
درسنامءهجامعهشناسیدهم 

8 کنش های ما   درس1

10 پدیده های اجتماعی   درس2

13 جهان اجتماعی   درس3

16 اجزا و الیه های جهان اجتماعی   درس4

20 جهان های اجتماعی   درس5

23 پیامدهای جهان اجتماعی   درس6

27 ارزیابی جهان های اجتماعی   درس7

30 هویت   درس8

34 بازتولید هویت اجتماعی   درس9

37 تغییرات هویت اجتماعی   درس10

40 تحوالت هویتی جهان اجتماعی »علل درونی«   درس11

43 تحوالت هویتی جهان اجتماعی »علل بیرونی«   درس12

46 هویت ایرانی )1( »هویت فرهنگی ایران«   درس13

- هویت ایرانی )2( »درس آزاد«   درس14

48 هویت ایرانی )3( »هویت سیاسی ایران«   درس15

53 هویت ایرانی )4( »هویت جمعیتی و اقتصادی ایران«   درس16

درسنامءهجامعهشناسییازدهم 

59 جهان فرهنگی   درس1

61 فرهنگ جهانی   درس2

64 نمونه های فرهنگ جهانی )1(   درس3

67 نمونه های فرهنگ جهانی )2(   درس4

70 باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب   درس5

73 چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب   درس6

77 جامعءه جهانی   درس7

80 تحوالت نظام جهانی   درس8

84 جهان دوقطبی   درس9

87 جنگ ها وتقابل های جهانی   درس10

91 بحران های اقتصادی و زیست محیطی   درس11

93 بحران های معرفتی و معنوی   درس12

96 سرآغاز بیداری اسالمی   درس13

99 انقالب اسالمی ایران، نقطءه عطف بیداری اسالمی   درس14

102 افق بیداری اسالمی   درس15

درسنامءهجامعهشناسیدوازدهم 

109 ذخیرءه دانشی   درس1

113 علوم اجتماعی   درس2

117 نظم اجتماعی   درس3

122 کنش اجتماعی   درس4

126 معنای زندگی   درس5

130 قدرت اجتماعی   درس6

136 نابرابری اجتماعی   درس7

144 سیاسِت هویت   درس8

149 پیشینءه علوم اجتماعی در جهان اسالم   درس9

154 افق علوم اجتماعی در جهان اسالم   درس10

160 پرسشهایچهارگزینهایدهم  

226 پرسشهایچهارگزینهاییازدهم  

307 پرسشهایچهارگزینهایدوازدهم  

آزمونهایجامع  351
359 پاسخنامءهتشریحی  

444 پاسخنامءهکلیدی  
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از  به درس 4  بزنیم  یه فالش بک  باید  به عنوان مقدمه 
جامعه شناسی یازدهم! اگه یادتون باشه در درس 4 خوندیم 
که عقاید و ارزش های اسالمی در تاریخ گسترش خود، چهار 
مرحله رو طی کردن: عصر نبوی، عصر خالفت، دورءه استعمار 
و دورءه بیداری اسالمی. االن ما رسیدیم به مرحلءه آخر! پس 
ببینیم در دورءه بیداری اسالمی اوضاع از چه قراره! بریم 

عبارتمعروفیوجودداردکهمیگوید:»هر چیز 
که در جستن آنی، آنی«.اینعبارتبدانمعناست
کهارزشهرفرد،گروه،جریان،جنبش،انقالبو

جامعهبراساسبلندای همتاووآنچهاز زندگی می خواهد،تعیینمیشود.بنابراینبرایپیبردنبهارزشبیداری اسالمینیزبایدبلندای همت 
وهدف آنراموردکشفوشناساییقراردهیم.در جریان این کشف و شناسایی، ما به این نتیجه می رسیم که بیداری اسالمی یه هدف هایی داره و یه هدف هایی 

هم نداره! یعنی یه چیزایی براش مهمه و یه چیزایی براش مهم نیست؛ بنابراین ما می تونیم برای بیداری اسالمی دو جنبءه سلبی و ایجابی در نظر بگیریم، این طوری:
الف( جنبءه سلبی بیداری اسالمی

تغییرموقعیتملتهاوکشورهایپیرامونیدرنظامجهانیسلطهرا،اوجهدفنهایینمیبیند.
تنهاآرمانبشررا،صلحیکهبیتوجهبهعدالتاست،نمیپندارد.

ازافقجهانمتجددبهعالمنمینگردتادرتنگنایجهانسکوالروچالشهاوبحرانهایذاتیآنمتوقفگردد.
ب( جنبءه ایجابی بیداری اسالمی

مخاطببیداریاسالمی:نوع بشر
توی درس 2  گفتیم که یکی از انواع فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن گام برمی داره، فرهنگ هایی هستن که عقاید، ارزش ها و هنجارهای اونا در خدمت گروه یا قوم خاصی 

نیست، بلکه سعادت همءه انسان ها، یعنی نوع بشر رو دنبال می کنه و گفتیم چنین فرهنگی، یه فرهنگ مطلوب جهانیه! بیداری اسالمی هم دقیقًا به دنبال حاکم کردن چنین فرهنگیه!
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وظیفءهبیداریاسالمی:دفاع از محرومان و مستضعفان جهان
رسالت )هدف(بیداریاسالمی:حل مشکالت معرفتی و معنوی بشریت

با اون و هم چنین تأثیرات انقالب اسالمی خودمون بر جریان های بیداری  با دستاوردهای بیداری اسالمی و اقدامات غرب واسءه مقابله  توی ادامءه درس قراره 
اسالمی سایر کشورها، بیشتر آشنا بشیم! اگه آماده ای، بزن بریم! 

برخیدانشمندانعلوماجتماعی،انقالباسالمیایرانرانخستین انقالبیمیدانندکهپس از انقالب فرانسهدرسطحجهانیاتفاقافتادهاست.در
اینبخشمیخواهیمبهبررسیجایگاه و اهمیت انقالب اسالمی ایرانبپردازیم.

درجهان دوقطبِیقرنبیستم:
هویتجنبشها،انقالبهاوکشورها،براساس جایگاهواهمیتشاننسبت یکی از دو قطب جهان)بلوکهایشرقوغرب(،شناساییمیشد.

بنابراین،انقالباسالمیایراندرجهاندوقطبیآنروزگار:

یعنی در قرن بیستم، تصور می شد جهان در سیطرءه این دو قطبه و هیچ کشوری خارج از حیطءه یکی از دو بلوک غرب و شرق نمی تونه قدرت داشته باشه. حاال توی این 
وضعیت، ایران به عنوان یه کشور مستقل اومده بود و با آمریکا )یعنی رئیس بلوک غرب( داشت مخالفت و مبارزه می کرد؛ پس از این حیث، انقالب اسالمی ایران اهمیت 
زیادی داشت. اما از طرف دیگه، ایران در مبارزءه خودش با غرب به دشمن اصلی بلوک غرب، یعنی همون شوروی )رئیس بلوک شرق( وابسته نبود، بلکه داشت مستقل عمل 

می کرد، پس از این حیث که برای بلوک شرق، تره هم خُرد نمی کرد، اهمیت خودش رو از دست می داد! حاال دوزاریت افتاد جریان از چه قرار بوده؟!!

ازنظردولتمردانآمریکا،انقالباسالمیبهدلیلاینکهبابلوکشرقارتباطبرقرارنمیکرد،بنابراین:
توانمقاومتنداشت.

نمیتوانستتداومیابد.
دیریازود،باردیگر،دستنیازبهسویبلوکغربدرازمیکرد.

دولتمردان غربیباایننگاهبهانقالباسالمیایران،ابتداازعمقحادثهغافل بودند؛زیراآنهاانقالباسالمیایرانرابا موازینفرهنگ غرب 
می سنجیدند،درحالیکهانقالباسالمیایران،از متن فرهنگی دیگر )فرهنگ اسالمی( برمی خاست.

انقالب اسالمی ایران
درچارچوب آرمان ها و ارزش های سکوالر جهان غربتعریفشدهباشد.انقالبی نبودکه:
از متن فرهنگ اسالمیبرایحفظهویتاسالمیوتأمینحقوقازدسترفتءهامتاسالمیشکلمیگرفت.انقالبی بودکه:

انقالباسالمیایران،نخستینانقالبیبودکهبعدازانقالبفرانسهاتفاقمیافتاد؛زیراهیچیکاز انقالب ها پس از انقالب فرانسه، یک انقالب 
جدید نبودند،بلکههمهدرجهتبسط و گسترش انقالب فرانسهبودند.

حاال بیا چندتا انقالب رو با هم مقایسه کنیم:

انقالب فرانسه
)1789(

باآرمانهاوارزشهایمدرنیشکلگرفتکهپسازرنسانسبهوجودآمدهبودند.
ابتدادرخاستگاهخود،فرانسه،گرفتارمشکالتیشد،امابهزودیبهصورتسلسلهانقالبهای1830و1848م.حیاتیدوبارهیافتوهمءه

کشورهایاروپاییرافراگرفت.
انقالب روسیه
گرچه بهدلیلرویکرد چپ و سوسیالیستی،بادیگرانقالبهایاروپاییتفاوت داشت،امابهدلیل سکوالربودن،درون فرهنگ غربقرارمیگرفت.)اکتبر 1917(

جنبش های
آزادی بخش
قرن بیستم1

تقلیدی از انقالب های مدرنبودند.
فرهنگ هاییکهدردورءهاستعمار،مقهور و مرعوب جوامع غربیشدهبودند،راه حلچالشهایخودرانیزدرپیوستن به جوامع غربیمیدانستند.

انقالب اسالمی
ایران

الگوی رفتاریخودراازفقهاجتماعی و سیاسی شیعیگرفت.
ازمنظردینیوفرهنگی،بهشناخت بحران ها و چالش های جهان اسالمپرداختوبابازگشت بههویت اسالمی،فرصت جدیدیرابرایجهان

غربجهتحل بحران های معرفتی و معنویآنپدیدآورد.

میتوانگفتمهمترینشباهتانقالباسالمیایرانوانقالبفرانسهدرایناستکههردویاینانقالبها،پیامدهاوتأثیراتیجهانیبه
دنبالداشتند؛امامهمترینتفاوتآنها،درفرهنگ،عقایدوارزشهایینهفتهاستکهاینانقالبهاازمتنآنبرخاستهاند؛انقالبفرانسهازمتن
فرهنگجدیدباعقایدوارزشهاییسکوالروانقالباسالمیایرانازمتنفرهنگاسالمیباعقایدوارزشهاییدینیومعنویبرخاستهاست.

