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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

- متفکران جهان اسالم، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد می کردند. بسیاری از نخبگان کشورهای

اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران برای مقابله با سلطۀ استعمار از مکاتب و روش های غربی مانند ناسیونالیسم یا مارکسیسم استفاده

می کردند. امت اسالمی با الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به سوی هویت الهی خود، مرحلۀ جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم آغاز

کرده  است.

- فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته بود. این

ارزش ها در دوران خالفت دوباره در جامعۀ اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه اسالمی را بر اساس روابط قبیله ای و عشیره ای شکل

داد. ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع

مختلف عبور کرد. فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غنای خود گروه های مهاجم بیگانه را در درون خود هضم و جذب می کرد.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ‹‹3››

تشریح عبارت نادرست:

برخی از جوامع، سلطه بر دیگر فرهنگ ها را ارزش اجتماعی برتر می دانند.

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

بررسی عبارت  نادرست:

الف) در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند.

سوال 4

گزینه 3 پاسخ:

موفقیت های استعمار در قرن پانزدهم میالدی ناشی از پیشرفت در زمینه های دریانوردی، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود.



سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه، در برابر اسالم مقاومت آشکار کرده بود و پس از آن، به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته بود. این

ارزش ها در دوران خالفت، دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه اسالمی را براساس روابط قبیله ای و عشیره ای شکل

داد. فرهنگ اسالمی، به دلیل قدرت و غنایی خود، گروه های مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب می کرد.

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: در جهان اسالم، در مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب، مقاومت های شکل گرفت که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت.

گزینه «2»: متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.

گزینه «4»: بسیاری از نخبگان کشورهای اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران، برای مقابله با سلطه استعمار، از مکاتب و روش های غربی مانند

ناسیونالیسم یا مارکسیسم استفاده می کردند.

سوال 7

گزینه 4 پاسخ:

مارکسیسم، تفکری برگرفته از اندیشه های مارکس است که انقالب طبقاتی را تنها راه رهایی از چنگال نظام سرمایه داری و مشکالت آن می داند.

مکاتب و روش های غربی مانند ناسیونالیسم یا مارکسیسم وحدت اسالمی را مخدوش می کردند و مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ

اسالم تربیت یافته بودند نیز قرار نمی گرفتند.

سوال 8

گزینه 1 پاسخ:

الف) پیامبر (ص) در عصر نبوی طی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد.

ب) در دوران خالفت،  ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه اسالمی را براساس

روابط قبیله ای و عشیره ای شکل داد.



سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه های  نادرست:

گزینۀ «1»: رسول خدا (ص) پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهای نظام قبیله ای عرب، حکومت اسالمی را تشکیل داد و طی ده

سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد.

گزینۀ «2»: غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن و عثمانی که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند، مانع از

آن می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

گزینۀ «3»: فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه، در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس، به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته

بود. این ارزش ها در دوران خالفت، دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه اسالمی را بر اساس روابط قبیله ای و

عشیره ای شکل داد.

سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»     

تشریح موارد نادرست:

به دنبال تصویب قانونی در ١٧ دی ١٣١٤ ه .ش، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و... که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند، مانع از آن

می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

تفاوت راهبردی استبداد تاریخی- قومی با استبداد استعماری در این است که استبداد قومی به رغم هویت غیراسالمی خود  به دلیل این که

پشتوانه و عقبه ای خارج از جغرافیای جهان اسالم نداشت  از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوری می گزید و تالش می کرد با

رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ نماید، اما استبداد استعماری به دلیل این که در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد،

در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.

مارکسیسم، تفکری است که عناصر اصلی آن از اندیشه های مارکس، فیلسوف و جامعه شناس انقالبی آلمانی در اواخر قرن نوزدهم ساخته شده

است. مارکسیسم، تنها راه رهایی از نظام سرمایه داری و مصائب آن را انقالب طبقاتی (انقالب کارگران علیه سرمایه داران) می داند.



