
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامعه شناسی 2 / درس 15

پیام غدیر

در جهان دوقطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، انقالب ها و کشورها بر چه اساسی شناسایی می شد و انقالب اسالمی ایران الگوي رفتاري خود را از چه - 1
منبعی گرفت؟

نسبتی که با یکی از دو بلوك شرق و غرب داشت - فقه اجتماعی و سیاسی شیعی

نسبتی که با یکی از دو بلوك شرق و غرب داشت - از فرهنگ و هویت اسالمی تمامی مسلمانان جهان

شیوه عملکرد جنبش ها و انقالب ها در برخورد با دولت هایشان - از فرهنگ و هویت اسالمی تمامی مسلمانان جهان

شیوه عملکرد جنبش ها و انقالب ها در برخورد با دولت هایشان - فقه اجتماعی و سیاسی شیعی

مهم ترین پیامد انقالب ایران در جهان اسالم چه بود؟ - 2

جنبش ها و انقالب هاي گسترده مردم در کشورهاي َعَربی در سال  هـ . ش شکل گیري انتفاضه و جنبش هاي جدید اسالمی در فلسطین

جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك شرق جنبش ها و انقالب هاي گسترده مردم در کشورهاي غربی در سال  هـ . ش
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همۀ گزینه هاي زیر دربارة تأثیرات انقالب اسالمی در سطح جهانی است بجز گزینۀ .................. - 3

از دست رفتن اعتبار جهانی ارزش ها و آرمان هاي بعد از رنسانس شکل دادن به افول سکوالریسم

حل معرفتی و معنوي بشریت به وجود آوردن رویکرد دینی و معنوي به زندگی اجتماعی جوامع غربی

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر جهان اسالم نادرست است؟ - 4
- انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی، مسئلۀ اسرائیل را به عنوان مسئلۀ جهان اسالم مطرح می کرد.

- مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران، آغاز مقاومت در برابر صهیونیسم از موضع اعتقاد اسالمی و با تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی است.
- حرکت جوامع اسالمی به سوي نظامی که بر مدار فقاهت و عدالت سازمان یافته است معلول تحقق بیداري اسالمی است.

- امروزه بیداري اسالمی، حاصل انتقال بیداري از سطح مردم و فرهنگ عمومی به نخبگان جهان اسالم است.

یک دو چهار سه

دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران مسائل جهان اسالم را از نوع چه مشکالتی می دیدند و کدام مورد از نتایج بازگشت به - 5
اسالم است؟

از نوع مشکالتی که براي نظام سرمایه داري و لیبرالیسم غربی به وجود آمده بود. – مقاومت در برابر صهیونیسم از موضع باور و اعتقاد مارکسیستی اسالمی

مشکالتی که در اثر عقب ماندگی تاریخی پیش آمده بود. – ملحق شدن گروه هاي مبارز فلسطینی به جبهۀ پایداري و مقاومت

از نوع مشکالتی که نظام سرمایه داري و لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود. جهان اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك غرب

مشکالتی که در اثر عقب ماندگی تاریخی پیش آمده بود. – مخدوش کردن مشروعیت قرارداد کمپ دیوید.

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید. - 6
- انقالب اسالمی ایران از منظر دینی و فرهنگی به شناخت بحران ها و چالش هاي جهان اسالم پرداخت و با بازگشت به هویت اسالمی، فرصت جدیدي را

براي جهان غرب جهت عبور از بحران هاي معرفتی و معنوي آن پدید آورد.
- گروه هاي مارکسیستی فلسطینی اسالم را از جهت این که پدیده اي عربی است، می پذیرفتند.

- امام خمینی (ره) در نامه اي که براي گورباچوف نوشت، با استفاده از حکمت مّشاء و حکمت اشراق به اشکاالتی اشاره کرد که در محدود کردن دانش و
علم به شناخت حسی یا شناخت عقلی وجود دارد.

