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پیام غدیر

به ترتیب روند ابتدایی تا انتهایی بحران زیست محیطی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 1

بحران زیست محیطی  سرایت زودهنگام به روابط انسان ها و جوامع  قرار گرفتن در حوزة رابطۀ انسان با طبیعت  منجر شدن به گسترش سریع صنعت و فناوري مدرن و
تبدیل آن به آسیب هاي اجتماعی

بحران زیست محیطی  قرار گرفتن در حوزة رابطۀ انسان با طبیعت  سرایت تدریجی به روابط انسان ها و جوامع دیگر  منجر شدن به فقر و اختالفات سیاسی منطقه اي و
فرامنطقه اي

بحران زیست محیطی  انقالب صنعتی  تسلط و پیروزي بر طبیعت  اختالف رابطۀ متقابل انسان و طبیعت  منجر شدن به حاشیه نشینی و بیکاري و فقر

بحران زیست محیطی  تصرف در طبیعت با فنون و روش هاي تجربی  ورود زیان هاي جبران ناپذیر به طبیعت  منجر شدن به آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی
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کدام مورد دربارة پیامدهاي بحران اقتصاد نادرست است؟ - 2

قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد و باعث تعطیلی کارخانه ها می شود.

نخستین بحران اقتصادي در سال  در انگلستان به وجود آمده است.

پیامد انتقال بحران اقتصادي به اقشار محروم جامعه موجب تحریک آن ها شده و می تواند به فروپاشی جامعه منجر شود.

بحران اقتصادي دوره اي بود و تمام اقشار جامعه را در برمی گیرد.

1820

همه گزینه هاي زیر صحیح است به جز گزینۀ .................. - 3

در نگاه توحیدي طبیعت و هر چه در آن است آیات و نشانه هاي خداوند است.

انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوي و سکوالر خود، نگاه دینی و معنوي به طبیعت را کودکانه می پندارد.

فرهنگ مدرن، طبیعت را مادة خام و بی جان می داند که انسان اجازة هرگونه تصرفی را درآن دارد.

در نگاه اساطیري طبیعت، مادة خام است که از ابعاد فوق طبیعی برخوردار است.

به  ترتیب، شباهت  ها و تفاوت  هاي میان آسیب  هاي فقر و غنا و بحران اقتصادي کدام است؟ - 4

هر دو هویتی فرهنگی دارند ـ فقر و غنا، اغلب متوجه قشر هاي فقیر است ولی بحران اقتصادي همواره بر دامنۀ فقر و غنا می  افزاید. 

هر دو هویتی اقتصادي دارند ـ فقر و غنا، اغلب متوجه قشر هاي ضعیف جامعه است ولی بحران اقتصادي، تنها متوجه قشر سرمایه داري است. 

هر دو هویتی اقتصادي دارند ـ فقر و غنا، همواره متوجه قشر هاي ضعیف است ولی بحران اقتصادي اغلب با مسئلۀ فقر و غنا پیوند می  خورد. 

هر دو هویتی فرهنگی دارند ـ فقر و غنا، همواره متوجه قشر هاي فقیر جامعه است ولی بحران اقتصادي، اغلب بر دامنۀ فقر و غنا می  افزاید.

به  ترتیب رویکرد هاي فرهنگ «مدرن» و «توحیدي» و «اساطیري» نسبت به  طبیعت کدام است؟ - 5

اجازة هرگونه تصرفی در طبیعت از سوي انسان وجود دارد . ـ همۀ موجودات طبیعی به  سوي خدا باز می  گردند . ـ طبیعت و هر چه در آن  است، مادة خام است. 

انسان اجازة هر گونه تصرفی در آن  دارد . ـ طبیعت و هر آن چه در آن  است، آیات و نشانه هاي خداوند می باشـد . ــ طبیعـت از ابعـاد و نیرو هاي ماورائی برخوردار است. 

