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 بارم سؤال رديف

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 الف. از نگاه قرآن جهان تکوینی........................................................................... 

                     .........................................................................                ب. فرهنگ سرمایه داری یعنی

 2 
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 .مفاهیم و اصالحات زیر را تعریف کنید

 الف. سکوالریسم:...............................................

 :............................................ب. استعمار فرا نو
 

2 
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 صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید.
صاحبان ثروت باز کرده و لیبرالیسم با تکیه بر شعار .......... و خصوصا ............را استعمار را برای . 1

..در تضاد که چالش ..........عدالت را در عرصه ........نادیده انگاشته بود و بدین ترتیب نخستین چالش . 

 بطن کشور های غربی شکل گرفت.

 فقر و غنا -سیاسی -عدالت اقتصادی -الف. عدالت

 بلوک شرق و غرب -سیاسی -عدالت اجتماعی -ب. آزادی

 فقر غنا -حیات انسانی -آزادی اقتصادی -ج. آزادی

 بلوک شرق و غرب -حیات انسانی -توزیع مناسب ثروت -د. عدالت اجتماعی

 . منظور از کشور های جهان اول و سوم به ترتیب چیست؟2

کشور های واقع در بلوک شرق و تحت نفوذ  -بلوک شرق قرار دارند الف. کشور هایی که در کانون

 بلوک غرب

کشور های واقع در تحت نفوذ شرق و غرب اما خارج از آن  -ب. کشور های سرمایه دار بلوک غرب

 دو

 کشور های واقع در بلوک شرق و تحت نفوذ بلوک غرب -بلوک غربج. کشور های سرمایه دار 

کشور های واقع در تحت نفوذ بلوک شرق و  –د. کشور هایی که در کانون بلوک شرق قرار دارند 

 غرب اما خارج از آن دو

2 
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 جا های خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
 .............الف. از مهم ترین عوامل وقوع جنگ جهانی .......

 .............و................... دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی هستند.. ب

 . از نظر منورالفکران مشروطه خواه، مجلس محلی بود که در آن ...............ج
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 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

 متفکران جهان اسالم چه نکاتی را به مسلمانان گوشزد می کردند؟ .1

 علل و زمینه های فرو ریختن کلیسا را بنویسید. .2

 کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود از چه راه هایی استفاده می کردند؟ .3

 نظر مارکس وبر درباره لیبرالسیم اقتصادی چیست؟ .4

 منظور از افول سکوالریسم یا پسا سکوالریسم چیست؟ .5

 اروپا داشت؟ چه تفاوتی با دیگر انقالب های 1111انقالب اکتبر  .6

 یک نمونه از نخستین بیدار گران اسالمی در ایران و یک نمونه در جهان را نام ببرید. .1

 هدف از جنبش عدالت خانه چه بود؟ .8
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 01 جمع بارم                           موفق باشيد                                                                                                                                         

 تصحیح و نمره گذاري
  خانوادگينام و نام 

 مصحح / دبیر
 نام و نام خانوادگي  اعتراضاتنمره نهایي پس از رسیدگي به 

 مصحح / دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد 

 امضاء:   امضاء:  

 

 