- تشکیل جبهۀ نجات اسالمی در سال  میالدي در مصر و پیروزي اسالم گرایان در انتخابات  میالدي این کشور تحت تأثیر انقالب اسالمی بود.
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به ترتیب پاسخ هریک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ - 7
الف) دولت مصر به رهبري جمال عبدالناصر مظهر کدام گرایش فکري بود؟

ب) مطرح شدن مسئلۀ اسرائیل به عنوان مسئلۀ اول جهان اسالم، در پی کدام رویکرد انقالب اسالمی بود؟
ج) متوجه نمودن هراسی که پس از جنگ جهانی دوم متوجه بلوك شرق بود، به فرهنگ اسالمی، از رهگذر کدام نظریه حاصل می شد؟

الف) سرمایه داري ب) مخدوش کردن مشروعیت قرارداد کمپ دیوید ج) پایان تاریخ

الف) مارکسیسم ب) شکل دادن به انتفاضه و جنبش هاي جدید اسالم ج) جنگ تمدن ها

الف) ناسیونالیسم عربی ب) بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی ج) جنگ تمدن ها

الف) ناسیونالیسم ب) شکل گیري حرکت ها و جنبش هاي اسالمی، تحت تأثیر انقالب اسالمی ج) پایان تاریخ

هریک از عبارات زیر، به ترتیب پیامد چیست؟ - 8
- تغییر مقاومت منفی به سوي فعالیت رقابت آمیز

- اهمیت یافتن انقالب اسالمی ایران در جهان دوقطبی قرن بیستم
- متزلزل ساختن موقعیت بلوك شرق به عنوان تنها رقیب بلوك غرب

روي آوردن دولتمردان قاجار به سوي قراردادهاي استعماري به جاي مقاومت در برابر بیگانگان - هدف قرار دادن یک نظام سیاسی وابسته به بلوك شرق - تثبیت موقعیت جهان
اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی

مقاومت دولتمردان قاجار در برابر بیگانگان به جاي روي آوردن آن ها به قراردادهاي استعماري - هدف قرار دادن یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب - مقاومت انقالب
اسالمی ایران در دهۀ نخست

مقاومت دولتمردان قاجار در برابر بیگانگان به جاي روي آوردن آن ها به قراردادهاي استعماري - هدف قرار دادن یک نظام سیاسی وابسته به بلوك شرق - تثبیت موقعیت جهان
اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی

روي آوردن دولتمردان قاجار به سوي قراردادهاي استعماري به جاي مقاومت در برابر بیگانگان - هدف قرار دادن یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب - مقاومت انقالب اسالمی
ایران در دهۀ نخست

به ترتیب «تقلید بدلی از انقالب هاي مدرن»، «تفاوت میان جهان هاي اجتماعی» و «الزمۀ ساختن جهان اجتماعی جدید» با کدام موارد در ارتباط است؟ - 9

انقالب اکتبر  روسیه - الیه هاي عمیق - برداشته شدن الزامات جهان اجتماعی

جنبش هاي آزادي بخش قرن بیستم - الیه هاي سطحی - گسترش آگاهی و اراده اي نوین

جنبش هاي آزادي بخش قرن بیستم - الیه هاي عمیق - گسترش آگاهی و اراده اي نوین

انقالب اکتبر  روسیه - الیه هاي سطحی - برداشته شدن الزامات جهان اجتماعی

1917

1917

به ترتیب مصداق هاي الف، ب و ج کدام اند؟ - 10

نامویژگی
جنبشالف

تنباکو
جرویکرد سوسیالیستی

شکل گیري مستقل از ارزش ها و آرمان هاي جهان
غرب

ب

تالش براي اصالح شیوة زمامداري شاه - بهار عربی - انقالب فرانسه فعالیت رقابت آمیز اصالحی - انقالب اسالمی ایران - انقالب اکتبر  روسیه

انتقال حاکمیت از مدار استبداد به عدالت - جبهۀ مقاومت فلسطین - بهار عربی مقاومت منفی - بیداري اسالمی - جبهۀ مقاومت فلسطین

1917
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صحیح یا غلط بودن هریک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب و به درستی مشخص شده است؟ - 11
الف) همان گونه که انقالب فرانسه سرآغاز شکل گیري یک جهان دنیوي بود، انقالب اسالمی ایران سرآغاز شکل گیري یک جهان توحیدي بود.

