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رفتارعادالنه رابرکسانی تحمیل می کردکه با معیارهای الهی  پاسخ:ده دوره قاجارچه بود؟ مشکل عدالت خانه تاسیس ش -19

برمسندقدرت نشسته نبودند وقدرت رابه زور قوم وعشیره وشمشیروحمایت استعمارگران به دست آورده بودند وعالم به عدالت 

نبودند.

 : نظامی بودکه درشرایط ناتوانی ازبرقراری حاکمیتابجو مشروطه دراندیشه اجتماعی وسیاسی تشیع چه جایگاهی داشت ؟ -18

آرمانی درقیاس بانظام استبدادی اولویت وبرتری پیدامیکرد.

جهت گیری ضداستعماری که داشتند .  جواب: ویژگی مشترک جنبش های  آزادی بخش با انقالب اسالمی چه بود ؟ -17

جنبش های آزادی  -1 جواب:  ن بیستم تفاوت داشت؟انقالب اسالمی ایران درچه جهاتی با جنبش های آزادی بخش قر -21

انقالب ایران از متن روابط مردم به  -2بخش گرایش به شرق داشت ولی انقالب اسالمی هیچ وابستگی به شرق وغرب نداشت. 

انقالب اسالمی از متن عقایداسالمی وآموزه های فقهی وهستی شناسی توحیدی بودنه -3وجودآمد نه جنبش های چریکی 

انقالب اسالمی به  -5انقالب اسالمی  صرفا سیاسی نبودبلکه دارای هویتی فرهنگی وتمدنی بود. -4ظریه های فلسفی غربین

قطع وابستگی انجامیدولی جنبش های آزادی بخش حضورمستقیم استعمار)قدیم ( را حذف می کردند. 

 فعالیت های درس سیزدهم : 

مقاومت منفی با حکومت تعامل محدودداشت -1 جواب :؟  الحی چه تفاوتی داشتمقاومت منفی با فعالیت رقابت آمیز اص-17

مقاومت منفی به تغییر درحکومت نمی انجامیدولی رقابت -2ولی رقابت اصالحی تعامل گسترده جهت تغییرحکومت داشت.

 عدالتخانه ( آمیزاصالحی تغیراتی درحکومت به دنبال داشت درحدایجاد سازمان ها ونهادهای جدید )مثال تشکیل

ب انقالب مشروطه فاقدجهان بینی مستقل است ولی انقال جواب: انقالب اسالمی با انقالب مشروطه چه تفاوت هایی داشت؟-21

مشروطه گرایش مثبت نسیبت به مدرنیته داشت ولی انقالب اسالمی   گرایش منفی  -2اسالمی دارای جهان بینی مستقل است. 

انقالب اسالمی  -4دنبال اجرایی کردن اسالم  است ولی مشروطه  چنین هدفی رادنبال نمی کرد. انقالب اسالمی به  -3دارد. 

 به قطع وابستگی  انجامیدولی مشروطه به قطع وابستگی به بیگانگان نینجامید.

موجب -2جهت گیری ضداستعماری -1 جواب: وجه اشتراک انقالب اسالمی با جنبش های آزادی بخش  چه بود: -21

ات ساختاری  شدند. تغییر

15سواالت درس

تغییرملت ها وکشورهای  -1پاسخ : برای خودترسیم می کند؟ بیداری اسالمی چه ویژگی ها وافقی را -1

تنهاآرمان بشرراصلحی که بی توجه به عدالت است  -2پیرامونی،درنظام جهانی سلطه را اوج همت خودنمی بیند.

دفاع  -4.حران های ذاتی آن متوقف شودازافق های جهان متجددبه عالم نمی نگردتا درچالش ها وب-3نمی بیند.

حل مشکالت معرفتی ومعنوی بشریت را رسالت خودمی داند. -5ازمحرومان جهان راوظیفه خودمی داند.

