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 -1در جاي خالي كلمات مناسب بنویسید:

بارم

الف) متفکران مسلمان ،جهان عینی را جهان  ................مینامند.
ب) جهان گشایی و امپراتوری که از قرن پانزدهم به بعد در اروپا آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج خود رسید.............. ،
نامیده میشود.

1

ج) قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار ،بیشتر ریشه در مناسبات  .....................داشت.
د) مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ غرب  ...............است.

 -2عبارات زیر را توضیح دهید:
الف) لیبرالیسم

ب) نظام جهانی
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ج) دئیسم

 -3به سواالت زیر با بلی  -خیر پاسخ دهید:
الف) آیا در نگاه قرآنی جهان عینی بر اساس حکمت و مشیّت خداوند ،رفتاری حکیمانه با انسان و جامعه انسانی دارد؟
ب) آیا در جامعه جهانی گذشته سرنوشت تعامالت فرهنگی ،تابع روابط سیاسی و نظامی و یا اقتصادی بود؟
ج) آیا وابستگی کشورهای استعمارزده مسئلهای است که امکان عبور از مرحله استعمار به استعمار نو را برای کشورهای
استعمارگر پدید میآورد؟

1

د) آیا پدید آمدن شرکتهای بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت ارتباطات ،باعث اهمیت مرزهای سیاسی گردید؟

 -4پاسخ کوتاه دهید:
الف) جهان انسانی به چه معناست؟
ب) از منظر قرآن انسان عالوه بر اخالق الهی ،با چه شرط دیگری میتواند درهای برکات را بر خود باز کرده و ازآن بهرهمند
شود؟
ج) فارابی مدینه تغلب را چگونه معرفی میکند؟
د) در چه صورتی امپریالیسم اقتصادی شکل میگیرد؟
ه) دوران خالفت به کدام مقطع تاریخی جهان اسالم گفته میشود؟
و) رنسانس به چه معناست؟
ز) نخستین انقالب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان ،در کدام کشور به وقوع پیوست؟
ح) جهان غرب از چه طریقی فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت میکند؟
صفحه...1........:از .......2.......
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رشته :انسانی

دنباله سئوال امتحان درس :علوم اجتماعی

تاریخ امتحان:
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 -5توضیح دهید:

بارم
بارم

الف) معنای سکوالریسم:
ب) سکوالریسم آشکار:
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ج) سکوالریسم پنهان:

 -6نمودار زیر را کامل کنید(برای هر مورد یک نمونه)
ابعاد فرهنگ
هنر

در قرون وسطی (فرهنگ دینی)

در فرهنگ مدرن غرب
1

حقوق انسان

 -7الف) منظور از اقتصاد تک محصولی چیست؟
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ب) دو تأثیر اقتصاد تک محصولی را بنویسید.

 -8متن زیر را کامل کنید:
روشنگری در دو سدۀ هفدهم و هجدهم ،بیشتر رویکردی .............داشت .در سدۀ نوزدهم و بیستم ،بیشتر صورت .............
پیدا کرد و از پایان قرن بیستم با افول  ، ...............اصل روشنگری و به دنبال آن  ،فرهنگ مدرن ،گرفتار بحران معرفت
شناختی شده است.
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<<پاسخ کامل دهید>>
 -9کدام فرهنگها ظرفیت جهانی شدن را ندارند؟
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 -11مهمترین ویژگیها و ارزشهایی که یک فرهنگ مطلوب جهانی باید از آنها برخوردار باشد را نام ببرید.
 -11نقش عقل و پیامبران در فرهنگ اسالمی چگونه است ؟ برای هر مورد یک ویژگی بنویسید.
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1

 -12چه تفاوت راهبردی بین استبداد تاریخی -قومی با استبداد استعماری وجود دارد؟

1

 -13استعمار نو و استعمار فرانو را با یکدیگر مقایسه کرده و دو تفاوت برای آن ذکر کنید.

1

 -14دو پیامد تحریف مسیحیت رابنویسید.

1

 -15شکل گیری نظام نوین جهانی چگونه است؟ مراحل چهارگانه آن را بنویسید.
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