ب) تحقق بیداري اسالمی در جهان امروز توسط اندیشمندان و عالمان جوامع اسالمی، باعث شده است که این جوامع به سوي نظامی حرکت کنند که براساس
فقاهت و عدالت سازمان می یابند.

پ) چاپ قرآن با الفاي سیریلیک در کشورهاي پساشوروي یادآور پیام امام خمینی (ره) به گورباچف است که با مادي گرایی نمی توان بشریت را از بحران
به درآورد.

ت) نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما جایگاه مهم و منحصربه فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت و تمدن هاي دیگر را در عرض تمدن اسالمی قرار
می داد.
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به ترتیب نسل دوم روشنفکران مسائل جهان اسالم را از چه نوعی می دانستند و روش مبارزه با آن را چگونه می دانستند و مهم ترین پیامد انقالب - 12
اسالمی ایران در جهان اسالم چه بود؟

از نوع مشکالتی که جوامع سوسیالیستی و مارکسیستی به وجود آورده بودند. - الگو گرفتن از فرهنگ غرب و تقلید از آن - جنبش ها و انقالب هاي گستردة مردم در کشورهاي
عربی از سال  هـ.ش

از نوع مشکالتی که لیبرالیسم غربی آن ها را به وجود آورده بود. - مبارزه با غرب از موضع مارکسیستی و سوسیالیستی - تشکیل جبهۀ نجات اسالمی در الجزایر

از نوع مشکالتی که در اثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود. الگو گرفتن از فرهنگ غرب و تقلید از آن - شکل گیري انتفاضه و جنبش هاي جدید اسالمی در
فلسطین

از نوع مشکالتی که لیبرالیسم غربی آن ها را به وجود آورده بود. - مبارزه با غرب از موضع مارکسیستی و سوسیالیستی - جنبش و انقالب هاي گستردة مردم در کشورهاي عربی از
سال  هـ.ش
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تعداد عبارات نادرست در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ - 13
الف) بیداري اسالمی، تغیر موقعیت ملت ها و کشورهاي پیرامونی را در نظام جهانی سلطه، هدف نهایی خویش می بیند.

ب) انقالب اسالمی ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب (پهلوي) را هدف قرار داده بود، اهمیت می یافت.

پ) انقالب اکتبر  م. روسیه به دلیل رویکرد لیبرالیستی خود با دیگر انقالب هاي اروپایی تفاوت داشت و تقلیدي از انقالب هاي مدرن بود.
ت) بیداري اسالمی از افق جهان متجدد به عالم می نگرد و دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفۀ خود می داند.

ث) فرهنگ هایی که در دورة استعمار مقهور جوامغ غربی شده بودند، راه حل چالش هاي خود را در پیوستن به جوامع غربی می دانستند.

ج) انقالب فرانسه در سال  م. با آرمان ها و ارزش هاي مدرنی شکل گرفت که در دوران رنسانس به وجود آمده بوند.

یک چهار
سه

دو

1917

1789

- به ترتیب پاسخ هر یک از پرسش هاي زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 14
الف) در صورت فعال شدن کدام تقابل، بسیاري از چالش هاي درونی کشورهاي غربی دوباره فعال می شود؟

ب) کدام مفاهیم عمدتًا بعد از جنگ جهانی دوم، به کار برده شد؟
ج) کدام اصطالح را کسانی به کار می برده اند که چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادي آن محدود نمی دانستند بلکه به ابعاد فرهنگی

نیز توجه داشته اند.
د) بر اساس کدام نظر، جوامع غربی چالش هاي درونی خود را از طریق استثمار کشورهاي غیر غربی حل می کنند؟

شمال و جنوب - شمال و جنوب - استعمارگر و استعمار زده - مرکز و پیرامون

شرق و غرب - شرق و غرب  - توسعه یافته وعقب مانده - استعمارگر و استعمار زده

شمال و جنوب - شرق و غرب  - توسعه یافته وعقب مانده - استعمارگر و استعمار زده

شرق و غرب - شمال و جنوب - استعمارگر و استعمار زده - مرکز و پیرامون
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به ترتیب طبیعت از منظر فرهنگ مدرن و فرهنگ توحیدي چگونه دیده می شود و جنبش هاي اجتماعی معترض به بحران محیط زیست، کدام مورد را - 15
عامل بحران هاي زیست محیطی می دانند؟