1-مانندجنبشهاوانقالبهای1921م.درمراکش،1930م.درلیبی،1941م.درلبنان،1944م.درسوریه،1947م.درپاکستانو1948م.درچین
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دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم،قبلازانقالباسالمیایران،اغلبمسائلومشکالتجوامعخودوجهاناسالمرابایکیاز دو رویکرد زیرمیدیدند:
مسائلجهاناسالمازنوعمشکالتیبودکهدراثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربیپیشآمدهبود.)نسل اولروشنفکران(رویکرد اول

مسائلجهاناسالمازنوعمشکالتیبودکه لیبرالیسم غربیبهوجودآوردهبود.)نسل دومروشنفکران(رویکرد دوم

کسانیکهرویکرد دومراداشتند،ازموضعاندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستیبهمبارزه با غرب میپرداختند؛اماوقوعانقالباسالمی
ایران،افقجدیدیرابهرویجهاناسالمگشود.

تاپیشازانقالباسالمی،کشورهای مسلمان،باگرایشبهیکیازدورویکردفوق،در حاشیءه بلوک شرق یاغربقرارمیگرفتندوچگونگی 
برخوردشان با مسائل مهم جهان اسالم)ازجملهمسئلءهفلسطین(،تحت تأثیر این قطب بندیقرارداشت.

موضع کشورهای مسلمان
در برابر مسئلءه فلسطین

دولتغاصباسرائیلرابهرسمیتمیشناختندیاباآنسازشمیکردند.کشورهای مسلمان زیر نفوذ بلوک غرب

جبهءه پایداری و مقاومتراتشکیلمیدادند.کشورهای مسلمان زیر نفوذ بلوک شرق

گروه های مبارز فلسطینیناگزیربهبلوکشرقملحقمیشدندوبرخیازاینگروههایفلسطینیهویت مارکسیستیوبعضیدیگراندیشه های 
ناسیونالیستیداشتند:

فلسطینبهیکیازعرصههایتقابل بلوک شرق و بلوک غربتبدیلشدهبود؛یعنی:
دولتاسرائیلباحمایتهایمالیوتسلیحاتیآمریکاوکشورهایاروپاییوابستهبهبلوک غرب تجهیزمیشد.

جبهءهپایداریومقاومتفلسطین،باسالحهایروسیمیجنگید.
دولت مصربهرهبریجمال عبدالناصر،مظهرناسیونالیسم عربیبود.

انقالباسالمیایران،الگوی نوینی رادربرابرامتاسالمیقراردادوافق جدیدیرابهرویجهاناسالمگشود.
اهمیتانقالباسالمیایرانتنهادرساقط کردن مهم ترین قدرت حامی اسرائیلدر منطقه)یعنیشاهپهلوی(نبود،بلکهدرراهکاریبودکهبرای

مبارزه با صهیونیسمارائهمیداد.
انقالباسالمیایران،بابازگشت به اسالمواتکا بر فقه سیاسی و اجتماعی شیعی،مسئلءهاسرائیلرابهعنوانمسئلءهجهان اسالممطرحمیکرد.

مشروعیتقراردادکمپدیویددرباورمسلمانان،مخدوشگردید.
مقاومتدربرابرصهیونیسمازموضعاعتقاداسالمیوباتکیهبرایمانبهخداوندوقدرتالهیآغازشد.)این مقاومت قباًل در چارچوب اندیشه های 

مارکسیستی و ناسیونالیستی انجام می شد!(
حرکتهاوجنبشهاییدرجهاناسالمایجادشد.

نمونههاییازحرکتهاوجنبشهایاسالمیدرجهاناسالمکهتحتتأثیرانقالباسالمیایرانایجادشد،عبارتانداز:

مهم ترین پیامدانقالباسالمیایراندرجهاناسالم،سلسلهجنبش ها و انقالب های گستردءه مردم در کشورهای عربیازسال1389ه.شاستکهتاکنون
بهسقوط قدرت های سیاسیدر چهار کشور عربیمنجرشدهاست.حاال کتاب درسی نگفته، اما من می گم که تو بدونی! این چهارتا کشور، مصر، تونس، لیبی و یمن هستن!
دولتهایغربیتالشکردندتااینانقالبهارابخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربیمعرفیکنندوآنرابهارعربینامیدند؛امااینانقالبها

حکایتازبیداریاسالمیدارند.بههمیندلیل،غرببرایمنحرفکردنآنهاباتمامتوانخودواردعملشدهاست.
وقوعاینانقالبها،سه دهه بعد از انقالب اسالمی ایراننظیرهمانوقایعیاستکهچهار دهه پس از انقالب فرانسهدرکشورهایاروپاییرخداد.
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انقالب اسالمی ایرانازطریقبیداریاسالمی،الگوی جدیدیرادربرابرامتاسالمیقراردادهاست.
اگر بیداری اسالمی درجوامعاسالمیتحققپیداکند،اینجوامعبهسوینظامیحرکتخواهندکردکهفارغ از قدرت های قومی و قبیله ای

براساسفقاهت و عدالت،سازمانمییابند.

امامخمینیدروصیت نامءه الهی ـ سیاسیخود،تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقلرابرایآیندءهکشورهایمسلمان
ترسیممیکند.

امامخمینیدرنامهبهگورباچف)آخرینصدرهیئترئیسءهاتحادجماهیرشوروی(،بهاشکاالتیاشارهکردکهدرمحدودکردن دانش و علم 
به شناخت حسی یا شناخت عقلیوجوددارد.

می دونی منظور امام خمینی چی بوده؟ این که برای شناخت جهان هستی حس و عقل کافی نیست، بلکه باید از وحی و شهود هم کمک بگیریم! یعنی شناختی کامله که از 
طریق حس، عقل و وحی توأمان به دست اومده باشه و بدیهیه که منظور امام از وحی، همون آموزه های آسمانی دین مبین اسالمه!

امامخمینیدرایننامه،ضمنپیش بینی فروپاشی بلوک شرق،ازآنانخواستتابرایحل همءه بحران ها، به سوی آموزه های اسالم گام بردارند و
بهاینمنظور،نخبگانخودرابرایفراگیری علوم اسالمیبهایرانبفرستند.

در بخش های قبل دونستیم که دنیای قرن بیستم یه دنیای دوقطبی بود که یه طرف اون، بلوک غرب قرار داشت و طرف دیگش، بلوک شرق. حاال در این بخش 
می خوایم بدونیم که انقالب اسالمی ایران چه تأثیری در جغرافیای فرهنگی جهان داشت.

انقالب اسالمیاگرچهدرایرانرخدادوازذخایر معرفتی شیعیاستفادهکرد،اماآرمانها،ارزشهاومسئولیتورسالتخودرابه حل چالش های 
جامعءه ایران یا شیعیان جهان محدود نکرد.

دربارءهانقالباسالمیایرانکهبراساسآموزه های اسالمی،ازعزت و اقتدار جهان اسالمپاسداریمیکرد،بدانیمکه:
مخاطبپیامانقالب:فطرت الهی همءه انسان ها

وظیفءهانقالب:دفاع از محرومان و مستضعفان جهان
رسالت )هدف(انقالب:حل مشکالت معرفتی و معنوی بشریت

خودمونیم ها! این مطلب برات آشنا نبود؟! بابا اول همین درس خوندیم! به این زودی یادت رفت؟!! اینا همون ویژگی های بیداری اسالمیه که در مورد انقالب 
اسالمی ایران هم صدق می کنه! حاال فلسفءه این تکرار رو فهمیدی؟!

انقالباسالمیایران:
باآرمان ها و ارزش هایش،تأثیراتیفراتر از مرزهای جهان اسالمبهدنبالداشت.

بهبحران های معرفتی و معنوی جهان غربفرصتبروزوظهورداد.
شاهدیگویابرایحضور تاریخ ساز فرهنگ های غیرغربیبود،زیرامستقل از ارزش ها و آرمان های جهان غربشکلگرفت.
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دراینمواردمؤثربود:

راه نوینیرافرارویکشورهای جهان سومقرارداد.اینمسیرجدید،موقعیتاستواردوقطبسیاسیقرنبیستمرادرهمریختوقطب بندی 
جدیدیرابهجهانتحمیلکرد.)قطببندیفرهنگاسالموفرهنگغربیاهمانقطببندیجهاناسالموجهانغرب(

جهان غربپسازپیبردنبهعمقحادثهوتوانتأثیرگذاریانقالباسالمی،سلسله اقدامات مستمری درمقابله باآنانجامداده،امامقاومت 
ایران اسالمیدربرابرایناقدامات،موقعیت جدیدی برای جهان اسالمپدیدآوردهاست.
دونمونهازنخستینتالشهایغرببرایمقابلهباانقالباسالمیایرانعبارتبوداز:

هشت سال جنگ تحمیلی کودتای نوژه،
جنگایرانوعراقبا همءه جنگ های قرن بیستم متفاوت بود،زیرا:

دراینجنگ،تمامی کشورهای بلوک شرق و غرب، علیه ایران متحد شدند.
تسلیحاتروسی،آمریکایی،فرانسوی،آلمانیودالرهای نفتیکشورهایعربیدرخدمتارتش عراققرارداشتکهآغازگرجنگبود.

ایرانبرایتهیءهابتداییترینتجهیزات)مانندسیمخاردار(،تحریمشدهبود.

مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهءه نخست
پیدایش آن نشان داد که:

بلوک شرقتنها رقیب بلوک غرب نیست.

موقعیت جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.