 درجهان دوقطبی قرن بیستم هویت اجتماعی  افراد،جنبش ها ،کشورها وانقالب ها برچه اساسی شناسایی می شد؟ -2

: براساس نسبتی که بایکی از دوقطب بلوک شرق وغرب داشتند.پاسخ

طب رابطه ونسبت با دوق پاسخ: دومحورمختصات برای تعییت هویت های فردی وجمعی درقرن بیستم چیست؟ -3

 بلوک شرق وغرب

 براساس دوری ونزدیکی پاسخ:درقرن بیستم جایگاه واهمیت جنبش های انقالبی چگونه مشخص می شد؟  -4

آنهاباهریک ازدوقطب شرق وغرب .درصورتی که جنبش یا انقالبی از این دوقطب ومحوربه دوربودندازاهمیتی 

برخوردارنمی شدند. 
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اطی به دلیل اینکه ارتب پاسخ:چراازنظردولتمردان آمریکایی انقالب ایران توان مقاومت وتداوم  نخواهدداشت؟  -5

حالی که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب راهدف قرارداده بود. بابلوک شرق برقرارنمی کرددرعین

الب اگرانقپاسخ: حساب آید؟ درچه صورتی انقالب ایران می توانست فرصتی برای اتحادجماهیرشوروی به  -9

داشت چون مانعی راکه آمریکادرمرزهای جنوبی شوروی  رویکردی به بلوک شرق وجریان های چپ می

ایجادکرده بودفروریخته بود.

ازین چون آنهاانقالب راباموپاسخ:چرادولتمردان غربی درابتداازعمق حادثه ای که اتفاق افتاده بودغافل بودند؟  -9

غرب شکل گرفته بودحال آنکه انقالب اسالمی ایران ازمتن فرهنگی  ه درچارچوب فرهنگجهانی می سنجیدندک

برمی خاست که باهجوم همه جانبه غرب هویت آن به چالش کشیده شده بود.

انقالب  :پاسخکدام حقیقت درنخستین روزهای انقالب موردتوجه برخی ازدانشمندان علوم اجتماعی قرارگرفت؟  -8

آرمان ها وارزش های دنیوی وسکوالراین جهان تعربف شده باشدبلکه  بی نبودکه درچارچوباسالمی ایران ،انقال

انقالبی بودکه ازمتن آرمان های معنوی وتوحیدی جهان اسالم برای حفظ هویت اسالمی وبرای تامین حقوق 

ازدست رفته امت اسالمی شکل می گرفت.

زانقالب بارویکردمعنوی است و باهویتی مستقل ا چون انقالبیپاسخ:چرانقالب ایران ازدیگرانقالب ها متفاوت است؟  -7

فرانسه چون سایرانقالب ها درجهت بسط وگسترش انقالب فرانسه بودن ودراصل انقالب جدیدنبودند.

میالدی با آرمان ها وارزش 1987درسال  پاسخ:انقالب فرانسه چگونه شکل گرفت وچه اثری  به جای گذاشت؟  -11

میالدی  1731ه پس ازرنسانس به وجودآمده بودند وبه صورت سلسله انقالب های های مدرنی شکل گرفت ک

میالدی حیات مجددخودراآغازکردوهمه کشورهای اروپارافراگرفت.1748تا

رد چپ به دلیل رویک پاسخ: داشت؟ های اروپایی  چه تفاوت وچه شباهتیروسیه  بادیگرانقالب  1719انقالب اکتبر -11

دیگرانقالبات تفاوت داشت.ولی باخصلت سکوالرودنیوی خوددرچارچوب آرمان ها وارزش های وسوسیالیستی با 

روشنگری مدرن حرکت می کرد وتعارضی باآن نداشت .)شباهت(

قالب انقالب ها تقلیدهای بدلی ازاناین پاسخ:انقالب های آزادی بخش قرن بیستم دارای چه ویژگی هایی بودند؟   -12

یی که دردوره استعمارمقهورومرعوب جوامع غربی شده بودندچالش فرهنگی های مدرن بودند،فرهنگ ها

وتمدنی خودرااززبان ونگاه نظریه پردازان غربی تفسیرمی کردندوراه حل آن رانیزدرپیوستن به جوامعی می 

دیدندکه درمرکز اقتصادوسیاست های دنیای غرب واقع شده بودند.

اری الگوی رفت پاسخ:متفاوتی نسبت به دیگرانقالبات است؟ انقالب اسالمی ایران دارای چه ویژگی های  -13

ورفتاراجتماعی خودرانیزبرهمان اساس سازمان داد.این انقالب با  خودراازفقه اجتماعی وسیاسی شیعی گرفت

تجدیدحیات معنوی وتوحیدی هم ازمنظردینی وفرهنگی به شناخت بحران وچالش های جهان اسالم پرداخت 

ت اسالمی خودفرصت جدیدی رابرای جهان غرب جهت عبورازبحران های معرفتی ومعنوی وهم بابازگشت به هوی

پدید آورد.