طبیعت را تنها یک مادة خام نمی پندارد ـ همۀ موجودات طبیعی به  تسبیح خداوند مشغول اند . ـ طبیعت، ماد ة خام و بی جان است. 

انسان با تسخیر بر طبیعت، تمامی مشکالت خود را حل می  کند . ـ طبیعت مادة خام  و بی جان نیست . ـ تصرف در طبیعت را با روش هاي تجربـی انجام می  دهند.
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برخی از جنبش هاي اجتماعی در ارتباط با محیط زیست، علت بحران زیست محیطی را در  .................. می  دانند و سه دیدگاه انسان مدرن به  عالم - 6
طبیعت در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

انقالب صنعتی و نتایج آن  ـ مادة خام پنداشتن طبیعت، برخورداري طبیعت از ابعاد و نیرو هاي ماورائی، نگاه دنیوي و سکوالر به  طبیعت 

فرهنگ مدرن جامعۀ غربی ـ کودکانه پنداشتن دیدگاه معنوي به  طبیعت، تصرف طبیعت از طریق روش هاي تجربی، حل همۀ مشکالت با تسخیر طبیعت 

انقالب صنعتی و نتایج آن  ـ ماده اي  بی جان پنداشتن طبیعت، تصرف طبیعت به  منظور حل  بخشی از مشکالت تاریخی خود، عدم توجه به  ابعاد ماورائی طبیعت 

فرهنگ مدرن جامعۀ غربی ـ کودکانه پنداشتن دیدگاه معنوي به  طبیعت، برخورداري طبیعت از ابعاد و نیرو هاي مـاورائی، اجـازة تصـرف و تسـخیر طبیعت به  کمک روش ها و
ابزار غیرتجربی

کدام گزینه در ارتباط با بحران هاي اقتصادي در غرب درست است؟ - 7

سرمایه داران فشار ناشی از بحران اقتصادي بر خود را با استفاده از ابزار خود، کنترل و کاهش می دهند.

فروپاشی حکومت ها معلول عدم کنترل چالش فقر و غنا است.

کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان از نتایج بحران اقتصادي است.

بحران هاي اقتصادي در ابتداي امر از عوامل داخلی کشورهاي غربی اثر می گرفت.

آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران هاي اقتصادي منطقه اي اشاره دارد به .................. - 8

شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی

عدم کنترل بحران هاي اقتصادي در کشورهاي صنعتی

پیوند بحران اقتصاد با مسئلۀ بلوك غرب و شرق

پیوند بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا و تأثیرپذیري از عوامل داخلی کشورهاي غربی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. - 9
- شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی چالش فقر و غنا را به سرعت جهانی می کند.

- بحران هاي فقر و غنا تمام جامعه را در برمی گیرد و مستمر است.
- بحران هاي اقتصادي اغلب با مسئله فقر وغنا پیوند می خورد و بر دامنۀ آن می افزاید.
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گزینه هاي زیر صحیح است به جز گزینۀ .................. - 10

با شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی بحران اقتصادي از کشور هاي غربی به سرعت جنبه جهانی پیدا می کند.

پیامد انتقال بحران اقتصادي به اقشار محروم جامعه موجب تحریک آن ها شده و می تواند به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود.

بحران مربوط به فقر و غنا قشرهاي فقیر و ضعیف را در برمی گیرد اما آسیب هاي بحران اقتصادي تمام جامعه را شامل می شود.

مهم ترین بحران اقتصادي در پایان جنگ جهانی دوم انگلستان به وجود آمد.

مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاري و فقر و از پیامدهاي .................. - 11

زیست محیطی، که ابتدا در حوزة رابطه انسان و طبیعت بوده آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است.

بحران مربوط به فقر و غنا با مسئله بحران اقتصادي پیوند خورده است.

با شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی و بحران اقتصادي به وجود آمد.

مربوط به بحران اقتصادي می شود که اگر کنترل شود جامعه فروپاشی می کند.

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. - 12
- گسترش زندگی مدرن بر گسترة انواع آسیب هاي زیست محیطی افزوده است.