نظریءه پایان تاریخ فوکویاما
نظریهپردازانغربیبهدنبالآنبودندتافروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحدمعنا کنند)=مفادنظریءه

پایانتاریخفوکویاما(؛اماموفقیت انقالب اسالمی ایرانوپیامدهایجهانیآن،برایننظریهخطبطالنکشید.
فوکویاما)فیلسوفآمریکایی(،فروپاشیبلوکشرقوشورویسابقوغلبءهنظاملیبرالدموکراسیغربراپایان مبارزات عقیدتی ـ سیاسی 
قابلتصورنیست. بهترومناسبتری برایآنجایگزین نهایی تاریخ بشرمیدانستکه محصول  را لیبرال دموکراسی نظام  و میپنداشت بشر 

یعنی بر مبنای نظریءه پایان تاریخ فوکویاما، نظام لیبرال دموکراسی )به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی( به صورت یه جریان غالب و مسلط در جهان دراومده که همءه 
کشورها و جوامع باید در برابر اون تسلیم بشن و نظام سیاسی بهتر و مناسب تری که بتونه جایگزین این نظام بشه، اصاًل و َابَدًا وجود نداره! اما انقالب اسالمی ایران، 

تیشه زد به ریشءه این نظریه و گفت البته که نظام بهتری وجود داره! اونم جمهوری اسالمیه!
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نظریءه جنگ تمدن های هانتینگتون
باقبولحضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم،نظریءهجنگ تمدن هاازسویبرخینظریهپردازانغربی،مطرحشد.

نظریءه جنگ تمدن ها،شکلگیریقطب بندی جدید فرهنگی تمدنی را می پذیرفت؛ ولی:

اقتصادوسیاستجهان غربدرشرایطفعلیابعادجهانیپیداکردهونیازمندمناطق پیرامونیاست.انباشتثروتجهاندردستجمعیاندک
)یعنیکشورهایسلطهگرغربی(،جزبافقرووابستگیاقتصادیوسیاسیانبوهآدمیان)کشورهایضعیفوپیرامونی(ممکننیست.

به نظرم یه نگاه به درس 8 جغرافیای یازدهم بندازی بد نیست! اون جا مفصل برات توضیح داده که چه طوری کشورهای غربی و مرکز، منابع و ثروت های کشورهای 
پیرامونی در آسیا و آفریقا رو غارت و چپاول می کنن! خدا ازشون نگذره!!

جهانغرب،برایتأمیننیازهای اقتصادی و سیاسیخود،ناگزیربهمقابله با حرکت مستقل شکل گرفته در جهان اسالماستوبرایتحققاین
هدف،فعالیت های زیر راانجاممیدهد:

مقابلءه نظامی و سیاسی ازطریقحضورمستقیم)مشابهاستعمارقدیم(
آنچهدر افغانستان و عراقرخدادهاست.

محاصره و تحریم اقتصادیازطریقسازمانهایبینالمللی)مشابهاستعمارنو(
تحریمهاییکهعلیهایرانانجامشدهومیشود.

تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالردرکشورهایغربیبرایپرکردنخألمعنویفرهنگغرب
ارائءه تصویری خشن و غیرعقالنی از فرهنگاسالمیازطریقسازماندهیوشکلدهیجریان های تروریستی وهابی

ارائءه تفسیرهای سکوالر از اسالموحمایتازاسالم آمریکاییدرمقابلانقالباسالمی
جنگ رسانه ای همه جانبهدربرابرحرکتفرهنگیجهاناسالم

ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبیبرایتضعیفجهاناسالم
البته به تبع محدودیت هایی که جهان غرب ایجاد می کنه )مثل انواع و اقسام تحریم ها!(، برای جهان اسالم یه سری فرصت های جدید فراهم می شه! آدما همیشه توی 

محدودیت ها ستاره می شن!



300

)ترکیبی درس های 14 و 15(4 913 کدام گزینه در مورد نسبت انقالب اسالمی ایران با بلوک شرق و غرب درست نیست؟ 
1( در جهان دوقطبی قرن بیستم، انقالب ایران از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود، اهمیت می یافت، اما 

چون این انقالب به بلوک شرق وابسته نبود، از اهمیت آن کاسته می شد.
2( در جهان دوقطبی قرن بیستم، اگر انقالب اسالمی وابسته به جریان چپ بود، مانعی را که آمریکا در مرزهای جنوبی شوروی با حمایت از رژیم 

پهلوی ایجاد کرده بود، فرومی ریخت و فرصت جدیدی برای شوروی پدید می آورد.
3( از نظر دولتمردان آمریکا، انقالب اسالمی ایران به دلیل این که ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد، توان مقاومت نداشت و  نمی توانست تداوم یابد 

و دیر یا زود، بار دیگر، دست نیاز به سوی بلوک شرق دراز می کرد. 
4( انقالب اسالمی ایران در رویارویی با رژیم شاه به بلوک شرق وابستگی نداشت و از آغاز، جهت گیری ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی را در کنار 

موضع گیری ضدمارکسیستی خود اعالن کرد.
به ترتیب، »معیار شناسایی هویت جنبش ها، انقالب ها و کشورها در قرن بیستم«، »موضع کشورهای مسلمان وابسته به بلوک غرب در 4 914

قبال مسئلءه فلسطین« و »گروه های فلسطینی که جایگاهی برای اعتقادات دینی قائل نبودند« کدام است؟
1( وابستگی به بلوک شرق ـ حمایت از گروه های فلسطینی ـ گروه های ناسیونالیستی

2( جایگاه و اهمیت آن ها برای یکی از دو بلوک غرب و شرق ـ به رسمیت شناختن دولت اسرائیل ـ گروه های مارکسیستی 
3( نسبت با یکی از دو قطب جهان ـ تشکیل جبهۀ پایداری و مقاومت در مقابل اسرائیل ـ گروه های وابسته به بلوک غرب

4( وابستگی به بلوک غرب ـ سازش با دولت اسرائیل ـ گروه های ناسیونالیستی
عبارت های زیر را به ترتیب، از حیث درست و غلط بودن مشخص نمایید.4 915

- انقالب اسالمی ایران از منظر دینی و اقتصادی به شناخت بحران ها و چالش های جهان اسالم پرداخت و با بازگشت به هویت اسالمی، 
فرصت جدیدی را برای جهان غرب، جهت حل بحران های معرفتی و معنوی آن پدید آورد.

- انقالب اسالمی ایران در چارچوب آرمان ها و ارزش های سکوالر جهان غرب قرار نداشت، بلکه از متن فرهنگ اسالمی برمی خاست و برای 
حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفتءه امت اسالمی شکل گرفته بود.

- فرهنگ هایی که در دورءه استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند و راه حل چالش های خود را نیز در پیوستن به جوامع 
غربی می دیدند. 

- انقالب اسالمی ایران از ذخایر معرفتی شیعی استفاده کرد و آرمان ها، ارزش ها و رسالت خود را به حل چالش های جامعءه ایران یا شیعیان 
جهان محدود کرد.

2( ص ـ غ ـ غ ـ ص  1( غ ـ ص ـ ص ـ غ  
4( ص ـ ص ـ غ ـ ص 3( غ ـ غ ـ ص ـ غ  
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به ترتیب، وجه مشترک انقالب اکتبر 1917 روسیه و سایر انقالب های اروپایی و تفاوت آن با این انقالب ها چه بود؟ ـ انقالب اسالمی ایران، 4 916
الگوی خود را از چه چیزی می گرفت؟ و گروه های مبارز فلسطینی با توجه به برخورد های متفاوت کشورهای مسلمان در قبال مسئلءه فلسطین، 

ناگزیر به کدام بلوک یا کشورها پیوستند؟
1( همۀ این انقالب ها، درون فرهنگ غرب قرار می گرفتند با این تفاوت که انقالب روسیه رویکرد لیبرالیستی نداشت ـ مکاتب و نظریه های غیرغربی ـ 

کشورهایی که جبهۀ پایداری و مقاومت در مقابل فلسطین تشکیل دادند.
2( همگی تحت تأثیر اندیشه های مارکسیستی بودند با این تفاوت که انقالب روسیه خصلت سکوالر و ناسیونالیستی نیز داشت. ـ متون فرهنگ اسالمی ـ 

کشورهایی که در جهت سازش با اسرائیل گام برداشتند.
3( همگی تقلیدی بدلی از انقالب فرانسه بودند با این تفاوت که انقالب روسیه درون فرهنگ غرب شکل نگرفت.ـ  آموزه های قرآنی و دینیـ  بلوک غرب
4( همۀ این انقالب ها، خصلت سکوالر داشتند با این تفاوت که انقالب روسیه رویکرد چپ و سوسیالیستی داشت. ـ فقه اجتماعی و سیاسی شیعی ـ بلوک شرق

)کانون فرهنگی آموزش ـ 97 با تغییر(4 917 هر عبارت نشانءه کدام نوع انقالب است؟ 
- شکل گیری فرصت جدید برای جهان غرب جهت عبور از بحران های معرفتی و معنوی

- شکل گیری براساس آرمان ها و ارزش های مدرن پس از رنسانس
- الگوی جنبش ها و انقالب های آزادی بخش قرن بیستم
- درون فرهنگ غرب قرارگرفتن به دلیل سکوالربودن

1( انقالب اسالمی ایران ـ انقالب اکتبر روسیه ـ انقالب فرانسه ـ انقالب های آزادی بخش
2( انقالب اکتبر روسیه ـ انقالب فرانسه ـ انقالب های مدرن ـ انقالب اکتبر روسیه
3( انقالب اسالمی ایران ـ انقالب فرانسه ـ انقالب های مدرن ـ انقالب اکتبر روسیه

4( انقالب های آزادی بخش ـ انقالب اکتبر روسیه ـ انقالب فرانسه ـ انقالب های آزادی بخش
امور مطرح شدءه زیر به ترتیب، پیامد چیست؟4 918

- تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی
- سلسله جنبش ها و انقالب های گستردءه مردم در کشورهای عربی از سال 1389

- سازمان یابی جوامع اسالمی بر مدار فقاهت و عدالت
1( به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دولت مصر ـ شکل گیری انتفاضه ـ انقالب اسالمی ایران

2( امضای قرارداد کمپ دیوید توسط انورسادات ـ انقالب اسالمی ایران ـ تحقق بیداری اسالمی در جوامع اسالمی
3( سازش برخی کشورهای اسالمی با دولت اسرائیل ـ انقالب اسالمی ایران ـ حکومت آرمانی شیعی

4( تقابل بلوک شرق و غرب ـ شکل گیری انتفاضه ـ تشکیل یک دولت واحد برای تمامی جوامع اسالمی
انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی، ............... را به عنوان مسئلءه جهان اسالم مطرح می کرد. بازگشت 4 919

