
بارمسؤاالتردیف

1در مورد جهان فرهنگی و آسیب دیدگاه دوم را بنویسید .نظر دیدگاه اول  1

پاسخ دهید : تعهد و مسئولیتدر مورد  2

 برخوردار باشد ؟ تعهد و مسئولیت از چرا فرهنگ جهانی باید -الف

اگر فرهنگی غیر مسئول باشد جامعه چه آسیب هایی می بیند ؟ -ب

1

در رابطه با استعمار پاسخ دهید : 3

 موفقیت های استعماگران چه بود ؟دلیل  -الف

دو مورد از شیوه های استعمار نو را بنویسید :-ب

1

1تفاوت راهبردی استبداد قومی و استعماری را بنویسید . 4

دچار بحران معرفت شناختی شد  و در این بحران چه اموری از انسان سلب  22به چه دلیل غرب در قرن  5

می شود ؟
1

1فطری الهی و حقوق طبیعی بشر چیست ؟تفاوت حقوق  6

1 دو مورد از ویژگی های اقتصادی کشورهای استعمازده را در دوران استعمار بنویسید .7

1 ریکاردو در رابطه با دخالت دولت در اقتصاد و وظایف حکومت چه نظری داشت ؟8

1نظریه پردازان اقتصاد لیبرال چه اعتقادی داشتند ؟ 9

1 از کشورهای توسعه یافته و عقب مانده چیست و این اصطالح به چه چیزی اشاره دارد ؟منظور 12

در دو جنگ جهانی اول و دوم ، طرف های درگیر رفتار خود را چگونه توجیه می کردند ؟ نتیجه گیری  11

کنید .
1

1چرا امروزه بحران های اقتصادی پیامدهای جهانی یافته است ؟ 12

1جریان پساسکوالریسم چیست و علت آن کدام است ؟منظور از  13

1 علمی را در چه ابعادی آشکار کرد ؟نام ببرید .–تردید در مبانی علوم تجربی غربی ، بحرام معرفتی  14

1کدام مسئله عزت و استقالل کشورهای اسالمی را تضعیف کرد ؟ 15

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 

 1 دو ویژگی قدرت حاکمان سکوالر را بنویسید . 16

 در رابطه با جنبش عدالتخانه پاسخ دهید : 17

 دو مورد از اهداف جنبش عدالتخانه را بنویسید . -الف

 مشکل عدالتخانه چه بود ؟ -ب

2 

تا پیش از انقالب اسالمی،روشنفکران مسلمان مسایل و مشکالت جهان اسالم را با چه رویکردهایی  18
 تحلیل میکردند ؟ 

1 

 1 را نخستین انقالب بعد از انقالب فرانسه می دانند ؟ به چه دلیل انقالب اسالمی 19

 موفق باشید                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