دولتمردان وروشنفکران جهان اسالم قبل ازانقالب اسالمی ایران با چه رویکردهایی به مسایل ومشکالت جهان اسالم  -14

رتاریخی برای دراثرتاخ تی بودکهبادورویکرد:دررویکرداول مسایل جهان اسالم ازنوع مشکالپاسخ:می نگریستند؟ 

رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود.دررویکردوم این مسایل ازنوع مشکالتی بودکه نظام سرمایه داری 
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ولیبرالیسم غربی به وجودآورده بود.رویکرددوم بااستفاده ازنظریه های چپ ارائه می شدوکسانی که این 

 وسوسیالیستی به مبارزه باعرب سیاسی می پرداختند.رویکردراداشتندازموضع اندیشه های مارکسیستی 

ب بندی درپوشش قط پاسخ: فلسطینی با مسئله فلسطین چگونه بود؟برخوردجوامع اسالمی وگروه های مبارز  -15

زیرنفوذغرب دولت غاصب اسرائیل رابه رسمیت می  دوبلوک شرق وغرب قرارمی گرفت . کشورهای

داشتندوبخشی دیگرکه زیرنفوذشرق بودندجبهه پایداری ومقاومت شناختندویادرجهت سازش باآن گام برمی 

ینی شدند.تعدادی ازگروه های فلسط راتشکیل می دادندوگروه های مبارزفلسطینی ناگزیربه بخش اخیرملحق

 هویت مارکسیستی وتعدادی دیگراندیشه های ناسیونالیستی داشتند.

ای مارکسیستی با گروه هپاسخ: دارای چه گرایشی بودند. گروه های مارکسیستی وناسیونالیستی مبارزان فلسطینی -19

باورهاواعتقادات دینی ومعنوی قایل نبودندوگروه های ناسیونالیستی ازموضع  هویت الحادی خود،جایگاهی برای

 قوم گرایی عربی به اسالم می نگریستندواسالم راازجهت اینکه پدیده ای عربی است می پذیرفتند.

الی باتسلیحات وحمایت م دولت اسرائیل پاسخ: درتقابل بلوک شرق وغرب چگونه بود؟وضعیت فلسطین  -19

آشکارآمریکا وانگلیس ودیگرکشورهای اروپایی تجهیز می شد وگروه های فلسطینی بابا موشک های سام هفت 

یدبین وروسی می جنگیدکه حضوردولت اسرائل بازار فروش اسلحه رادرمنطقه گرم کرده بود. با قراردادکمپ دی

فلسطینی ها تضعیف شد. مصرواسرائل  موضع

ن قدرت تنهادراین نبودکه مهم تری اهمیت ایران پاسخ:اهمیت انقالب ایران دررابطه با مسئله اسرائل چگونه بود؟  -18

حامی اسرائل درمنطقه یعنی شاه راساقط کرده بود بلکه اهمیت انقالب درمسیری بودکه برای مبارزه با صهیونیسم 

ی داد.انقالب اسالمی به واسطه بازگشت به اسالم وبااتکای به فقه سیاسی واجتماعی ،مسئله اسرائل رابه عنوان ارائه م

مسئله جهان اسالم مطرح می کرد.بازگشت به اسالم اوال مشروعیت قراردادکمپ دیویدرادرباورواعتقادمسلمانان 

هی داسالمی وبااتکابه ایمان به خداوندوقدرت المخدوش کردثانیا مقاومت دربرابرصهیونیسم راز موضع باورواعتقا

آغازکرد.قتل انورسادات وشکل گیری انتفاضه وجنبش های جدید اسالمی درفلسطین نتیجه این حرکت جدیدبود.

دولت های غربی تالش کردندانقالب های کشورهای عربی که  پاسخ :؟ چیست واژه بهارعربی منظوراز  -17

به وجودآمدندرابخشی ازفرایند غربی شدن کشورهای غربی معرفی کنندوآن را بهارعربی تا کنون  1387سالاز

معرفی کردند.

