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 به نام خدای سحر و صبح............... و شب قدر ما وقتی هست که قدر و منزلت خودمان را بفهیم ........         

نام و نام خانوادگی :     
 

 

 

 نمره                             سؤاالت ردیف

 باشد.ت صحیح و کدام عبارت غلط می تعیین کنید کدام عبار 1

  .شودبیداری اسالمی امروزه در سطح نخبگان جامعه مطرح می الف(
 .معنویت های کاذب توسط بیدارگران در کشورهای اسالمی روج پیدا کرده استب ( 

 .گورباچف بود  یشورو ریاتحاد جماه سهیرئ ئتیصدر ه نیآخر ج(
 .سقوط غرب را پیش بینی کرده بودامام خمینی در نامه به گورباچف (  د
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 : دیرا با عبارت مناسب کامل کن ی خال یجاها2
 . است  ...................... انقالب انقالب پس از انقالب فرانسه،  نینخست ،یدانشمندان علوم اجتماع یبرخ دگاهید از (الف
   بود ................................... ریتحت تاث ن، یمسلمان با مساله فلسط یبرخورد کشورها یچگونگ( ب
 د.بو .......................... یمعرفت ریذخاه ب یمتک ران،یا یانقالب اسالم ج(
 .شودیمطرح م. ............... عنوان  با یپردازان غرب هینظر یبرخ  یجهان اسالم از سو یو تمدن یاذعان به حضور فرهنگ د(
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 2 مورد   4 . دی جهان اسالم را ذکر کن یدر خارج از مرزها   یانقالب اسالم  یجهان راتیتاث 3

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید   4
 گرفت؟یم درون فرهنگ غرب قرار هیم روس 1917انقالب اکتبر  -1
 دانستند؟ یم یزیچه چ در خود را یهاشده بودند، راه حل چالش یکه در دوره استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غرب ییهافرهنگ -2
 به وجود آورده بود؟  یغرب سمیبرالیبود که ل یجوامع خود و جهان اسالم از نوع مشکالت ل ی معتقد بودند، مسا یچه کسان -3
 امروزه چگونه است؟ ،جهان در یاسالم  یداریب -4
 کند؟یم میمسلمان ترس یکشورها یبرا یاندهیخود چه آ یاسیس ینامه اله تیدر وص (ره) ینیامام خم -5
 .دیانجام شد، نام ببر رانیا یمقابله با انقالب اسالم یکه برا ییهاتالش  نیدو نمونه از نخست -6
 کند؟یکه در جهان اسالم شکل گرفته است، مقابله م یمستقل یهاچرا غرب با حرکت -7
 د؟یخط بطالن کش امایفوکو خ یتار ان یپا هی بر نظر یچه عامل -8
بود؟   یرغربیغ یها ساز فرهنگ خیحضور تار یبرا ایگو یشاهد رانیا یچرا انقالب اسالم -9

 انجام داد؟  یمقابله با انقالب اسالم یرا برا یچرا جهان غرب، اقدامات مستمر -10
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 1 .دی کن  انی آن را ب لی مدرن داشتند؟ دل یها با انقالب ی چه ارتباط ستم،یبخش قرن ب ی آزاد ی هاها و جنبشالبانق  5

 1 به اسالم داشتند؟  یچه نگرش ، ینی فلسط ی ستیونالیو ناس ی ستیمارکس یگروه ها 6

 1 ست؟ ی چ یمنظور از بهار عرب 7

 2 . دیگرفته است، نام ببر شکل که در جهان اسالم ی مستقل ی مقابله با حرکت ها یجهان غرب برایی که هانمونهمورد از  4 8

 1.5 سه مورد   همراه است؟ یی امدهایها با چه پجنگ تمدن هیجهان، طرح نظر یکنون ط یدر شرا 9

 1 کند؟ یم  لقاا  را یی معنا  چه امایفوکو خ یتار  ان یپا هینظر 10

 1.5 متفاوت بود؟ ستمیقرن ب ی هاو عراق با همه جنگ  ران یچرا جنگ ا 11

 1 مورد   4 کرد؟ فیو رسالت خود را چگونه تعر تیها، مسئولها، ارزشآرمان ی ب اسالمانقال 12

 20 جمع نمراتچه درکی دارید که است این مهم چه مدرکی دارید   نیست  مهم زندگی در 

 .   یموفق و سربلند باشمتعال   در پناه خالق