به اسالم، اوالً ............... را در باور مسلمانان، مخدوش کرد؛ ثانیاً ............... را از موضع اعتقاد اسالمی و با تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز کرد.
1( مسئلۀ فلسطین ـ قدرت سیاسی و اقتصادی دولت های استعماری ـ مبارزه با صهیونیسم

2( تشکیل حکومت اسالمی ـ نظام های لیبرال دموکراسی ـ مبارزه با نظام سرمایه داری
3( مسئلۀ اسرائیل ـ مشروعیت قرارداد کمپ دیوید ـ مقاومت در برابر صهیونیسم

4( بیداری اسالمی ملت های مسلمان ـ آرمان های بعد از رنسانس ـ بیداری اسالمی
موارد زیر به ترتیب، با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟4 920

»معرفی اسالم به عنوان پدیده ای عربی ـ شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد ـ مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران«
1( گروه های ناسیونالیستی فلسطینی ـ نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما ـ جنبش های مردم در کشورهای عربی از سال 1389

2( گروه های مارکسیستی فلسطینی ـ نظریۀ جنگ تمدن های هانتینگتون ـ مخدوش شدن قرارداد کمپ دیوید
ـ به رسمیت شناخته نشدن رژیم غاصب اسرائیل توسط کشورهای اسالمی ـ نظریۀ جنگ تمدن های هانتینگتون  3( گروه های ناسیونالیستی فلسطینی 

4( گروه های مارکسیستی فلسطینی ـ نظریۀ مرکز و پیرامون ـ تثبیت موقعیت فرهنگی جهان اسالم
عملکرد یا دیدگاهافراد یا جریان ها4 921

»الف«دولتمردان آمریکا
تقلیدی از انقالب های مدرن»پ«

»ب«
تشکیل جبهءه پایداری و
مقاومت در برابر اسرائیل

به ترتیب، مصادیق »الف«، »ب« و »پ« کدام اند؟  
1( انقالب اسالمی را با موازین فرهنگ غرب می سنجیدند.ـ  کشورهای اسالمی وابسته به بلوک 

غرب ـ بهار عربی در کشورهای اسالمی
2( انقالب اسالمی به دلیل این که ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد، توان مقاومت نداشت. ـ 

کشورهای اسالمی زیر نفوذ بلوک شرق ـ جنبش های آزادی بخش قرن بیستم
3( فرصت جدیدی را برای جهان غرب، جهت عبور از بحران های معرفتی و معنوی آن پدید آوردند.ـ  گروه های مارکسیستی فلسطینیـ  انقالب اکتبر روسیه

4( دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت شناختند و در جهت سازش با آن گام برداشتند. ـ گروه های ناسیونالیستی فلسطینی ـ انقالب های آزای بخش 
در کشورهای اسالمی
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)کانون فرهنگی آموزش ـ 97(4 922 چند مورد از عبارت های زیر در رابطه با تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر جهان اسالم نادرست است؟ 
- انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی، مسئلءه اسرائیل را به عنوان مسئلءه جهان اسالم مطرح می کرد.
- مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران آغاز مقاومت در برابر صهیونیسم از موضع اعتقاد اسالمی و با تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی است.

- حرکت جوامع اسالمی به سوی نظامی که بر مدار فقاهت و عدالت سازمان یافته است معلول تحقق بیداری اسالمی است.
- امروزه بیداری اسالمی، حاصل انتقال بیداری از سطح مردم و فرهنگ عمومی به نخبگان جهان اسالم است.

4( یک 3( دو  2( چهار  1( سه 
به ترتیب، عبارت های کدام یک از گزینه  های زیر در مورد پیامدهای انقالب اسالمی ایران درست نیست، اما در رابطه با دیدگاه نظریه پردازان 4 923

غربی درست است؟
1( انقالب اسالمی ایران که مستقل از ارزش ها و آرمان های جهان غرب شکل گرفت، شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیر غربی بود. ـ 

فوکویاما، نظام لیبرال دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر می داند که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست.
2( انقالب اسالمی در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن، به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی و حفظ 
اعتبار، ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس، مؤثر بود. ـ نظریۀ جنگ تمدن ها، ضمن اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی، با 

طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمی، جایگاه برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را گوشزد می کرد. 
3( انقالب اسالمی ایران راه نوینی را فرا روی کشورهای جهان سوم قرار داد. این مسیر جدید، موقعیت استوار دو قطب سیاسی قرن بیستم را در هم 
ریخت و قطب بندی جدیدی را به جهان تحمیل کرد.ـ  با طرح نظریۀ جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانۀ جهان غرب نسبت به جنبش های اسالمی توجیه 

می شد و از این طریق ، هراسی که پس از جنگ جهانی دوم ، نسبت به بلوک غرب وجود داشت ، متوجه جهان اسالم می گشت.
4( بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب با انقالب اسالمی و شکل گیری جنبش های اسالمی فرصت بروز و ظهور نیافتند.ـ  فوکویاما با ارائۀ نظریۀ 

پایان تاریخ، فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبۀ نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی و سیاسی بشر می پندارد.
به ترتیب، مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهءه نخسِت پیدایش آن نشانگر چه بود؟ موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی آن 4 924

بر کدام نظریه خط بطالن کشید؟ انقالب اسالمی در شکل گیری کدام نظریه ها در جهان غرب مؤثر بود؟
1( تأثیر دین و معنویت در عرصۀ فرهنگ عمومی ـ نظریۀ مارکسیسم ـ نظریه های ناظر به بحران های معرفتی و معنوی

2( وجود فرهنگ هایی مستقل از فرهنگ غرب ـ نظریۀ لیبرالیسم ـ نظریه های ضد نظام سرمایه داری 
3( تثبیت موقعیت جهان اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی ـ نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما ـ نظریه های افول سکوالریسم

4( بلوک شرق تنها رقیب بلوک غرب نیست. ـ نظریۀ جنگ تمدن های هانتینگتون ـ نظریه های پساسکوالریسم
به ترتیب، هر کدام از ویژگی های زیر متعلق به کدام انقالب است؟ 4 925

»رویکرد چپ و سوسیالیستی ـ تقلیدی از انقالب های مدرن ـ ایجاد فرصتی جدید برای جهان غرب، جهت عبور از بحران های معرفتی و معنوی«
1( انقالب روسیه ـ انقالب های اخیر مردم در کشورهای عربی ـ انقالب فرانسه

2( انقالب های آزادی بخش قرن بیستم ـ سلسله انقالب های 1830 و 1848 میالدی اروپا ـ انقالب فرانسه
3( انقالب اکتبر 1917 م. روسیه ـ انقالب های آزادی بخش قرن بیستم ـ انقالب اسالمی

4( سلسله انقالب های 1830 و 1848 میالدی اروپا ـ انقالب های آزادی بخش قرن بیستم ـ انقالب اسالمی 
)ترکیبی درس های 10 و 15(4 926 به ترتیب، کدام عبارت در مورد »نظریءه فوکویاما« و »نظریءه جنگ تمدن ها« درست نیست؟ 

1( کشورهای کمونیستی در نخستین نظریه پردازی های خود به دنبال آن بودند تا فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک 
قطب واحد معنا کنند و نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما، همین معنا را القا می کرد. ـ نظریۀ جنگ تمدن ها ، رویکرد خصمانۀ جهان غرب را به جنبش های 

اسالمی توجیه می کرد و از این طریق، هراسی را که پس از جنگ جهانی اول، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می کرد.
2( فوکویاما فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبۀ نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی و سیاسی بشر می پندارد. ـ نظریۀ جنگ 
تمدن ها، ضمن اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی، با طرح دیگر تمدن ها در طول تمدن اسالمی، جایگاه برجسته و منحصر 

به فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت.
3( از نظر فوکویاما، نظام لیبرال دموکراسی، محصول نهایی تاریخ بشر تلقی می شود که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست. ـ 
نظریۀ جنگ تمدن های هانتینگتون، نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیر غربی توجیه می کرد. 
4( فوکویاما فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبۀ نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی و سیاسی بشر می پندارد. ـ از نظر 

هانتینگتون، منشأ اصلی درگیری ها در جهان، عامل فرهنگی است و در این میان ، فرهنگ اسالمی بزرگ ترین تهدید برای غرب است. 
هر یک از موارد »استفاده از سالح های روسی«، »پذیرش اسالم به عنوان پدیده ای عربی« و »شکل گیری انتفاضه« به ترتیب با کدام مفاهیم 4 927

)کانون فرهنگی آموزش ـ 97( ارتباط دارند؟ 
1( گرم شدن بازار فروش اسلحه در منطقه ـ مارکسیسم ـ از پیامدهای نظریۀ جنگ تمدن ها
2( تقابل بلوک شرق و غرب در جریان فلسطین ـ ناسیونالیسم ـ از پیامدهای انقالب اسالمی

3( تجهیز دولت اسرائیل با تسلیحات و حمایت های مالی آشکار ـ ناسیونالیسم ـ از پیامدهای نظریۀ فوکویوما
4( حمایت بلوک شرق از نیروهای مبارز فلسطینی ـ مارکسیسم ـ از پیامدهای نامۀ امام خمینی به گورباچف
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در جهان دوقطبی قرن بیستم، انقالب اسالمی ایران از آن جهت که ...............، اهمیت می یافت؛ اما چون ............... از اهمیت آن کاسته می شد. 4 928
دولت های غربی تالش می کردند تا انقالب های اخیر مردم در کشورهای عربی را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند و به 

همین دلیل آن را ............... نامیدند.
1( وابسته به بلوک غرب نبود ـ وابسته به بلوک شرق بود ـ جنبش دموکراسی خواهی
2( وابسته به بلوک شرق نبود ـ وابسته به بلوک غرب بود ـ جنبش دموکراسی خواهی

3( یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود ـ به بلوک شرق وابسته نبود ـ بهار عربی
4( یک نظام سیاسی وابسته به بلوک شرق را هدف قرار داده بود ـ به بلوک غرب وابسته نبود ـ بهار عربی

از نظر دولتمردان آمریکا، انقالب ایران به چه دلیلی توان مقاومت و تداوم نداشت و سرانجام آن چه بود؟ فرهنگ هایی که در دورءه استعمار، 4 929
مقهور جوامع غربی شده بودند، راه حل چالش های خود را در چه می دیدند؟

