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تفاوت : ازنظرسیاسی ، اقتصادی  وجغرافیایی  جواب : وتفاوت دوابرقدرت شرق وغرب راتوضیح دهید.شباهت   -13

دردوبخش متمایز قرار می گرفتند. شباهت: ازجهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی 

نیزدرمتن غرب فرهنگی قرارداشت. 

نظریه ی مارکسیسم درچارچوب بنیان های  جواب : قرارداشت؟مبانی نظری مارکسیسم درچه چارچوب فرهنگی   -14

فرهنگی غرب  به حل مسایلی می پرداخت که درمتن این فرهنگ پدیدآمده بود)قصدعبوراز بنیان های نظری 

غرب رانداشت .( ورویکردی سکوالر  حتی ماتریالیستی نسبت به عالم داشت .

 -3درون فرهنگی   -2جهانی  -1  جواب : محسوب می شد ؟چالش های بلوک شرق وغرب از کدام نوع چالش ها  -15

تمدنی  -4عارضی

آزادی مثبت  یعنی آزادی برای چه؟ )آزادی برای  جواب :چیست ؟ زمفهوم آزادی مثبت وآزادی منفی منظورا -19

 فرصت ها،آزادی برای  پیشرفت وتوسعه جامعه ( آزادشویم که به چه برسیم .آزادی منفی  یعنی آزادی  ازچه ؟

ازچه چیزهایی آزادشویم)آزادی از استبدادوظلم و...(انقالب ها آزادی از ظلم هستند.

چالش فقروغنا.درجوامع لیبرال با آزادی جواب:اولین چالش جوامع صنعتی چه بود وچگونه به وجودآمد؟  -19

صاحبان سرمایه،بهره کشی جدیدازکارگران)که قبال کشاورزبودند(به شدت گسترش یافت.

تقسیم دوقطبی جهان به بلوک شرق وغرب هریک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دوقطب دردوران  -18

کشورهای وابسته به بلوک غرب : ترکیه ، عربستان ، کویت ، امارات متحده عربی ، عمان ،   تعلق داشت ؟ جواب :

ه بلوک مال عبدالناصر کشورهای وابسته باردن ،یمن شمالی ،قطر ، بحرین ،ایران قبل از انقالب ،لبنان ، مصربعدازج

شرق : سوریه ، عراق ، یمن جنوبی، مصرتااول حکومت انورسادات ، سودان 
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جامعه ای که هرگونه ستیزه ونزاع ناشی از خون  -1 جواب : دونوع جامعه متقابل دردیدگاه قرآن راتوصیف کنید: -1

جامعه ای که به گروه های -2بشررابرمدارآرمانی حقیقی واصیل جمع می کند.،نژاد وطبقه و..راازبین می بردوهمه 

پراکنده  ومتخاصم تجزیه می شوند وظرفیت ها ونیروهایشان نابودمی شود.

وچرامعتقدبود جنگ درفرهنگ غرب عارضی   اگوست کنت دالیل بروز جنگ درگذشته را چه می دانست ؟  -2

درگذشته فاتحان   ازطریق غنایم جنگی  برثروت خودمی افزودند ولی معتقدبود   جواب :وتحمیلی بوده است ؟ 

بارشد علم تجربی و صنعت  ثروت از طریق غلبه برطبیعت به دست می آید نه جنگ .بنابراین جنگ امری عارضی 

وتحمیلی است . 

 اول  زیرادوجنگ جهانیجواب :  چرا درقرن بیستم نظریه ی اگوست کنت درباره  علل بروز جنگ  ردشد؟ -3

 ( با صدمیلیون تلفات و استفاده ازسالح های شیمیایی و اتمی  اتفاق افتاد .1737-1745( ودوم )1718-1714)

:  رقابت کشورهای اروپایی برسرمناطق جواب  یکی از مهم ترین  عوامل وقوع جنگ  های جهانی  را بیان کنید . -4

یروی کارارزان داشت.استعماری ،زیرا سرمایه وصنعت نیاز به بازارهای مصرف ون

:  درقالب ایدئولوژی های جواب  طرف های درگیردردوجنگ جهانی  رفتارخودراچگونه توجیه می کردند؟  -5

رهنگ غرب داشت .()توجیهی که ریشه درف. ناسیونالیستی ،لیبرالیستی وسوسیالیستی رفتارشان راتوجیه می کردند
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 -1واب : ج رقابت کشورهای اروپایی چگونه ادامه یافت ؟پس از شکست یکی ازطرفین وپایان جنگ جهانی دوم  -9

بین متفقین دیروز جنگ سرد سایه انداخت. )درمناطق پیرامونی جنگ گرم ادامه  -2صلحی پایدار استقرار نیافت . 