طبیعت و هرچه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است و همۀ موجودات به تسبیح خداوند مشغول اند - طبیعت ماده اي خام و بی جان است که انسان اجازة هرگونه تصرفی در
آن را دارد - بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت

طبیعت مادة خام و بی جانی است که انسان با تسخیر و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند - طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است،
همۀ موجودات طبیعی به تسبیح خداوند مشغول اند و به سوي او باز می گردند - بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت

طبیعت و هرچه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است و همۀ موجودات به تسبیح خداوند مشغول اند - طبیعت ماده اي خام و بی جان است که انسان اجازة هرگونه تصرفی در
آن را دارد - فرهنگ مدرن غرب و ریشه هاي معرفتی آن

طبیعت ماده ي خام و بی جانی است که انسان با تسخیر و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند - طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند است،
همۀ موجودات طبیعی به تسبیح خداوند مشغول اند و به سوي او باز می گردند - فرهنگ مدرن غرب و ریشه هاي معرفتی آن

به ترتیب دربارة رویدادهاي «آغاز فعالیت رقابت آمیز حضرت امام (ره) - شباهت انقالب ایران با نهضت هاي آزادي بخش - مشکل عدالت خانه» کدام - 16
گزینه صحیح می باشد؟

اعتراض به کاپیتوالسیون - کنار گذاشتن قطب بندي هاي سیاسی- تحمیل رفتار عادالنه بر کسانی که برخالف عدالت عمل می کردند.

اعتراض به رفتار استعماري شاه - مردمی بودن - حمایت از طرفداران استعمارگر

اعتراض به کاپیتوالسیون - ضد استعماري بودن - تحمیل رفتار عادالنه بر کسانی که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

اعتراض به رفتار استعماري شاه - ایجاد حرکت هاي چریکی - مورد حمایت بلوك شرق واقع شدن

از نظر دولت مردان آمریکا چرا انقالب ایران توان رقابت نداشت و چرا انقالب ایران نخستین انقالب بعد از فرانسه است؟ - 17

نداشتن ارتباط با بلوك شرق - انقالب هاي دیگر همه در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بود.

نداشتن ارتباط با بلوك شرق - انقالب هاي دیگر همه در جهت بسط و گسترش انقالب روسیه بود.

نداشتن ارتباط با بلوك غرب - انقالب هاي دیگر همه در جهت بسط و گسترش انقالب روسیه بود.

نداشتن ارتباط با بلوك غرب - انقالب هاي دیگر همه در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بود.

انقالب اسالمی ایران از چه جهت اهمیت یافت و از چه جهت اهمیت آن کاسته می شد؟ - 18

از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود اهمیت می یافت و اما چون به بلوك شرق وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد.

از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته بلوك غرب را هدف قرار داده بود از اهمیت آن کاسته می شد و از آن جهت که به بلوك شرق وابسته نبود اهمیت می یافت.

چون انقالب اسالمی از متن فرهنگ اسالمی بود داراي اهمیت بود از آن جهت که وابسته به بلوك غرب نبود از اهمیت آن کاسته می شد.

چون انقالب اسالمی همانند انقالب هاي دیگر آزادي بخش، ضد استعماري بود، داراي اهمیت بود ولی چون بر اساس حزبی و چریکی عمل نکرده بود از اهمیت آن کاسته می شد.

عامل پیدایش هریک از موارد زیر به ترتیب کدام است؟ - 19
- جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك شرق

- متزلزل شدن موقعیت بلوك شرق به عنوان تنها رقیب بلوك غرب

- سلسله جنبش ها و انقالب هاي گستردة مردم در کشورهاي عربی از سال  هـ.ش

انقالب اسالمی – مقاومت انقالب اسالمی ایران – انقالب اسالمی

انقالب اسالمی – تثبیت موقعیت جهان اسالم به عنوان قطب فرهنگی جدید – غربی شدن

حمایت هاي آمریکا – مقاومت انقالب اسالمی ایران – غربی شدن

حمایت هاي آمریکا – مقهور و مرعوب شدن جوامع غیرعربی در مقابل غرب – انقالب اسالمی
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به ترتیب، موارد زیر پس از کدام واقعۀ تاریخی تحقق یافته است؟ - 20
- تشکیل جبهۀ نجات اسالمی در الجزایر