1( ارتباطی با بلوک غرب برقرار نمی کرد، دست نیاز به سوی بلوک شرق دراز می کرد ـ استفاده از اندیشه ها و نظریه های مارکسیستی و سوسیالیستی
2( ضعف قدرت نظامی و اقتصادی، وابستگی اقتصادی به کشورهای توسعه یافته ـ الگوپذیری از کشورهای توسعه یافته

3( کم توسعه یافتگی جامعۀ ایران، شکست انقالب اسالمی ـ استفاده از نظریه ها و مکاتب غربی
4( با بلوک شرق ارتباط برقرار نمی کرد، دست نیاز به سوی بلوک غرب دراز می کرد. ـ پیوستن به جوامع غربی

امام 4 930 ـ  داشت؟  پیامدی  چه  مسئله  این  شناخت؟  رسمیت  به  را  اسرائیل  دیوید،  کمپ  قرارداد  طی  عرب،  شخصیت  کدام  ترتیب،  به 
خمینی ⒍ در وصیتنامءه خود، چه آینده ای را برای کشورهای مسلمان ترسیم کرده بود؟

1( جمال عبدالناصر، موجب مخدوش شدن مشروعیت اسرائیل در منطقه گردید. ـ شکل گیری جنبش ها و حرکت های اسالمی در این کشورها
2( انورسادات، منجر به تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی گردید. ـ تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقل

3( یاسر عرفات، باعث شکل گیری جنبش ها و حرکت های اسالمی در کشورهای اسالمی شد. ـ بیداری اسالمی
4( جمال عبدالناصر، آغاز مقاومت گسترده و فراگیر جهان اسالم در مقابل صهیونیسم ـ تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقل

به ترتیب »جنگ عراق«، »ایجاد جریان های تروریستی وهابی« و »حمایت از اسالم آمریکایی«، مصادیق کدام شیوءه دنیای غرب برای مقابله 4 931
)کانون فرهنگی آموزش ـ 97( با حرکت مستقلی است که در جهان اسالم صورت می گیرد؟ 

1( مقابلۀ نظامی و سیاسی ـ ایجاد اختالفات فرقه ای ـ تبلیغ معنویت های کاذب
2( تصویرسازی خشن از فرهنگ اسالمی ـ ایجاد اختالفات فرقه ای ـ تبلیغ معنویت های کاذب
3( حضور مستقیم ـ تصویرسازی غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی ـ تفسیرهای سکوالر از اسالم

4( ایجاد اختالفات فرقه ای ـ تبلیغ معنویت های کاذب ـ تصویرسازی خشن از فرهنگ اسالمی
در رابطه با دالیل اقدامات جهان غرب در مقابله با حرکت های اجتماعی جهان اسالم، کدام یک درست نیست؟4 932

1( مقاومت انقالب اسالمی ایران در قبال غرب، موقعیت بلوک شرق را به عنوان تنها رقیب بلوک غرب تقویت کرد.
2( اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی که ابعاد جهانی پیدا کرده، نیازمند مناطق پیرامونی است.

3( انباشت ثروت جهان در دست جمعی اندک تنها با فقر و وابستگی اقتصادی و سیاسی انبوه آدمیان امکان پذیر است.
4( دنیای غرب برای رفع نیازهای اقتصادی و سیاسی ناگزیر است با حرکت های اجتماعی مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته، مقابله کند.

در کدام گزینه میان عبارت ها ارتباط درستی وجود ندارد؟4 933
1( فلسطین یکی از عرصه های تقابل بلوک شرق و غرب شده بود.  دولت اسرائیل با حمایت های مالی و تسلیحاتی آمریکا و کشورهای اروپایی 

وابسته به بلوک غرب تجهیز می شد و جبهۀ مقابل با سالح های روسی می جنگید.
2( اگر بیداری اسالمی در جوامع اسالمی تحقق پیدا کند، این جوامع به سوی نظامی حرکت خواهند کرد که فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای بر مدار فقاهت 
و عدالت سازمان می یابد.  امام خمینی ⒍ تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقل را برای آیندۀ کشورهای مسلمان ترسیم می کردند.

3( بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب با انقالب اسالمی و شکل گیری جنبش های اسالمی فرصت بروز و ظهور یافتند.  انقالب اسالمی 
در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن، به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی، از دست رفتن اعتبار، 

ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس و شکل گیری نظریه های افول سکوالریسم مؤثر بود. 
4( با قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم از سوی برخی از نظریه پردازان غربی نظریۀ »جنگ تمدن ها«  مطرح شد.   کشورهای غربی در 

نخستین نظریه پردازی های خود به دنبال آن بودند تا فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا کنند..
)ترکیبی درس های 12 و 15(4 934 به ترتیب، هر یک از موارد زیر با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 

»پرکردن خأل معنوی فرهنگ غرب ـ سازماندهی و شکل دهی جریان های تروریستی وهابی ـ شکل گیری اسالم هراسی در جهان غرب«
1( تصویرسازی خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمی ـ ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم ـ نظریۀ جنگ تمدن ها

2( تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی ـ تصویرسازی خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمی ـ نظریۀ جنگ تمدن ها
3( تفسیرهای سکوالر از اسالم و حمایت از اسالم آمریکاییـ  ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالمـ  نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما

4( افول سکوالریسم ـ مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان اسالم ـ نظریۀ پایان تاریخ فوکویاما



304

به ترتیب، دولت های استعمارگر غربی به کمک چه کسانی توانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند؟ کدام گروه، جنبش هایی 4 935
را برای اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت قاجار به وجود آوردند؟ کدام انقالب در شکل گیری نظریه های افول سکوالریسم مؤثر بود؟ و یکی از 
)ترکیبی درس های 13، 14 و 15( نخستین تالش هایی که جهان غرب برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام داد، چه بود؟ 

1( حاکمان سکوالر کشورهای اسالمی ـ عالمان شیعی ـ انقالب اسالمی ایران ـ تحریم اقتصادی
2( روشنفکران غرب گرا ـ بیدارگران و منّورالفکران ـ انقالب های کشورهای عربی از سال 1389 ـ مدیریت جنگ رسانه ای

3( منّورالفکران غرب گرا ـ نخستین بیدارگران اسالمی ـ انقالب اسالمی ایران ـ کودتای نوژه
4( روشنفکران چپ ـ منّورالفکران غرب گرا ـ انقالب روسیه ـ جنگ تحمیلی

)ترکیبی درس های 9، 12 و 15(4 936 عبارت های زیر را به ترتیب از جهت درست و غلط بودن مشخص نمایید. 
- مارکسیسم، ناظر به اندیشه های اقتصادی مارکس است.

- در دامان کشورهای سوسیالیستی، طبقءه جدیدی شکل گرفت که براساس قدرت سازمان می یافت.
- در نیمءه دوم قرن بیستم، آشکار شد که علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست.

- بیداری اسالمی، تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی در نظام جهانی سلطه را هدف نهایی خویش می بیند.
4( غ ـ غ ـ ص ـ غ 3( ص ـ ص ـ غ ـ ص  2( غ ـ ص ـ ص ـ غ  1( ص ـ غ ـ غ ـ ص 

)ترکیبی درس های 14 و 15(4 937 پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 
- امام خمینی ⒍ در نامءه خود به گورباچف )صدر هیئت رئیسءه اتحاد جماهیر شوروی( چه رویدادی را پیش بینی کرد؟

- از نظر نسل اول روشنفکران، مسائل جهان اسالم از نوع چه مشکالتی بود؟
- در آغاز انقالب اسالمی، شاه تحت حمایت کدام دولت ها یا بلوک بود؟

1( بیداری اسالمی ـ از نوع مشکالتی که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود ـ دولت های غربی و شرقی
2( فروپاشی بلوک شرق ـ از نوع مشکالتی که در اثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود ـ دولت های غربی

3( بهار عربی ـ از نوع مشکالتی که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود ـ بلوک غرب
4( فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ـ از نوع مشکالتی که در اثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود ـ بلوک شرق

ـ با اندکی تغییر( 4 938 به ترتیب، برخورد کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند و آن ها که زیر نفوذ بلوک شرق بودند با مسئلءه فلسطین چگونه بود؟ )سراسری 92 
1( در جهت سازش با دولت اسرائیل گام برمی داشتند و جبهۀ پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند.ـ  دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند 

و گروه های مبارز فلسطینی با آن ها مقابله می کردند.
2( دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی قائل نبودند. ـ در جهت سازش با اسرائیل عمل می کردند.

3( دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و یا با آن سازش می کردند. ـ جبهۀ پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند.
4( با تسلیحات و حمایت های مالی آشکار به تجهیز دولت اسرائیل می پرداختند و گروه های مبارز فلسطینی با آن ها سازش می کردند. ـ جبهۀ پایداری 

و مقاومت را تشکیل می دادند.
را 4 939 از طریق آن ها مسائل و مشکالت جوامع خود  ایران،  انقالب اسالمی  از  رویکردهایی که دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل 

)خارج کشور 92( می دیدند، کدام است؟ 
1( الف ـ مسائل جهان اسالم ، از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی تاریخی برای رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود. ب ـ این مسائل از نوع 

مشکالتی بود که لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود.
2( الفـ  دور شدن از هویت اسالمی و عدم تالش برای تأمین حقوق از دست رفتۀ امت اسالمی بخشی از مشکالت بود. بـ  این مسائل از نوع مشکالتی 

بود که نظام مارکسیستی و سوسیالیستی به وجود آورده بود.
3( الف ـ مشکالت به وجود آمده ناشی از نفوذ اندیشه های ناسیونالیستی و مارکسیستی به این جوامع بوده است. ب ـ این مسائل از نوع مشکالتی 

بود که نظام لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود.
4( الف ـ مسائل جهان اسالم ، از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود. ب ـ این مسائل از نوع مشکالتی 

بود که نظام مارکسیستی و سوسیالیستی به وجود آورده بود.
)خارج کشور 92 با اندکی تغییر ـ ترکیبی درس های 10 و 15(4 940 کدام یک در رابطه با نظریءه جنگ تمدن ها صحیح نیست؟ 

1( این نظریه به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی اعتراف می کرد و دیگر تمدن ها را در عرض تمدن اسالمی طرح می کرد. ـ این نظریه 
عملیات نظامی قدرت های غربی را در قبال مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

2( با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمی، جایگاه برجسته و منحصربه فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت. ـ هراسی را که پس 
از جنگ جهانی دوم، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.