(وبه اقتصاد کشورهای صنعتی ،یعنی اقتصادوابسته به تسلیحات نظامی رونق بخشید یافت 

تازمان فروپاشی اتحادجماهیر شوروی جواب :افت ؟ جنگ سردتاچه زمانی ادامه ی -9

بازار بخش وسیعی ازاقتصاد کشورهای صنعتی یعنی جواب :   تداوم جنگ سرد چه تاثیر اقتصادی بربازارداشت؟ -8

اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی راگرم می کرد .

و  محورهای عملیاتی جنگ جواب : ؟ پس از  فروپاشی بلوک شرق  محورهای عملیاتی جنگ چگونه تغییرکرد -7

خون ریزی راازکشورهای غربی وایدئولوژی ها ومکاتب غربی به فرهنگ ها وتمدن هایی منتقل کرده اند که 

 دردوران استعمار تحت سلطه واقتدار جهان غرب درآمده بودند.

نظریه جنگ تمدن ها  که عملیات نظامی   جواب : نظریه هانتینگتن  چه نام داشت وتوجیه گر چه چیزی بود؟  -11

منشاءاصلی درگیری ها درجهان قدرت های غربی رادرقبال مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد . 

راعامل فرهنگی می دانست.بزرگترین تهدیدجهان غرب رااسالم می دانست.

قدرت  خرید مردم  -1جواب :  رد ؟ (بحران های اقتصادی چه  چالش های به دنبال دارد؟ ) چه ویژگی هایی دا -11

کارخانه ها  -3تولیدکنندگان بازارفروش خودراازدست می دهند. -2ومصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد .

 نامتعادل شدن سیستم عرضه وتقاضا وازبین رفتن بازارمصرف -4تعطیل می شوند وکارگران بیکارمی شوند. 

شباهت: هردو هویتی اقتصادی جواب :  غنا چه شباهت وتفاوتی دارند ؟بحران های اقتصادی با چالش های فقرو  -12

دارند . تفاوت : فقر وغنا چالشی مستمر وذاتی فرهنگ غرب است  ولی  بحران های اقتصادی  اغلب دوره ای، 

. مقطعی وعارضی اند

چون بیشترکشورهای صنعتی وپیشرفته درنیمکره شمالی قراردارند جواب : جنوب  چیست؟  –منظورازمفهوم شمال   -13

وکشورهای فقیر درنیمکره جنوبی  تقابل  کشورهای غنی وفقیر  به تقابل شمال وجنوب  تعبیر می شود . 

دان زیرا برخی ازاندیشمنجواب : جنوب  بعدازجنگ جهانی دوم بیشتربه کار برده شده است ؟  –چرا مفهوم شمال  -14

دند که چالش بلوک شرق وغرب چالش اصلی نیست بلکه چالش اصلی چالش بین کشورهای غنی وفقیر معتقدبو

 است .

جنوب  ،  –شمال جواب : اصطالحات سیاسی که نشان دهنده ی  چالش بین کشورهای  غنی وفقیر را نام ببرید .  -15

جهان اول ودوم وسوم ، کشورهای توسعه یافته وعقب مانده ، کشورهای مرکز وکشورهای پیرامون ، کشورهای 

 استعمارگر واستعمارزده

جهان اول کشورهای سرمایه داری بلوک جواب : منظورازکشورهای جهان اول جهان دوم وجهان سوم چیست ؟  -19

قرارداشتند . جهان سوم : کشورهای که خارج از دوبلوک قبلی غرب جهان دوم : کشورهایی که دربلوک شرق 

هستند ولی تحت نفوذ آنها  واقع می شدند. 