طین ،انتفاضه های جدیداسالمی درفلسجنبش  پاسخ:نمونه هایی از تاثیرات انقالب اسالمی برجهان اسالم را بنویسید.  -21

افغانستان دربرابرحکومت وابسته به بلوک شرق،تشکیل جبهه نجات اسالمی درالجزایر،جهاداسالمی 

ترده مردم ها وانقالب های گس سلسله قیامپاسخ: مهم ترین پیامدانقالب اسالمی ایران درجهان اسالم رابیان کنید. -21

منجرشده  شمسی که تاکنون به سقوط قدرت های سیاسی درچهارکشورعربی 1387درکشورهای عربی ازسال 

است.انقالب هایی که حکایت ازبیداری اسالمی دارد هرچند کشورهای اروپایی تالش دارند این انقالبات رابخشی 

 ازفرایندغربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند وبه همین دلیل آن را بهار عربی می نامند.

اری داری اسالمی حاصل انتقال بیدبی پاسخ:بیداری اسالمی حاصل چیست؟ وانقالب ایران درآن چه نقشی دارد؟  -22

ازسطح نخبگان به متن مردم وفرهنگ عمومی جامعه اسالمی است.انقالب اسالمی ایران ازطریق بیداری اسالمی 

جدیدی رادربرابرامت اسالمی قرارداده است. بیداری اسالمی اگردرسطح جوامع اسالمی تحقق پیداکندبه  الگوی
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ز قدرت های قومی وقبیله ای والزامات امنیتی برمدارفقاهت وعدالت سوی نظامی حرکت خواهدکردکه فارغ ا

سازمان می یابد .

ازعزت -1 پاسخ: می دانست؟ انقالب ایران براساس آموزه های اسالمی ،خودرادارای چه رسالت ومسئولیتی -23

فطرت -3ازمحرومان ومستضعفان جهان راوظیفه خودمی دانست. دفاع -2واقتدارجهان اسالم پاسداری می کرد.

الهی همه انسان هارامخاطب پیام خودقرارمی داد وحل مشکالت معرفتی ومعنوی بشریت رادرمحدوده رسالت 

خودمی دید.

ب ازدوجریان اصلی تفکرفلسفی جهان غر پاسخ: امام خمینی درنامه خودبه رهبرشوروی به چه نکاتی اشاره کرد؟ -24

مشاءوحکمت اشراق به اشکاالتی اشاره کردکه یعنی حس گرایی وعقل گرایی یادکردوبااستفاده ازحکت 

درمحدودکردن دانش وعلم به شناخت حسی یاشناخت عقلی وجوددارد.

ی ومعنوی بحران های عمیق معرفتپاسخ: نقش انقالب ایران درتکوین یا گسترش اندیشه های پسامدرن چگونه بود؟ -25

 ش های اسالمی فرصت بروز وظهوریافتباانقالب اسالمی وشکل گیری جنب جهان غرب وچالش های مربوط به آن

وبابیداری اسالمی رویکرددینی ومعنوی به زندگی اجتماعی درسطوح مختلف جوامع غربی به وجودآمدوبدین 

ترتیب ارزش ها وآرمان های بعدازرنسانس اعتبارجهانی خودراازدستدادونظریه هایی که ناظربه افول سکوالریسم 

بودشکل گرفت.

اسالمی ایران باذخائرمعرفتی  با انقالب -1 پاسخ: اسی جهان جدید چگونه شکل گرفت ؟جغرافیای فرهنگی وسی -29

افول سکوالریسم وتکوین وگسترش پسامدرن با تاثیرپذیری ازبیداری اسالمی  -3فروپاشی بلوک شرق -2وشیعی

بامقاومت انقالب دربرابرسلسله اقدامات مستمر غرب علیه خود-4بارویکرددینی

ی وتجهیز نوژه،هشت سال جنگ تحمیل کودتای پاسخ: مقابله غرب با انقالب اسالمی ایران بنویسید.نمونه هایی از  -29

ارتش عراق با سالح های شرق وغرب ودالرهای نفتی کشورهای عربی 

 نظریه پایان تاریخ فوکویاما به چه  موضوعی اشاره دارد وانقالب اسالمی ایران  چگونه برآن خط بطالن کشید؟ -28