3( از این طریق، هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک غرب وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند. ـ عملیات نظامی قدرت های 
غربی را در قبال مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

4( رویکرد خصمانۀ جهان غرب را به جنبش های اسالمی توجیه می کرد ـ این نظریه به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی اعتراف می کرد 
و دیگر تمدن ها را در عرض تمدن اسالمی مطرح می کرد.
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)داخل کشور 93(4 941 نحوءه شکل گیری سه انقالب »فرانسه، اسالمی و روسیه« به ترتیب، چگونه بود؟ 
1( با رویکرد چپ و سوسیالیستی و با خصلت سکوالر و دنیوی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن عمل می کرد. ـ عدم وابستگی 
به بلوک شرق موجب کاستن از اهمیت انقالب اسالمی شده بود. ـ با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 
2( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. ـ از متن آرمان های معنوی و توحیدی جهان اسالم برای حفظ 

هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفتۀ امت اسالمی شکل گرفت. ـ به دلیل سکوالر بودن خود، درون فرهنگ غرب قرار می گرفت.
3( با خصلت سکوالر خود در چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن عمل می کرد. ـ نخستین انقالبی نبود که بعد از انقالب فرانسه شکل 

می گرفت. ـ با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 
4( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. ـ با هدف قراردادن نظام سیاسی وابسته به بلوک شرق و غرب، 

پدید آمد. ـ با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل گرفت.
انقالب فرانسه ............... . انقالب اکتبر 1917 م. روسیه با دیگر انقالب های اروپایی به دلیل ............... تفاوت داشت، ولی به دلیل............... .4 942

)خارج کشور 93(  
1( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند ـ رویکرد چپ و سوسیالیستی ـ سکوالر بودن، درون فرهنگ 

غرب قرار می گرفت.
2( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند ـ رویکرد ضدسرمایه داری و لیبرالیستی ـ سکوال ربودن در 

چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن عمل نمی کرد.
3( در چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن عمل می کرد ـ رویکرد چپ و سوسیالیستی ـ رویکردهای ناسیونالیستی شکل گرفت که پس 

از رنسانس به وجود آمده بودند.
4( با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف در حاشیۀ فلسفه های غربی شکل گرفت ـ رویکرد ضدسرمایه داری و لیبرالیستی ـ رویکرد چپ و 

سوسیالیستی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن عمل می کرد.
)خارج کشور 94 ـ ترکیبی درس های7، 14 و 15(4 943 این اتفاقات به ترتیب، به کدام جریان تاریخی مربوط می شوند؟ 

»شکل گیری  و  مصر«  توسط  اسرائیل  شناخته شدن  رسمیت  »به  غرب زده«،  منّورالفکران  و  اسالمی  بیدارگران  بین  سخت  رقابتی  »ایجاد 
دولت هایی که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم می کردند.«

1( قرارگرفتن در موضع مقاومت منفی ـ پس از تصویب قرارداد کمپ دیوید ـ فروریختن حاکمیت کلیسا
2( اوج گیری جریان عدالتخانه ـ قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر ـ ظهور لیبرالیسم 

3( حضور قدرت های استعماری ـ بعد از انقالب اسالمی ایران ـ پس از رنسانس
4( انقالب مشروطه ـ بعد از مرگ جمال عبدالناصر ـ انقالب فرانسه

)سراسری 94 با تغییر(4 944 به ترتیب، دیدگاه گروه های ناسیونالیستی و مارکسیستی فلسطینی چگونه بود؟ 
1( جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی و معنوی قائل نبودند. ـ اسالم را پدیده ای عربی می دانستند.
2( اسالم را پدیده ای عربی می دانستند. ـ جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی و معنوی قائل نبودند.

3( با سالح های روسی می جنگیدند و جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی قائل نبودند. ـ اسالم را پدیده ای عربی می دانستند و از حمایت های مالی 
آمریکا و انگلستان بهره می بردند.

4( در جهت سازش با اسرائیل گام برمی داشتند و از موضع قوم گرایی عربی به اسالم می نگریستند. ـ جبهۀ پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند و 
اسالم را پدیده ای عربی می دانستند.

)سراسری 94 ـ ترکیبی درس های 7، 10 و 15(4 945 این اتفاقات به ترتیب، به کدام جریان تاریخی مربوط می شوند؟ 
»شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی در فلسطین«، »پدیدآیی دولت ـ ملت های جدید« و »استفاده از بمب اتم برای اولین بار«

1( پس از قرارداد کمپ دیوید ـ ظهور لیبرالیسم ـ جنگ جهانی اول
2( تشکیل جبهۀ نجات اسالمی ـ پس از رنسانس ـ جنگ جهانی دوم

3( انقالب اسالمی و بازگشت به اسالم ـ انقالب فرانسه ـ جنگ جهانی دوم 
4( قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر ـ فروریختن حاکمیت کلیسا ـ جنگ جهانی اول

)خارج کشور 95 ـ ترکیبی درس های 13، 14 و 15(4 946 به ترتیب، مصداق های »الف«، »ب« و »پ« کدام اند؟ 
1( انقالب های آزادی بخش ـ استبداد استعماری ـ تشکیل جبهۀ مقاومت و پایداری 

در مقابل اسرائیل
جذب  ـ  جدید  اجتماعی استعماری  ساختارهای  ایجاد  ـ  اسالمی  بیدارگران   )2

گروه های مبارز فلسطینی 
3( جنبش های زیر نفوذ بلوک شرق ـ حذف ساختارهای اجتماعی پیشین ـ به 

رسمیت شناختن اسرائیل غاصب
4( حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان ـ در هم ریختن نظم پیشین ـ تالش در جهت حذف سلطۀ سیاسی غرب

عملکردافراد و جریان ها
»پ«کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق

حذف کارگزاران مستقیم غرب»الف«
منّورالفکران غرب گرا در

کشورهای اسالمی
»ب«
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)سراسری 96 ـ ترکیبی درس های 12، 13 و 15(4 947 علت پیدایش هر یک از موارد ذیل، به ترتیب، کدام است؟ 
- رونق بازار معنویت های کاذب

- از دست رفتن اعتبار جهانی ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس
- روی آوردن غرب زدگان جوامع اسالمی به اندیشه های لیبرالیستی غربی

1( اقبال به معنویت ـ بیداری اسالمی ـ پیدایش و رشد برخی از نهضت های جدید دینی
2( روشنگری مدرن ـ انقالب اکتبر روسیه ـ مرعوب قدرت سیاسی و اقتصادی غرب شدن

3( بحران فرهنگی ـ حرکت انقالبی مارکس ـ قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان
4( افول سکوالریسم ـ انقالب اسالمی ـ فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانی

ـ با اندکی تغییر(4 948 )سراسری 96  به ترتیب، عبارت درست در مورد ویژگی انقالب های آزادی بخش قرن بیستم و انقالب اکتبر 1917 م. روسیه کدام است؟ 
1( این انقالب ها جایگاهی برای اعتقادات دینی قائل نبودند. ـ دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفۀ خود می دانست.

2( تقلیدی از انقالب های مدرن بودند. ـ به دلیل سکوالربودن، درون فرهنگ غرب قرار می گرفت.
3( نخستین انقالب هایی بودند که بعد از انقالب فرانسه شکل گرفتند. ـ تعدادی از گروه های مبارز هویت مارکسیستی و تعدادی دیگر اندیشه های 

ناسیونالیستی داشتند. 
4( در چارچوب نظریه هایی شکل می گرفتند که برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند. ـ با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل 

گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.
)خارج کشور 96 با تغییر ـ ترکیبی درس های 5، 12 و 15(4 949 علت پیدایش هر یک از موارد ذیل، به ترتیب، کدام است؟ 

- گسترش اندیشه های پسامدرن
- اختصاص همءه ظرفیت های وجودی انسان به آرمان ها و اهداف دنیوی و این جهانی

- پوچ گرایی
1( انقالب اسالمی ـ سکوالریسم ـ اومانیسم

2( انقالب اکتبر روسیه ـ از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ ـ گریز از سکوالریسم
3( حرکت انقالبی مارکس ـ غلبۀ سکوالریسم بر فرهنگ غرب ـ سکوالریسم و دنیوی گرایی

4( بیداری اسالمی ـ رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی جهان ـ روشنگری
)داخل کشور 95(4 950 مصداق های »الف«، »ب« و »پ« به ترتیب، کدام اند؟ 

عملکردافراد و جریان ها
»پ«حکومت منّورالفکران غرب گرا

»الف«حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان
تشکیل جبهءه مقاومت و پایداری در مقابل اسرائیل»ب«

1( حذف ساختارهای اجتماعی پیشین ـ کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق ـ استبداد استعماری در کشورهای اسالمی
2( ایجاد ساختارهای اجتماعی جدید ـ جریان های روشنفکری چپ ـ موفق شدن در مقابله با استعمار

3( تشکیل جبهۀ مقاومت و پایداری ـ بیدارگران اسالمی ـ حذف ساختارهای اجتماعی پیشینر
4( حفظ پوشش دینی ـ گروه های مبارز فلسطینی ـ رسیدن به جایگاه کشورهای غربی

)خارج کشور 97 ـ ترکیبی درس های 6، 10 و 15(4 951 به ترتیب، هر یک از موارد زیر پس از کدام واقعءه تاریخی تحقق یافته است؟ 
- تشکیل جبهءه نجات اسالمی الجزایر

- فروریختن اقتدار کلیسا
- نظریءه کنت در باب عدم وقوع جنگ

2( انقالب اسالمی ـ جنگ های صلیبی ـ انقالب صنعتی 1( قتل انورسادات ـ رنسانس ـ جنگ دوم جهانی  
4( شکل گیری انتفاضه ـ ظهور پروتستانتیسم ـ جنگ جهانی اول 3( شکل گیری جهاد اسالمی افغانستان ـ ظهور لیبرالیسم ـ انقالب فرانسه 

)خارج کشور 97 ـ ترکیبی درس های 9 و 15(4 952 به ترتیب مصادیق »الف«، »ب« و »پ« کدام است؟ 
نظریهشرایط اجتماعی

نقد لیبرالیسم اقتصادی»پ«
نفی حق حیات مستمندان»ب«

»الف«فروپاشی بلوک شرق

1( شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی ـ لیبرالیسم اولیه ـ پیدایش طبقۀ جدید
2( غلبۀ نظام لیبرال دموکراسی ـ انقالب صنعتی ـ از بین رفتن آزادی افراد

3( پایان تاریخ ـ آزادی فعالیت صاحبان سرمایه ـ توسعۀ سرمایه داری
4( جنگ تمدن ها ـ تضعیف سازوکار دموکراسی ـ گسترش مالکیت خصوصی
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از نظر دولتمردان آمریکا، انقالب اسالمی ایران 9134 گزینءه »3« 
مقاومت  توان  نمی کرد،  برقرار  شرق  بلوک  با  ارتباطی  این که  دلیل  به 
نداشت،  نمی توانست تداوم یابد و دیر یا زود، بار دیگر، دست نیاز به سوی 

بلوکغرب )نه شرق( دراز می کرد. 