- فروریختن اقتدار کلیسا
- نظریۀ کنت در باب عدم وقوع جنگ

انقالب اسالمی - جنگ هاي صلیبی - انقالب صنعتی قتل انور سادات - رنسانس - جنگ دوم جهانی

شکل گیري انتفاضه - ظهور پروتستانتیسم - جنگ اول جهانی جهاد اسالمی افغانستان - ظهور لیبرالیسم - انقالب فرانسه
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در جهان دو قطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، انقالب ها و کشورها براساس جایگاه و اهمیتشان براي یکی از دو قطب جهان: یعنی بلوك شرق یا غرب شناسایی می شد و انقالب گزینه 1 - 1
اسالمی ایران الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی گرفت.

جنبش ها و انقالب هاي گسترده مردم در کشورهاي َعَربی در سال  هـ . ش از مهم ترین پیامد انقالب ایران در جهان اسالم بود. گزینه 2 - 2
این گزینه از تاثیرات انقالب اسالمی نیست. گزینه 4 - 3

تشریح عبارت هاي نادرست: - مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، سلسله جنبش ها و انقالب هاي گستردة مردم در کشورهاي عربی از ستال  هـ. ش. است. گزینه 3 - 4
امروزه بیداري اسالمی، حاصل انتقال بیداري از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم است.

دولت مردان و روشن فکران جهان اسالم (قبل از انقالب اسالمی ایران) مسائل و مشکالت جهان اسالم را در اثر دو رویکرد می دیدند: گزینه 4 - 5

- عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی

- ناشی از مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود.
انقالب اسالمی مشروعیت قرارداد کمپ دیوید را در باور مسلمانان، مخدوش کرد.

- درست گزینه 2 - 6

- نادرست: مارکسیستی  ناسیونالیستی
- درست

- نادرست: مصر  الجزایر
الف) دولت مصر به رهبري جمال عبدالناصر مظهر ناسیونالیسم عربی بود. گزینه 3 - 7

ب) انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی، مسئلۀ اسرائیل را به عنوان مسئلۀ اول جهان اسالم مطرح کرد.
ج) جهان غرب با طرح جنگ تمدن ها رویکرد خصمانه جهان غرب را به جنبش هاي اسالمی توجیه می کرد و از این طریق، هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوك شرق وجود داشت

متوجه جهان اسالم می کرد.
هنگامی که دولتمردان قاجار به دلیل اثرپذیري از دولت هاي استعماري، به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به سوي قراردادهاي استعماري روي آوردند، مقاومت منفی به سوي فعالیت گزینه 4 - 8

رقابت آمیز تغییر کرد.
انقالب اسالمی ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود، اهمیت می یافت؛ اما چون به بلوك شرق وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد.

مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهۀ نخست، موقعیت بلوك شرق را به عنوان تنها رقیب (قطب رقیب) بلوك غرب متزلزل ساخت و موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.

- انقالب ها و جنبش هاي آزادي بخش قرن بیستم، تقلیدي بدلی از انقالب هاي مدرن بودند. گزینه 3 - 9
- تفاوت هایی که به ارزش هاي کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی بازگردد، از نوع تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی مختلف است.

- ساختن جهان اجتماعی جدید، نیازمند پیدایش و گسترش آگاهی و اراده اي نوین است.
الف - فعالیت رقابت آمیز اصالحی گزینه 1 - 10

ب - انقالب اسالمی ایران

ج - انقالب اکتبر  روسیه
تشریح موارد نادرست: گزینه 1 - 11

ب) در جهان امروز بیداري اسالمی از سطح نخبگان (عالمان و اندیشمندان) به مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم منتقل شده است و درنتیجه توسط اندیشمندان و عالمان تحقق پیدا نمی کند.
ت) این مورد در رابطه با نظریۀ «جنگ تمدن ها» می باشد.