سوال 12

گزینه 4 پاسخ:

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با

دولت های غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد و این مسئله سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری درآید. عقاید و

ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع

مختلف عبور کرد. غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و … که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و

قبیله ای رفتار می کردند نیز مانع از آن می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

ناسیونالیسم (ملی گرایی) ← مجموعه ای از باورها و نمادها که دلبستگی و تعلق به ملت ، سرزمین، نژاد، قوم و زبان را بیان می کند و صرفًا تعلق

خاطر و وابستگی به چنین عناصری را آرمان اساسی انسان ها و تع�ن کننده هویت  ملت ها می داند.

مارکسیسم ← تفکری برگرفته از اندیشه های مارکس است که انقالب طبقاتی (انقالب کارگران علیه سرمایه داران) را تنها راه رهایی از چنگال

نظام سرمایه داری و مشکالت آن می داند.

سوال 14

گزینه 1 پاسخ:

ب) قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر قومی و قبیله ای بود، در دوران استعمار از طریق سازش با دولت های غربی، با

قدرت استعمارگران پیوند خورد و استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری درآمد.

ج) استبداد استعماری به دلیل اینکه در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد، برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب،

چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.

و) دولت های استعماری غربی، بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطه سیاسی خود در آوردند و با تکیه بر قدرت نظامی و

صنعتی خویش، بیش تر سیاستمداران و دولتمردان جوامع اسالمی را مغلوب ساختند. و استبداد استعماری بعد از دوره استعمار ایجاد شد.

سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

الف) غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن و عثمانی که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند.

ب) قدرت و غنای فرهنگ اسالمی

ج) ارزش های جاهلی



سوال 16

گزینه 2 پاسخ:

رسول خدا پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهای نظام قبیله ای عرب، حکومت اسالمی را در مدینه تشکیل داد. پیامبر خدا طی

ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیرۀ عربستان را از بین برد. پیامبر خدا در حالی رحلت نمود که نامه های دعوت خود

را پیش تر به امپراتوری های ایران و روم فرستاده بود.

سوال 17

گزینه 2 پاسخ:

به دنبال تصویب قانونی در ١٧ دی ١٣١٤ ه .ش، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و... که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند، مانع از آن

می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

سوال 18

گزینه 1 پاسخ:

عقاید و ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهای جغرافیایی و سیاسی

جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت های سیاسی که در این مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت. غلبۀ قدرت هایی مانند سلجوقیان،

خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و … که در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند، مانع از آن می شد تا ظرفیت های

فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

سوال 19

گزینه 1 پاسخ:

ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در «عصر نبوی» تا فتح مکه در برابر اسالم مقاومت آشکار کرده بودند.

قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار (عصر نبوی و دوره خالفت) بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت.

در دوران خالفت، عقاید و ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهای

جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت های سیاسی که در این مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت.

سوال 20

گزینه 3 پاسخ:

ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در دوران خالفت، دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و به تدریج اقتدار جامعه اسالمی را در چارچوب

مناسبات قبیله ای و عشیره ای سازمان بخشید و غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغوالن، عثمانی و … که در چارچوب فرهنگ

قومی و قبیله ای رفتار می کردند نیز، مانع از آن می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.



سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

عبارت اول  مقابله با استعمار

بسیاری از نخبگان کشورهای اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران، برای مقابله با سلطه ی استعمار، از مکاتب و روش های غربی نظیر

ناسیونالیسم یا مارکسیسم، استفاده می کردند.

عبارت دوم  سازش با دولت های غربی

قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت، در دوران استعمار، از طریق سازش با

دولت های غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد و این مسئله، سبب شد تا استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری درآید.

عبارت سوم  عمل کردن در سایه قدرت و سلطه جهان غرب

استبداد استعماری به دلیل اینکه در سایه ی قدرت و سلطه ی جهان غرب عمل می کند، در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان

غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی ندارد.

←

←

←

سوال 22

گزینه 3 پاسخ:

ویژگی  عبارت های جدول به ترتیب:

الف) در دوره استعمار، قدرت نظامی و صنعتی دولت های غربی،  بیشتر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت.

ب) ویژگی عصر بیداری اسالمی: متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.

ج) ویژگی این عبارت مربوط به دوران خالفت است.