در جهان دوقطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، 9144 گزینءه »2« 
انقالب ها و کشورها براساس جایگاه و اهمیتشان برای یکی از دو قطب 

جهان )بلوک شرق و بلوک غرب( شناسایی می شد.
موضع کشورهای وابسته به بلوک غرب در قبال مسئلءه فلسطین  به 

رسمیت شناختن دولت اسرائیل یا گام برداشتن در جهت سازش با آن
گروه های فلسطینی مارکسیستی جایگاهی برای اعتقادات دینی قائل نبودند.

عبارت اول نادرست است. انقالب اسالمی ایران 9154 گزینءه »1« 
از منظر دینی و فرهنگی )نه اقتصادی( به شناخت بحران و چالش های 

جهان اسالم پرداخت.
عبارت چهارم نادرست است. انقالب اسالمی با آن که در ایران رخ داد و از 
ذخایر معرفتی شیعی استفاده کرد، آرمان ها، ارزش ها و رسالت خود را به 

حل چالش های جامعءه ایران یا شیعیان جهان محدودنکرد.
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و 9164 روسیه   1917 اکتبر  انقالب  مشترک  وجه  گزینءه »4« 
سایر انقالب های اروپایی  همءه این انقالب ها، خصلت سکوالر داشتند.
تفاوت انقالب اکتبر 1917 روسیه و سایر انقالب های اروپایی  انقالب 
انقالب های  سایر  ولی  داشت،  سوسیالیستی  و  چپ  رویکرد  روسیه، 

اروپایی، لیبرالیستی بودند.
الگوی رفتاری انقالب اسالمی ایران  فقه اجتماعی و سیاسی شیعی

گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به بلوک شرق پیوستند.
هویت 9174 به  بازگشت  با  ایران  اسالمی انقالب گزینءه »3« 

بحران های  حل  جهت  غرب،  جهان  برای  را  جدیدی  فرصت  اسالمی، 
معرفتی و معنوی آن پدید آورد.

با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل  انقالبفرانسه در سال 1789 م. 
گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بود.

انقالبهای از  تقلیدی  بیستم  قرن  آزادی بخش  و جنبش های  انقالب ها 
مدرن بودند )و از آن ها الگو می گرفتند(.

انقالباکتبر۱۹۱۷م.روسیه به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ غرب 
قرار می گرفت.

رسمیت 9184 به  و  دیوید  کمپ  قرارداد  امضای  گزینءه »2« 
 شناختن اسرائیل توسط دولت مصر در زمان انور سادات موجب تضعیف 

موقعیت گروه های فلسطینی گردید.
انقالب های  و  جنبش ها  سلسله  شکل گیری  ایران   اسالمی  انقالب 

گستردءه مردم در کشورهای عربی از سال 1389 ه . ش.
تحقق بیداری اسالمی  سازمان یابی جوامع اسالمی بر مدار فقاهت و عدالت

انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه 9194 گزینءه »3« 
سیاسی و اجتماعی شیعی، مسئلءهاسرائیل را به عنوان مسئلءه جهان اسالم 
مطرح می کرد. بازگشت به اسالم اوالً، مشروعیتقراردادکمپدیوید را در 
باور مسلمانان مخدوش کرد. ثانیاً، مقاومتدربرابرصهیونیسم را از موضع 

اعتقاد اسالمی و با تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز کرد.
را 9204 اسالم  فلسطینی،  ناسیونالیستی  گروه های  گزینءه »1« 

پدیده ای عربی می دانستند.
کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود، فروپاشی بلوک شرق 
را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کردند. 

نظریءه پایان تاریخ فوکویاما نیز همین معنا را القا می کرد.
مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران  سلسله انقالب ها و جنبش های 

گستردءه مردم در کشورهای عربی از سال 1389 ه   . ش.
به 9214 اسالمی  انقالب  آمریکا،  دولتمردان  نظر  از  گزینءه »2« 

دلیل این که با بلوک شرق ارتباط برقرار نمی کرد، توان مقاومت نداشت، 
آن ها انقالب  اسالمی را با موازین فرهنگ غرب می سنجیدند.

کشورهای اسالمی وابسته به بلوک شرق )در مقابله با اسرائیل( تشکیل 
جبهءه پایداری و مقاومت دادند.

جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، تقلیدی از انقالب های مدرن بودند. 
گزینءه »3« 9224

مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، سلسلهجنبشهاو
انقالبهایگستردءهمردمدرکشورهایعربیازسال۱۳۸۹ه.شاست. 
متن به  نخبگان  از سطح  بیداری  انتقال  بیداری اسالمی، حاصل  امروزه 

مردموفرهنگعمومیجهاناسالم است )نه برعکس(.

معرفتی 9234 عمیق  بحران های  درست؛  ـ  نادرست  گزینءه »4« 
و  اسالمی  انقالب  با  آن  به  مربوط  چالش های  و  غرب  جهان  معنوی  و 

شکل گیری جنبش های اسالمی فرصت بروز و ظهور یافتند. 
 گزینءه )1(: درستـ  درست/ گزینءه )2(: نادرستـ 

نادرست؛ انقالب اسالمی در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن، 

به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی 
و از دسترفتن)نهحفظ(اعتبار، ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس، مؤثر 
بود.ـ  نظریءه جنگ تمدن ها، ضمن اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید 
فرهنگی و تمدنی، با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمی، جایگاه 
برجسته و منحصربه فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت. )نه 
این که گوشزد کند(/ گزینءه )3(: درست ـ نادرست؛ با طرح نظریءه جنگ 
تمدن ها، رویکرد خصمانءه جهان غرب نسبت به جنبش های اسالمی توجیه 
از جنگ جهانی دوم، نسبت به  این طریق،  هراسی که پس  از  می شد و 

بلوکشرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گشت.

مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهءه نخست 9244 گزینءه »3« 
پیدایش آن نشان داد بلوک شرق تنها رقیب بلوک غرب نیست و موقعیت 

جهان اسالم را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.
پایان نظریءه  بر  آن  جهانی  پیامدهای  و  ایران  اسالمی  انقالب  موفقیت 

تاریخفوکویاما خط بطالن کشید.
انقالب اسالمی در شکل گیری نظریه های افول سکولریسم )پساسکوالریسم( 

مؤثر بود.
گزینءه »3« 9254

رویکرد چپ و سوسیالیستی  انقالب اکتبر 1917 روسیه
تقلیدی از انقالب های مدرن  انقالب های آزادی بخش قرن بیستم

انقالب اسالمی ایران با بازگشت به هویت اسالمی، فرصت جدیدی را برای 
جهان غرب، جهت عبور از بحران های معرفتی و معنوی آن پدید آورد.

)نه کمونیستی( در نخستین 9264 کشورهایغربی  گزینءه »1« 
نظریه پردازی های خود به دنبال آن بودند تا فروپاشی بلوک شرق را به 
شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا کنند و نظریءه 

پایان تاریخ فوکویاما، همین معنا را القا می کرد.
نظریءه جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانءه جهان غرب را به جنبش های اسالمی 
توجیه می کرد و از این طریق، هراسی را که پس از جنگجهانیدوم )نه 
اول( نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.

جنگ  نظریءه  نادرست؛  ـ  درست   :)2( گزینءه   
تمدن ها با طرح دیگر تمدن ها در عرض )نه طول( تمدن اسالمی، جایگاه 
برجسته و منحصربه فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت./

گزینءه )3(: درست ـ درست/ گزینءه )4(: درست ـ درست
دولت اسرائیل با تسلیحات و حمایت های مالی 9274 گزینءه »2« 

و  می شد  تجهیز  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  انگلستان  و  آمریکا  آشکار 
جبهءه مقابل با سالح های روسی می جنگید.

عربی،  پدیده های  عنوان  به  را  اسالم  فلسطینی،  ناسیونالیستی گروه های 
می پذیرفتند. 

شکل گیری انتفاضه از پیامدهای انقالب اسالمی است.
در جهان دوقطبی قرن بیستم، انقالب اسالمی 9284 گزینءه »3« 

ایران از آن جهت کهیکنظامسیاسیوابستهبهبلوکغربراهدفقرار
دادهبود، اهمیت می یافت؛ اما چون بهبلوکشرقوابستهنبود، از اهمیت 
آن کاسته می شد. دولت های غربی تالش می کردند تا انقالب های اخیر 
مردم در کشورهای عربی را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی 

معرفی کنند و به همین دلیل آن را بهارعربی نامیدند.
به 9294 ایران  انقالب  آمریکا،  دولتمردان  نظر  از  گزینءه »4« 

دلیل این که ارتباطیبابلوکشرقبرقرارنمیکرد، توان مقاومت و تداوم 
نداشت و دیر یا زود دستنیازبهسویبلوکغربدرازمیکرد. 