در رویکرد دوم و نسل دوم روشنفکران، مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود. کسانی که این رویکرد را داشتند، از موضع اندیشه هاي گزینه 4 - 12

مارکسیستی و سوسیالیستی با غرب مبارزه می کردند. مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، جنبش ها و انقالب هاي گستردة مردم در کشورهاي عربی از سال  هـ.ش است که
تاکنون به سقوط قدرت هاي سیاسی در چهار کشور عربی منجر شده است.

تشریح موارد نادرست: گزینه 3 - 13
الف) بیداري اسالمی، تغییر موقعیت ملت ها و کشورهاي پیرامونی را در نظام جهانی سلطه هدف نهایی خویش نمی بیند.

پ) انقالب اکتبر  م. روسیه به دلیل رویکرد سوسیالیستی خود با دیگر انقالب هاي اروپایی تفاوت داشت.
ت) بیداري اسالمی از افق جهان متجدد به عالم نمی نگرد.

ج) انقالب فرانسه در سال  م. با آرمان و ارزش هاي مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.
الف) تقابل شمال وجنوب، تقابلی جهانی است و در صورتی که فعال شود، بسیاري از چالش هاي درونی کشورهاي غربی، دیگر بار فعال خواهند شد. گزینه 1 - 14

ب) مفاهیم شمال و جنوب، عمدتًا بعد از جنگ جهانی دوم برده شد.
ج) اصطالح استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهاي غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادي محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه دارند.

د) بر اساس اصطالح مرکز و پیرامون، جوامع غربی، چالش هاي درونی خود را از طریق استثمار کشورهاي غیرغربی حل می کنند.
فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده خام و بی جانی می داند که انسان اجازه ي هرگونه دخل و تصرفی در آن را دارد. در این فرهنگ انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف گزینه 2 - 15
آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند. در نگاه توحیدي، طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه هاي خداوند هستند، همۀ موجودات طبیعی بعه تسبیح خداوند مشغول اند و به سوي او
باز می گردند. اعتراضات و واکنش هاي مردمی در دهه هاي اخیر، جنبش هاي اجتماعی جدیدي پدید آورده است. برخی از این جنبش ها بحران زیست محیطی را ناشی از فرهنگ مدرن غرب دانسته و
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انتقادات خود را متوجه ریشه هاي معرفتی این فرهنگ کرده اند و برخی دیگر بازگشت به رویکردهاي معنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

فعالیت رقابت آمیز امام خمینی (ره)، با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتارهاي استعماري شاه آغاز شد. گزینه 3 - 16
انقالب اسالمی ایران، انقالب ها و جنبش هاي آزادي بخش قرن بیستم، همگی جهت گیري ضد استعماري داشتند.

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهاي الهی به قدرت نرسیده بودند.

از نظر دولت مردان آمریکا به دلیل نداشتن ارتباط با بلوك شرق انقالب ایران توان رقابت نداشت و چون انقالب هاي دیگر همه در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بود، انقالب گزینه 1 - 17
ایران نخستین انقالب بعد از فرانسه است.

انقالب اسالمی ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود اهمیت می یافت و اما چون به بلوك شرق وابسته نبود از اهمیت آن کاسته می شود. گزینه 1 - 18

- جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك شرق، تحت تأثیر انقالب اسالمی ایجاد شد. گزینه 1 - 19
- مقاومت هاي انقالب اسالمی ایران در دهۀ نخست پیدایش آن نشان داد که بلوك شرق تنها رقیب بلوك غرب نیست و موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.

- مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، جنبش ها و انقالب هاي گستردة مردم در کشورهاي عربی از سال  هـ.ش است.

- تشکیل جبهۀ نجات اسالمی در الجزایر متأثر و پس از انقالب اسالمی ایران بود. گزینه 2 - 20
- جنگ هاي صلیبی و مواجهه با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنیه زمینه هاي اقتدار حاکمیت کلیسا را درهم ریخت.

- پس از انقالب صنعتی، آگوست کنت نظریۀ خود را دربارة عدم وقوع جنگ ارائه داد که با رخ دادن جنگ هاي جهانی اول  و دوم در نیمۀ نخست سدة بیستم، بطالن نظریۀ او روشن گردید.
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