
بارمسؤاالتردیف

1؟بخش فردی جهان انسانی چیست و چه ابعادی را در برمی گیرد  1

در مورد آزادی پاسخ دهید : 2

 چرا فرهنگ جهانی باید آزادی انسان ها را تامین کنند ؟ -الف

ارزش هایی پاسخ داده اند ؟به پرسش های آزادی از چه و برای چه براساس چه  -ب

1

 در مورد مدینه تغلب پاسخ دهید : 3

به چه دلیل در مدینه تغلب مردم یک جامعه بر هم چیره نمی شوند ؟ -الف

چه اندیشه هایی در مدینه تغلب حس خودخواهی را تقویت می کند ؟ -ب

1

چرا عثمانی ها اجازه ندادند تا فرهنگ اسالم به چه دلیل و چگونه با گروههای مهاجم برخورد کرد و  4

ظرفیت جهان اسالم کامال آشکار شود ؟
1

 در مورد روشنگری پاسخ دهید : 5

چرا روشنگری در معنای دینی می تواند تفسیر دینی از انسان و جهان ارائه دهد . -الف

معرفت شناختی چه چیز از بشر سلب می شود ؟در بحران  -ب

1

جدید غرب پاسخ دهید : در مورد سیاست در فرهنگ 6

 تاثیر فرهنگ جدید غرب بر سیاست چه بود ؟ -الف

دو مورد از ریشه های انقالب فرانسه را بنویسید . -ب

1

ملت ها پاسخ دهید :-در مورد افول دولت 7

 دو دلیل کاهش اهمیت مرزهای سیاسی کشورها را بنویسید . -الف

المللی به منطقه ای خاص محدود نمی شود ؟چرا امروزه سرمایه گذاری شرکت های بین  -ب

1

1مالتوس درباره حق حیات فقرا چه اعتقادی داشت ؟ 8

1دو مورد از ویژگی های چالش میان بلوک شرق و غرب را بنویسید . 9

1نظریه هانتینگتون را شرح دهید . 11

1 بکار برده شد ؟منظور از تقابل شمال و جنوب چیست ؟ این اصطالح به چه دلیلی  11

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 

 1 برخی اندیشمندان در رابطه با علت بحران زیست محیطی چه اعتقادی دارند ؟ 12

 2 بحران معرفتی را در نیمه اول و دوم قرن بیستم تحلیل کنید . 13

 1 دو مورد از اشکاالت بیدارگران نخستین را بنویسید . 14

 1 چه نوع اعتراضی بود ؟اعتراض روشنفکران به منورالفکران نسل اول از  15

 1 حاکمیت آرمانی دینی چه نوع حاکمیتی است و بوسیله چه کسانی محقق می شود ؟ 16

 1 معنای مشروطه در نظر عالمان دینی با نظر منورالفکران چه تفاوتی داشت ؟ 17

 1 کنند ؟مهمترین پیامد انقالب اسالمی چیست و چرا از بیداری اسالمی به بهار عربی یاد می  18

پیش از انقالب اسالمی ، دولت های اسالمی با مسئله فلسطین چگونه برخورد می کردند و گروههای  19

 مبارز فلسطینی به کدام بخش ملحق شدند ؟
1 

 موفق باشید                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


