوب شرقی شبه جزیره 

0 

 کدام یک از تمثیل های زیر به ترتیب در رابطه با عقاید و ارزشها و هنجارها و نمادها درست است؟ 02

 ولی هنجارها و نمادها به ریشه تشبیه می شوند. -الف( عقاید و ارزش ها شالوده و روح و پی محسوب می شوند

 ونمادها به روح وریشه تشبیه می شوند. ولی هنجارها -ب( عقاید و ارزش ها شالوده نامیده می شوند

 ولی هنجارها و نمادها به جسم تشبیه می شوند. –ج( عقاید وارزش ها روح نامیده می شوند 

 ولی هنجارها ونمادها به جسم تشبیه می شوند.  -د( عقاید و ارزش ها ریشه نامیده می شود

0 

 کدام است؟دوم تاریخی فرهنگ غرب به ترتیب  -اول -دوره های سوم 03

 قرون وسطی -یونان ورم باستان -ب( رنسانسیونان ورم باستان                     -رنسانس -الف( قرون وسطی

 یونان ورم باستان. -قرون وسطی -رنسانس                     د( رنسانس -یونان و روم باستان -ج( قرون وسطی

0 

 ی هسنی شناسانه بشر است.اومانیسم پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش ها 04

 ب( غالف( ص                                       
0 

 معرفت شناختی شده است. از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت 05

 ب( غالف( ص                                        
0 

 تاریخ وفرهنگ غرب به ترتیب کدام است؟اول  -سوم -فرهنگ دورهای دوم 06

 دینی مسیحیت -اساطیری -اساطیری                    ب( دینی مسیحیت -دینی مسیحیت -الف( اساطیری

 اساطیری -دینی مسیحیت -د( دینی مسیحیت                       اساطیری -اساطیری -ج( دینی مسیحیت

0 

 دوره قرون وسطی ناشی از کدام مورد است؟موفقیت دین توحیدی مسیحیت در  07

 الف( نهادینه شدن عقاید بنیادین دینی و معنوی و پیشگیری از مقابله با رویکرد دنیوی.

 ب( پیشگیری و مقابله با تدوام نگاه توحیدی به عالم و عدم توجه به عالم کثرت

 مج( آغاز حرکت های اصالح دینی در جهت مقابله با رویکرد دنیوی به عال

 د( پیشگیری و مقابله با تدوام غفلت از تفسیر توحیدی از هستی. 

0 

 پیش از استعمار اقتصاد کشورهای غیرغربی چگونه عمل می کرد؟ 08

 الف( نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تامین می کرد.   

 می کرد.ب( اغلب در تعامل با محیط جغرافیای خود بود وبگونه ای مستقل عمل  

 ج( به بازار مصرف کاالهای تولید شده کشورهای غربی تبدیل می شد. 

 د( روابط تجاری این کشورها، استقالل سیاسی آنان را در معرض خطر قرار می داد.

0 

 نتایج تجمع رسانه در دست صاحبان ثروت و علت آسیب دیدگی کشورهای درحال توسعه در برابر امپراطوری فرهنگی کدام هستند؟  09

 تضعیف سازوکارهای دموکراسی. -امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگیعدم  -الف( متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع غربی،

 عدم امکانات الزم برای حفظاستقالل فرهنگی. -تضعیف سازوکارهای دموکراسی -غیرغربیب( متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع 

0 



 

 متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع غیرغربی. -تثبیت مرجعیت علمی غربی-ج( تضعیف سازوکارهای دموکراسی

 سی. تضعیف سازوکارهای دموکرا -تثبیت مرجعیت علمی غربی -غیرغربی د( متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع

مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی در سطح وسیع و تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی توسط جهان غرب به ترتیب از چه طریقی صورت می  21

 گیرد؟

 محروم کردن نخبگان از اموزش علومی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی و قدسی فرهنگ آنان است. -الف( ترویج علوم غربی

 آموزش علوم راهبردی به نخبگان به منظور بازخوانی هویت وفرهنگ معنوی خود از نگاه فرهنگ غربی. -علوم غربی ب( ترویج

 اغلب با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی. -ج( رسانه ها

 بعاد متافیزیکی.  اغلب با آموزش علوم طبیعی وانسانی به گونه ای سکوالر وصرفنظر از ا -د( رسانه ها

0 