منظوراز اصطالح کشورهای  توسعه یافته و توسعه نیافته یا عقب مانده چیست ؟ این اصطالح  اشاره به چه نکته ای  -19

نامیده می شوند وکشورهای دیگر درمقام  کشورهای صنعتی وثروتمند کشورهای توسعه یافته جواب :  دارد ؟ 

درحال توسعه یا عقب مانده نامیده می شوند .به این نکته اشاره دارند که  کشورهای  مقایسه با آنها  توسعه نیافته  یا

توسعه یافته الگوی کشورهای دیگرند وباید مسیر آنها راادامه دهند. 
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رکز کشورهای مجواب :  پیرامون چیست ؟ چه کسانی این  اصطالح را به کار می برند؟  -منظورازاصطالح مرکز  -18

کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته  کشورهای پیرامون کشورهای توسعه نیافته اند.  کسانی که معتقدند کشورهای 

ی ر می گیرند. جوامع  غربی چالش هاپیرامون به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی درموقعیتی فقیرانه قرا

درونی خودرا ازطریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی حل می کنند . ) باسرمایه گذاری مشترک  وکار 

کارگران غیرغربی  ثروت رااز کشورهای پیرامونی به کشورهای  مرکزی انتقال می دهند.( 

رهای کشو جواب : غیرغربی ( به چه شکلی است ؟  رابطه کشورهای مرکزی ) غربی ( با کشورهای پیرامونی ) -17

مرکزی باثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند سطح عمومی رفاه رابرای کارگران واقشار ضعیف 

جوامع غربی تامین می کنند ومشکالت حاددرونی رابه بیرون مرزهای خود ازطریق سرمایه گذاری های مشترک 

کالت اعتصابات کارگری و مش -زیست محیطی -ال می دهند)مثل الودگی های هسته ایومعاهدات بین الملل انتق

اتحادیه های کارگری و... (  وانتقال ثروت ازکشورهای پیرامون به کشورهای مرکزی راتسهیل می کنند . 

ودسته د کسانی که چالش ونزاع بین اینجواب :  اصطالح استعمارگر واستعمارزده راچه کسانی به کارمی برند؟  -21

کشوررابه ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند وبه ابعاد فرهنگی آن نیز نظردارند.ازنظر این گروه مشکل کشورهای 

فقیر تنها ضعف اقتصادی وصنعتی انها نیست بلکه خودباختگی فرهنگی والگوپذیری مقلدانه آنها ازکشورهای صنعتی 

است . 

درصورتی که چالش های جواب :   ی غربی فعال خواهد شد؟درچه صورتی دیگربار چالش های درونی کشورها  -21

.  جنوب  چه تقابلی جهانی است فعال شود –مربوط تقابل شمال 

ی بلوک شرق وغرب  چالشی عرض  جواب :  جنوب مقایسه کنید . –کاربرد دواصطالح بلوک شرق وغرب را با شما  -22

جنوب ذاتی ، دائمی ، اساسی وخارج از  -، موقت ، گذرا ، فرعی ودرون جهان فرهنگی غرب است . ولی شمال  

جهان فرهنگی غرب است ) بین فرهنگی محسوب می شود . (

ترده گس باتوجه به نابرابری هایجواب:وضعیت نظام جهانی موجود ازنظراستقرارصلحی پایدارچگونه است؟ -23

درسطح جهانی بین کشورهای مرکزی وکشورهای پیرامونی ،چشم اندازصلح درجهان ناپایدار،متزلزل وبه نفع 

کشورهای استعمارگراست.
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رسیدن به  عمجموعه که مانعدم تعادل بین اجزای به هم پیوسته یک بحران چیست وچگونه ایجادمی شود؟پاسخ: -1

برخی ازتغییرات درونی وبیرونی ،تعادل مجموعه)نظام( رابرهم  به وجودمی آیدکه هدف می شود.بحران هنگامی

)مثال .بحران ها،چالش های مهارنشدنی هستندتغییرات به تعادل مجدد،دست پیداکند.بزند ونظام نتواندبامهاراین 

منجرمی شود.(سیستم)بدن( بیماری که قابل درمان نیست وبه مرگ 

خیربحران ها به مناطق دیگردنیا تسری)انتقال(می یابند.خودباقی می مانند؟پاسخ : آیا بحران ها،فقط درمحیط  -2

بحران های زیست محیطی،بحران های اقتصادینمونه هایی ازبحران های نظام جهانی بنویسید؟پاسخ :  -3

قدرت خریدمصرف کنندگان به شدت کاهش می بحران های اقتصادی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ پاسخ: -4

یابد،تولیدکنندگان ،بازارفروش خودراازدست می دهند.کارخانه ها تعطیل می شوند.کارگران بیکارمی 

شوند.)بازاردچاررکودوکسادی می شود.(
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