
بارمسؤاالتردیف

1 به کدام جهان معروف است ؟ چرا هویت فرهنگی دارد وجهان انسانی چیست و  اجتماعیبخش  1

دو سطح عقالنیت را بنویسید . 2

 پاسخ دهید : امپراتوری در مورد  3

در چه صورت قوم مغلوب استقالل سیاسی خود را بدست می آورد و در چه صورت قوم غالب را در  -الف

 خود هضم می کرد ؟

باعث تشکیل امپراتوری های بزرگ شد ؟چه فرهنگی  -ب

1

1اشکاالت مهم مکاتب ناسیونالیسم و مارکسیسم چه بود ؟ 4

1اسالم در مورد اصالت انسان چه نظری دارد ؟ 5

1چگونه به جای حقوق فطری الهی حقوق طبیعی بشر جایگزین شد ؟ 6

امپراتوری رسانه پاسخ دهید :در مورد  7

 رسانه ای چیست ؟امپراتوری  -الف

چرا از امپراتوری رسانه ای کشورهای توسعه نیافته آسیب می بینند ؟ -ب

1

1نظریه پردازان اقتصاد لیبرال چه اعتقادی داشتند ؟ 8

1پیامدهای وجود لیبرالیسم اولیه را در غرب بنویسید . 9

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

کنید .
1

1جوامع غربی با ثروت به دست آمده از کشورهای پیرامونی چه کردند ؟ 11

1تفاوت های بحران اقتصادی را با چالش فقر و غنا بنویسید . 12

القا  حامعه شناسان قرن نوزدهم درباره علوم جوامع دیگر چه قضاوتی می کردند و به آنان چه چیز را 13

می نمودند ؟
1

1دو مورد از پیامدهای رویگردانی از سکوالریسم را در غرب بنویسید 14

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 

 در رابطه با منورالفکران غرب گرا پاسخ دهید : 15

 دو مورد از ویژگی های منورالفکران غرب گرا را بنویسید . -الف

 نتایج حکومت منوالفکران غرب گرا چه بود ؟-ب

2 

 1 قاجار برخورد عالمان شیعی از مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد ؟چرا در دوره  16

 1 آیا حاکمیتی که جنبش عدالتخانه به دنبال آن بود مورد پذیرش فقه اجتماعی و سیاسی تشیع بود ؟ 17

 1 هدف از طرح نظریه جنگ تمدن ها را بنویسید  18

 1 های مستقل در جهان را نام ببرید .دو نمونه از مقابله غرب با حرکت  19

 موفق باشید                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