فرهنگ هایی که در دورءه استعمار، مقهور جوامع غربی شده بودند، راه حل 
چالش های خود را در پیوستنبهجوامعغربی می دیدند.
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انورسادات طی قرارداد کمپ دیوید، اسرائیل را 9304 گزینءه »2« 
به رسمیت شناخت و پیامد آن تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی بود.
امام خمینی در وصیتنامءه خود، تشکیل یک دولت اسالمی با جمهوری های 

آزاد و مستقل را برای آیندءه کشورهای مسلمان ترسیم کرده بود.
دنیای غرب، برای رفع نیازهای اقتصادی و سیاسی 9314 گزینءه »3« 

ناگزیر از مقابله با حرکت مستقلی است که در جهان اسالم شکل گرفته 
است و به این منظور فعالیت های زیر را انجام می دهد:

مقابلءه نظامی و سیاسی از طریق حضورمستقیم؛ مانند آن چه در افغانستان 
و عراق رخ داده است.

ارائءه تصویری خشنوغیرعقالنیازفرهنگاسالمی از طریق سازماندهی 
و شکل دهی جریان های تروریستی وهابی.

تفسیرهایسکوالرازاسالم و حمایت از اسالم آمریکایی در مقابل انقالب 
اسالمی.

این عبارت ربطی به گزینءه مذکور ندارد.9324 گزینءه »1« 
عبارت اول مربوط به نظریءه جنگ تمدن های 9334 گزینءه »4« 

فوکویاما  تاریخ  پایان  نظریءه  به  مربوط  دوم  عبارت  و  است  هانتینگتون 
است و ارتباطی با یکدیگر ندارند.

تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای 9344 گزینءه »2« 
غربی برای پرکردن خأل معنوی فرهنگ غرب است.

سازماندهی و شکل دهی جریان های تروریستی وهابی برای تصویرسازی 
خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمی است.

جنبش های  به  را  غرب  جهان  خصمانءه  رویکرد  تمدن ها،  جنگ  نظریءه 
اسالمی، توجیه می کرد و از این طریق، هراسی را که پس از جنگ جهانی 

دوم، نسبت بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.
دولت های استعمارگر غربی به کمک منّورالفکران 9354 گزینءه »3« 

غرب گرا توانستند از موفقیت جنبش های بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند. )ردس 13(
نخستین بیدارگران اسالمی، جنبش هایی را برای اصالح رفتار حاکمان و 

ساختار حکومت قاجار به وجود آوردند. )ردس 14(
انقالب اسالمی ایران در شکل گیری نظریه های ناظر به افول سکوالریسم مؤثر بود.

اسالمی  انقالب  با  مقابله  برای  غرب  جهان  که  تالش هایی  نخستین  از 
ایران انجام داد، کودتای نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی بود.

 گزینءه »2«  عبارت اول نادرست است. مارکسیسم، ناظر به 9364
)9 س  رد اندیشه های سیاسی )نه اقتصادی( مارکس است. )

ملت ها  موقعیت  تغییر  اسالمی،  بیداری  است.  نادرست  چهارم  عبارت 
خویش  نهایی  هدف  را  سلطه  جهانی  نظام  در  پیرامونی  کشورهای  و 

)1 5 س  رد ه  م د ق م نمی بیند. )
گورباچف، 9374 به  خود  نامءه  خمینی ⒍ در  امام   گزینءه »2« 

فروپاشی بلوک شرق را پیش بینی کرده بود. از نظر نسل اول روشنفکران 
)منّورالفکران غرب گرا( مسائل جهان اسالم از نوع مشکالتی بود که در 

اثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود.
)1 4 س  رد در آغاز انقالب اسالمی، شاه تحت حمایت دولت های غربی بود. )

گزینءه »3« 9384
کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند  دولت غاصب اسرائیل را 

به رسمیت می شناختند و یا در جهت سازش با آن گام برمی داشتند.
کشورهایی که زیر نفوذ بلوک شرق بودند  جبهءه پایداری و مقاومت 

را تشکیل می دادند.

ء

رویکردهایی که دولتمردان و روشنفکران جهان 9394 گزینءه »1« 
و مشکالت  مسائل  آن ها  از طریق  ایران،  اسالمی  انقالب  از  قبل  اسالم 

جوامع خود را می دیدند: 
رویکرد اول: مسائل جهان اسالم، از نوع مشکالتی بود که در اثر عقب ماندگی 

تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود.
به  غربی  لیبرالیسم  که  بود  مشکالتی  نوع  از  مسائل  این  دوم:  رویکرد 

وجود آورده بود.
رویکرد 9404 هانتینگتون،  تمدن های  جنگ  نظریءه  گزینءه »3« 

خصمانءه جهان غرب را به جنبش های اسالمی، توجیه می کرد و از این 
بلوکشرق  به  از جنگ جهانی دوم، نسبت  را که پس  طریق، هراسی 

وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.
ارزش های 9414 و  آرمان ها  با  فرانسه   انقالب  گزینءه »2« 

مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بود.
انقالب اسالمی  از متن آرمان های معنوی و توحیدی جهان اسالم برای 
حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفتءه امت اسالمی شکل گرفت.
انقالب روسیه  با خصلت سکوالر و دنیوی خود درون فرهنگ غرب 

قرار می گرفت.
انقالب فرانسه با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل 9424 گزینءه »1« 

گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. انقالب اکتبر 1917 میالدی 
روسیه گرچه با دیگر انقالب های اروپایی به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی 
تفاوت داشت، ولی به دلیل سکوالربودن، درونفرهنگغرب قرار می گرفت.

انقالب مشروطه  ایجاد رقابتی سخت بین 9434 گزینءه »4« 
بیدارگران اسالمی و منّورالفکران غرب زده )ردس 14(

رسمیت  به  انورسادات   زمان  در  عبدالناصر  جمال  مرگ  از  بعد 
شناخته شدن اسرائیل توسط مصر

رسمی  طور  به  که  دولت هایی  شکل گیری  فرانسه   انقالب  از  بعد 
گسست خود را از دین اعالم می کردند. )ردس 7(

را 9444 اسالم  فلسطینی،  ناسیونالیستی  گروه های  گزینءه »2« 
پدیده ای عربی می دانستند.

گروه های مارکسیستی فلسطینی، جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی 
و معنوی قائل نبودند.

شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی 9454 گزینءه »3« 
در فلسطین  تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران

پدیدآیی دولت ـ ملت های جدید  بعد از انقالب فرانسه )ردس 7(
در جنگ جهانی دوم )ردس 10(  استفاده از بمب اتم برای اولین بار 

کارگزاران 9464 آزادی بخش  حذف  انقالب های  گزینءه »1« 
مستقیم غرب )ردس 14(

در  غرب زده  منّورالفکران  حکومت  رهاورد  استعماری   استبداد 
کشورهای اسالمی )ردس 13(

تشکیل جبهءه مقاومت و پایداری عملکرد کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق 
در مواجهه با مسئلءه فلسطین

افول سکوالریسم )گریز و رویگردانی از سکوالریسم( 9474 گزینءه »4« 
باعث رونق بازار معنویت های کاذب )ردس 12(

باعث از دست رفتن اعتبار جهانی ارزش ها و آرمان های  انقالب اسالمی 
بعد از رنسانس

فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در سطح 
اندیشه های  به  اسالمی  جوامع  غرب زدگان  روی آوردن  موجب  جهانی 

لیبرالیستی غربی )ردس 13(
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بیستم  4 948 قرن  آزادی بخش  انقالب های  ویژگی  گزینءه »2« 
تقلیدی از انقالب های مدرن بودند.

ویژگی انقالب اکتبر 1917 روسیه  به دلیل سکوالربودن در چارچوب 
آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن عمل می کرد.

 گزینءه )1(: عبارت اول ویژگی گروه های مبارز مارکسیست 
فلسطینی و عبارت دوم ناظر به انقالب اسالمی ایران است./ گزینءه )3(: عبارت اول مربوط 
به انقالب اسالمی ایران و عبارت دوم، ناظر به گروه های مبارز فلسطینی است./ 

گزینءه )4(: عبارت دوم ناظر به انقالب فرانسه است.

انقالب اسالمی در شکل گیری یا گسترش اندیشه های 4 949 گزینءه »1« 
در  اجتماعی  زندگی  به  معنوی  و  دینی  رویکرد  آمدن  وجود  به  پسامدرن، 
جوامع غربی، از دست رفتن اعتبار ارزش ها و آرمان های پس از رنسانس و 

شکل گیری نظریه های ناظر به افول سکوالریسم مؤثر بود.
اهداف  و  آرمان ها  متوجه  انسان  در سکوالریسم همءه ظرفیت های وجودی 

دنیوی و این جهانی می شود. )ردس 5(
اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به پوچ گرایی، یأس و ناامیدی 

و مرگ آرمان ها و امیدها انجامید. )ردس 12(

مسلمان 4 950 کشورهای  در  سکوالر  حاکمان  گزینءه »1«  
ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف کرده و ساختارهای اجتماعی جدیدی 
جبهءه  تشکیل  شرق   بلوک  نفوذ  زیر  کشورهای  کردند./   ایجاد 
منّورالفکران  رهاورد حکومت  اسرائیل/   مقابل  در  پایداری  و  مقاومت 

غرب زده  استبداد استعماری در کشورهای اسالمی

پس از 4 951 الجزایر  اسالمی  نجات  جبهءه  تشکیل   گزینءه »2« 
)1 5 س  رد انقالب اسالمی )

)6 س  رد ( پس از جنگ های صلیبی  فروریختن اقتدار کلیسا 
پس از انقالب صنعتی ارائءه نظریءه کنت در باب وقوع جنگ 

به 4 952 نیاز  و  است  مفهومی  حدودی  تا  سؤال  این   گزینءه »3« 
توجه و دقت بیشتری دارد.

 کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود، فروپاشی بلوک 
معنا  واحد  قطب  یک  مدار  بر  جهانی  نوین  نظم  شکل گیری  به  را  شرق 

)1 5 س  رد می کردند ) نظریءه پایان تاریخ فوکویاما(. )
 نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت 
می دانستند.  بیهوده  را  مستمندان  به  کمک  حتی  و  می دانستند  جامعه 
مالتوس یکی از این نظریه پردازان بود که معتقد بود کسانی که در فقر متولد 

می شوند، حق حیات ندارند.
 توسعءه سرمایه داری که ناشی از ظهور لیبرالیسم اولیه و عوامل دیگر 
بود، موجب شکل گیری چالش فقر و غنا در کشورهای غربی گردید. برخی از 
اندیشمندان غربی برای حل این چالش، نظریه هایی ارائه دادند. مارکس یکی 

از این اندیشمندان بود که به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت. 
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