- کنفرانس بین المللی از شتاب بحران ناشی از مسائل اقتصادي کاسته است.
- برخی از قشرهاي اجتماعی، رویکرد غیرمعنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.
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همۀ گزینه هاي زیر در مورد بحران هاي زیست محیطی صحیح است به جز گزینۀ .................. - 13

شهرهاي صنعتی اولین مراکزي بودند که با محیط آلوده مواجه شدند.

بحران هاي امروزي به منطقۀ خاص محدود می شوند و همۀ محیط طبیعی زندگی انسان را فرا گرفته اند.

گسترش زندگی مدرن، بر گسترة انواع آسیب هاي زیست محیطی افزوده است.

کنفرانس هاي بین المللی که تاکنون دربارة بحران هاي زیست محیطی برگزار شده از شتاب بحران کاسته است.

بحران ابیجان در ساحل عاج و بحران بوپال در هند اشاره دارد به ..................  - 14

طرح پیمان باسل در سال  صادرات زباله هاي سّمی به کشورهاي جهان سوم

آسیب هاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی پیوند بحران هاي اقتصادي و فقر و غنا

1989

بحران هاي زیست محیطی ابتدا در حوزة .................. - 15

رابطۀ انسان و طبیعت بوده و بعد به آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی منجر شده است.

رابطۀ انسان و محیط بود و بعد به آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی منجر شده است.

رابطۀ انسان با طبیعت بود و بعد به آسیب هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است.

رابطۀ انسان و محیط بود و بعد به آسیب هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است.

هر یک از موارد زیر به  ترتیب با عبارت هاي کدام گزینه کامل می  شود؟  - 16
الف) آسیب هاي مربوط به  .................. تمامی جامعه را در برمی گیرد. 

ب) بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هر دو، هویتی .................. دارند. 
پ) چالش فقر و غنا چالشی .................. در سرمایه داري غربی است. 

ت) بحران هاي اقتصادي در ابتدا به  .................. محدود می  شد.

بحران اقتصادي ـ اقتصادي ـ مستمر ـ کشور هاي غربی فقر و غنا ـ اقتصادي ـ دور ه اي و مقطعی ـ کشور هاي فقیر

بحران اقتصادي ـ اجتماعی ـ دور هاي و مقطعی ـ کشور هاي غربی فقر و غنا ـ اجتماعی ـ مستمر ـ کشور هاي فقیر

هریک از عبارات زیر، به ترتیب پیامد کدام مورد است؟ - 17
- مشخص شدن نادرستی نظریۀ کنت در ارتباط با عارضی بودن جنگ در جوامع غربی

- تسهیل انتقال ثروت از کشورهاي پیرامون به کشورهاي مرکز
- افزایش دامنۀ مسئلۀ فقر و غنا

- کودکانه پنداشتن نگاه دینی و معنوي به طبیعت

رشد علم تجربی و صنعت - تأمین رفاه عمومی براي کارگران و اقشار ضعیف آن - انتقال فشارهاي ناشی از بحران اقتصادي به اقشار ثروتمند و غنی - گسترش سریع صنعت و
تکنولوژي

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم - سرمایه گذاري هاي مشترك و معاهدات بین المللی - پیوند خوردن بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا - غلبۀ نگاه دنیوي و
سکوالر در انسان مدرن

انقالب صنعتی - سرمایه گذاري هاي مشترك و معاهدات بین المللی - انتقال آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي به تمامی جامعه - غلبۀ نگاه سکوالر و دنیوي در جهان متجدد

تداوم جنگ سرد - تأمین رفاه عمومی براي کارگران و اقشار ضعیف جوامع غیرغربی - انتقال آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي به جوامع ضعیف - زیان هاي جبران ناپذیر بشر
به طبیعت
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هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام موارد ارتباط دارند؟ - 18
- چالش فقر و غنا در سرمایه داري غربی

- کودتاي انگلیسی سوم اسفند 
- کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر با تکیه بر قدرت اقتصادي

دوره اي و مقطعی - استعمار نو - استعمار نو مستمر - استعمار نو - استعمار فرانو

مستمر - استعمار نو - استعمار نو دوره اي و مقطعی - استعمار قدیم - استعمار نو

1299

تمامی عبارت هاي کدام گزینه در ارتباط با بحران هاي اقتصادي در جهان نادرست است؟ - 19
الف) بحران اقتصادي در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.