قطبی شدن پیش می رود وتعارض وبرخوردهای تاریخ ساز به  روپاشی بلوک شرق  جهان به سوی یکبا ف پاسخ:

پایان می رسد. انقالب ایران  با حضورفرهنگی وتمدنی خود مقاومت دربرابرجهان غرب رابه وجودآورد وبا 

.  پیامدهای جهانی اش براین نظریه خط بطالن کشید

شکل گیری قطب بندی  ضمن اعتراف بهپاسخ: رامطرح می سازد؟نظریه جنگ تمدن ها چه ویژگی هایی  -27

جدیدفرهنگی وتمدنی اوالباطرح دیگرتمدن هادرعرض تمدن اسالمی،جایگاه برجسته ومنحصربه فردانقالب 

وفرهنگ اسالمی رانادیده می گرفت.ثانیاباطرح جنگ تمدن ها رویکردخصمانه جهان غرب رابه جنبش های 

ورودمجدددیگرفرهنگ هابه عرصه زندگی بشرمعرفی می کردوازاین طریق هراسی راکه پس اسالمی نتیجه 

ازجنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق وجودداشت متوجه جهان اسالم می گرداند.

ه اقتصادوسیاست جهان غربدرشرایط فعلی کپاسخ:اقتصاد وسیاست جهان غرب درشرایط کنونی چگونه است؟  -31

یازمندبه مناطق پیرامونی است.انباشت ثروت جهان دردست جمعی اندک جزبافقرووابستگی ابعادجهانی پیداکرده ن

 اقتصادی وسیاسی انبوه آدمیان ممکن نیست.

دنیای غرب برای تامین نیازهای اقتصادی وسیاسی خودومقابله باحرکت مستقلی که درجهان اسالم شکل گرفته  -31

ابله نظامی وسیاسی ازطریق حضورمستقیم مانندآنچه مق-1پاسخ: است به چه فعالیت هایی پرداخته است؟

https://konkur.info



 

 

   
 

  

 

  

 

 

2-محاصره وتحریم اقتصادی ازطریق سازمان های بین المللی مانندآنچه نسبت به درافغانستان وعراق رخ داد. 

وسکوالالردرکشورهای غربی برای اشباع خالال معنوی فرهنگ تبلیغ معنویت های کاذب   -3 ایران انجام می دهد. 

-5 تصویرسازی خشن وغیرعقالالیی ازفرهنگ اسالالمی ازطریق سازماندهی جریان های تروریستی وهابی   -4 غرب 

مدیریت جنگ  -9 تفسیرهای سکوالالرازاسالالم وحمایت ازاسالالم امریکایی برای بدل سازی نسبت به انقالالب اسالالمی 

ایجاداختالالفات فرقه ای ومذهبی برای تضعیف جهان  -9 دربرابرحرکت فرهنگی جهان اسالالم  رسانه ای همه جانبه 

اسالالم

پاسخ:انقالالب فرانسه دارای جهان بینی دنیوی وارزش دارد؟  انقالالب فرانسه با انقالالب اسالالمی ایران چه تفاوت هایی   -32

توحیدی است. انقالالب فرانسه های لیبرالیستی است ولی جهان بینی انقالالب اسالالمی معنوی وارزش های آن 

باخشونت زیادی همراه بوده ودرچندمرحله انجام پذیرفت ولی انقالالب ایران خشونت کمتر ویک مرحله ای بوده

است.

1-حرکت نخستین پاسخ:  حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالالمی با بیداری اسالالمی چه تفاوت هایی دارد؟   -33

بیدارگران اسالالمی توسط نخبگان مردم انجام شدولی بیداری اسالالمی توسط توده های مردم انجام شد.حرکت

اجتماعی نخستین بیدارگران اسالالمی درصدد اصالالح حکومت بودولی بیداری اسالالمی درصددتشکیل حکومت

حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران درسطوح میانی وسطحی بودولی تغغیر بیداری اسالالمی به جدید است.3- 

صورت بنیادین است.

تالالش جهت هویت یابی مستقل پاسخ:  34-فرصت هایی که جهان اسالالم دربرابرتحدیدهای جهان غرب داردچیست؟ 

ازجهان غرب،خودباوری وخودکفایی
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