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 13/3/99تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س              2جامعه شناسي نام درس :                                                                                  

 صفحه 1عداد برگ سئوال :ت           دقيقه               60مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 1 دیدگاه دوم درباره تعامل جهان تکوینی و فرهنگی و ذهنی را شرح دهید . 1

 1 استبداد قومی بنویسید .تفاوت استبداد استعماری را با  2

 1 سکوالریسم پنهان چیست و باعث پیدایش کدام نهضت ها شد ؟ 3

 1 حرکت های اعتراض آمیز مذهبی به چند دسته تقسیم می شدند آنها بنویسید . 4

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

 1 غرب بنویسید .پیامدهای وجود لیبرالیسم اولیه را در  6

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

 1 .نظریه هانتینگتون را شرح دهید 8

 1 منظور از تقابل شمال و جنوب چیست ؟ این اصطالح به چه دلیلی بکار برده شد ؟ 9

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

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

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

2 

 2 .دو مورد از پیامدهای رویگردانی از سکوالریسم را در غرب بنویسید منظور از جریان پساسکوالریسم چیست ؟و 11

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

5/1 قدرت حاکمان سکوالر از چه ویژگی هایی برخوردار بود و آنان با اتکا به این قدرت چه اقداماتی کردند ؟  13  

 1 چرا برخورد عالمان شیعی از مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد ؟ 14

 1 با نظر منورالفکران چه تفاوتی داشت ؟ معنای مشروطه در نظر عالمان دینی 15

5/1 مهمترین پیامد انقالب اسالمی چیست و چرا از بیداری اسالمی به بهار عربی یاد می کنند ؟ 16  

 1 دو نمونه از مقابله غرب با حرکت های مستقل در جهان را نام ببرید . 17

 