ب) چالش فقر و غنا اغلب دوره اي و مقطعی است.

پ) نخستین بحران اقتصادي در  در آمریکا به وجود آمد.
ت) آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي متوجه قشرهاي فقیر و ضعیف جامعه است.

ث) بحران هاي اقتصادي در ابتدا به کشورهاي غربی محدود می شدند.

پ، الف، ت ب، ت، ث ب، پ، ت الف، ب، پ

1820

کدام گزینه در رابطه با بحران اقتصادي و بحران زیست محیطی درست است و مهم ترین بحران اقتصادي کدام است؟ - 20

بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هردو هویتی اقتصادي دارند، ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. بحران اقتصادي چالشی مستمر در سرمایه داري غربی است. ولی چالش فقر
و غنا اغلب دوره اي و مقطعی است. - بحران اقتصادي بین دو جنگ جهانی

برخی اندیشمندان بحران هاي محیط زیست را ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر غرب به طبیعت می دانند. فرهنگ مدرن طبیعت را مادة خام و بی جانی می داند
که انسان اجازة هرگونه تصرفی را در آن دارد. - بحران اقتصادي اخیر در غرب

برخی اندیشمندان بحران هاي محیط زیست را ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر به طبیعت می دانند. فرهنگ مدرن طبیعت را مادة خام و بی جانی می داند که
انسان اجازة هرگونه تصرفی را در آن دارد. - بحران اقتصادي بین دو جنگ جهانی

بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هردو هویتی اقتصادي دارند، ولی تفاوت هایی با یکدیگر دارند. بحران اقتصادي چالشی مستمر در سرمایه داري غربی است، ولی چالش فقر و
غنا اغلب دوره اي و مقطعی است. - بحران اقتصادي اخیر در غرب
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بحران زیست محیطی ابتدا در حوزة رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشت؛ ولی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر نیز سرایت کرد و به آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی گزینه 2 - 1
(همچون مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاري، فقر و اختالفات سیاسی منطقه اي و فرامنطقه اي) منجر شد.

گزینه 3 فروپاشی حکومت یا نظام سیاسی - 2

گزینه 4 مادة خام نیست. - 3
بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا، هر دو، هویتی اقتصادي دارند ولی تفاوت هایی  نیز دارند. آسیب هاي مربوط به  فقر و غنا، همواره متوجه قشر هاي فقیر و ضـعیف جامعـه است، ولی گزینه 3 - 4
آسیب هاي مربوط به  بحران اقتصادي، تمامی جامعه را در بر می   گیرد. البتـه سرمایه داران به  رغم آسیب هایی  که می  بینند، بـا اسـتفاده از ابزار هایی  کـه دارنـد، فشار هاي ناشی از بحران هاي اقتصادي

را به  اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خرد انتقال می  دهند. به همین دلیل، بحران اقتصادي، اغلب با مسئلۀ فقر و غنا پیوند می  خـورد و بر دامنۀ آن  می  افزاید.

فرهنگ مدرن، طبیعت را مادة خام وبی جانی می  داند که انسان اجازة هرگونه تصرفی را در آن  دارد. در این فرهنگ، انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف آن ، تمامی گزینه 2 - 5
مسائل و مشکالت خود را حل می  کند. در نگاه توحیدي، طبیعت و هر چـه در آن  است، آیات و نشانه هاي خداوند است. همۀ موجودات طبیعی به  تسبیح خداوند مشغول اند و به  سوي او باز می  گردند.

