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 بارم  ردیف

 1 در دوران خالفت ، جامعه اسالمی چه تغییری کرد و چگونه ارزش های اسالمی به مناطق دیگر راه یافت  1

 1 دیدگاه اسالم و دیدگاه غرب را در رابطه با اصالت انسان بنویسید .تفاوت  2

 1 اقتصاد قرون وسطه را با اقتصاد دوره جدید مقایسه کنید  3

 1 چه عواملی زمینه اقتدار کلیسا را فرو ریخت و این موضوع چه نتایجی داشت ؟ 4

 1 ادغام جوامع در نظام  نوین  جهانی به چند شکل صورت گرفت ؟ 5

 1 نظریه پردازان اقتصاد لیبرال چه اعتقادی داشتند ؟ 6

 1 دو مورد از ویژگی های چالش میان بلوک شرق و غرب را بنویسید . 7

 1 .نتیجه گیری کنیدجیه می کردند ؟در دو جنگ جهانی اول و دوم ، طرف های درگیر رفتار خود را چگونه تو 8

 1 استعمازده چیست ؟ این اصطالح به چه چیز اشاره دارد ؟منظور از کشورهای استعمارگر و  9

 : در مورد بحران های اقتصادی و زیست محیطی پاسخ دهید 10

 چرا بحران اقتصادی اغلب با مسئله فقر و غنا پیوند می خورد ؟ -الف

 برخی اندیشمندان در رابطه با علت بحران زیست محیطی چه اعتقادی دارند ؟ -ب

2 

 2 جریان پساسکوالریسم چیست و علت آن کدام است ؟ منظور از 11

 1 دو مورد از ویژگی های منورالفکران غرب گرا را بنویسید . 12

 2 قدرت حاکمان سکوالر از چه ویژگی هایی برخوردار بود و آنان با اتکا به این قدرت چه اقداماتی کردند ؟  13

 1 چه مبنایی بود و چرا ؟برخورد اولیه عالمان شیعی با ایل قاجار بر  14

 1 دو مورد از اهداف جنبش عدالتخانه را بنویسید 15

تا پیش از انقالب اسالمی،روشنفکران مسلمان مسایل و مشکالت جهان اسالم را با چه رویکردهایی تحلیل  16
 میکردند ؟ 

1 

 1 هدف از طرح نظریه جنگ تمدن ها را بنویسید  17

   

 