در نگاه اساطیري هم طبیعت، مادة خام نیسـت بلکه از ابعاد و نیرو هاي ماورائی نیز برخوردار است. 
برخی از جنبش هاي اجتماعی در ارتباط با محیط زیست، بحـران زیسـت محیطـی را ناشی از فرهنگ مدرن جامعه غربی می  دانند.  گزینه 2 - 6

دیدگاه انسان مدرن به  عالم طبیعت: 

 - انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوي و سکوالر خود، نگاه دینی و معنوي به  طبیعـت را کودکانه می  پندارد. 

 - تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش هاي تجربی انجام می  دهد. 

) فشارهاي ناشی از بحران هاي اقتصادي را به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خود انتقال می دهند. گزینۀ  گزینه 4 - 7

) چالش فقر و غنا  بحران اقتصادي گزینۀ 

) تولیدکنندگان  مصرف کنندگان گزینۀ 

آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحران هاي اقتصادي منطقه اي اشاره به شکل گیري اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی دارد. گزینه 1 - 8
بررسی موارد: گزینه 1 - 9

- غلط: چالش هاي فقر و غنا  بحران هاي اقتصادي منطقه اي

- غلط: تمام جامعه را  قشر هاي ضعیف و فقیر
- صحیح

گزینه 4 مهم ترین بحران اقتصادي بین دو جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمد. - 10

مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاري و فقر و از پیامدهاي زیست محیطی، که ابتدا در حوزة رابطه انسان و طبیعت بوده آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است. گزینه 1 - 11
بررسی موارد: گزینه 2 - 12

صحیح: کنفرانس بین المللی از شتاب بحران ناشی از محیط زیست نکاست.
صحیح

غلط: برخی از قشر هاي اجتماعی، رویکرد معنوي به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

کاسته است  نکاست گزینه 4 - 13
بحران ابیجان در ساحل عاج و بحران بوپال در هند اشاره به صادرات زباله هاي سّمی به کشورهاي جهان سوم دارد. گزینه 1 - 14

بحران هاي زیست محیطی ابتدا در حوزة رابطۀ انسان و طبیعت بوده و بعد به آسیب هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی منجر شده است. گزینه 1 - 15

الف) بحران اقتصادي            ب) اقتصادي                پ) مستمر                   ت) کشور هاي غربی گزینه 2 - 16

عبارت اول  وقوع دو جنگ جهانی گزینه 2 - 17

عبارت دوم  سرمایه گذاري هاي مشترك و معاهدات بین المللی

عبارت سوم  پیوند خوردن بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا

عبارت چهارم  غلبۀ نگاه دنیوي و سکوالر در انسان مدرن

- چالش فقر و غنا چالشی مستمر در سرمایه داري غربی است. گزینه 4 - 18

- کودتاي انگلیسی سوم اسفند  رضاخان یکی از نمونه هاي موفق کودتاهاي استعمار نو است.
- در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادي خود و با استفاده از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و سیاسی بین المللی و هم چنین از طریق دولت هاي دست نشانده، کنترل بازار و سیاست

کشورهاي دیگر را دراختیار می گیرد.

عبارت هاي «ب»، «پ» و «ت» نادرست است. گزینه 2 - 19
ب) چالش فقر و غنا چالشی همیشگی است.

پ) نخستین بحران اقتصادي در سال  م. در کشور انگلستان به وجود آمد.
ت) آسیب هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامی جامعه را دربرمی گیرد.
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قسمت اول گزینه درست است. گزینه 3 - 20
قسمت دوم: مهم ترین بحران اقتصادي اروپا در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی اتفاق افتاد.
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1 - 2
2 - 3
3 - 4

4 - 3
5 - 2
6 - 2

7 - 4
8 - 1
9 - 1

10 - 4
11 - 1
12 - 2

13 - 4
14 - 1
15 - 1

16 - 2
17 - 2
18 - 4

19 - 2
20 - 3
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