
برای تامین منافع  -1ند؟   جواب :به چه دلیلی کشورهای غربی درنظام نوین جهانی ازمبلغان مذهبی وسازمان های فراماسونری استفاده می کرد -14

باتبلیغ مسیحیت  فرهنگ عمومی  -2اقتصادی  نیازمند درهم شکستن مقاومت های فرهنگی  اقوامی بودند که سلطه ونفوذ آنهاراتحمل نمی کردند.

 برنخبگان سیاسی کشورهای دیگرتاثیرگذارند. -3جوامع غیرغربی رادچاراختالل کنند. 

جوامعی که  -1انی استعمار چندگونه بوده است ؟ ) کشورهای استعمارزده به چندنوع تقسیم می شوند؟ (   جواب : ادغام جوامع درنظام جه  -15

جوامعی که ازقدرت بیشتری برخورداربودند وامکان غلبه مستقیم نظامی برآنهانبود  -2مستقیما به تصرف کشورهای استعمارگردرمی آمدند. 

 گی ) شرایط نیمه استعماری ( تحت سلطه درمی آمدند.)بااستعمارنو وفرانو (ازطریق نفوذ اقتصادی ، سیاسی وفرهن

چالش ها وستیز های درون یک فرهنگ باچالش ها وستیز های بین دوفرهنگ  چه تفاوت هایی دارد؟ نمونه بیاورید .   جواب :  دوفرهنگ در  -12

حالی که  ممکن است درون یک فرهنگ بین اجرای رفتارها عقاید بنیادین والیه های  عمیق فرهنگی بایکدیگر دچارچالش می شوند در

وهنجارها) الیه های سطحی فرهنگ ( تفاوت  وجودداشته باشد .  مثال چالش جهان ا سالم با جهان غرب از نوع چالش های بین دوفرهنگ ا ست 

 و چالش لیبرالیسم وسوسیالیسم درون یک فرهنگ ) فرهنگ غرب ( است . 

غیرغربی را در مراحل سه گانه استعمار)قدیم (، استعمارنو واستعمار فرانو توصیف کنید .   جواب : دراستعمارقدیم چون  موقعیت فرهنگی جوامع -17

 اصالت با  استعمارنظامی وسیاسی همراه بود فرهنگ کمترتحت تاثیربود وتاحدودی  فرهنگ بومی حفظ می شد. دراستعمار نواصالت بااقتصادبود 

ثیر استعمارگران قرارمی گرفت ولی فرهنگ به طورویژه  موردتوجه  استعمارگران نبود.دراستعمارفرانو اصالت با فرهنگ وفرهنگ  بومی  تحت تا

 است  ومهم ترین ابزار  استعماری قرار می گیرد . 

ازه واب :  کشورهای تدرباره هویتی که کشورهای تازه تاسیس پیدا می کنند وتاریخی که برای هویت آنها تدوین می شود تامل کنید .   ج -18

استقالل یافته وجداشده از پیکره جهان قدیم  ازهویت فرهنگی  منسجمی برخوردار نیستند . مرزهای  جغرافیایی  آنها نیز سیاسی وتحت امر 

ودراازاین خاستعمارگران شکل گرفته است  وتنها درقالب  مزیت نسبی  درتولید برخی کاال ها به صورت کشورهای تک محصولی در می ایند و

 طریق به دیگران می شناسانند. 

برای ابعاد اقتصادی،سیاسی وفرهنگی واحداجتماعی کشور مثال بزنید: جواب: :سواالت درس هشتم 

مزرعه،کارخانه،بانک،اشتغال،تورم)اقتصادی(امنیت،قدرت،دولت،انتخابات،نیروهای مسلح)سیاسی(معرفت،رسانه،هنر،ادبیات،دانشگاه،مسجد 

 ی(ومدرسه)فرهنگ

 نظام جهانی چیست؟ جواب : واحداجتماعی کالن  درسطح جهانی که دارای ابعاداقتصادی،سیاسی وفرهنگی است. -1

نظام نوین جهانی درابعاداقتصادی چه تحوالتی راازسرگذراندند؟ جواب: کشورهای استعمارگرابتدا اقتصادکشورهای استعمارزده رادگرگون  -2

کننده موادخام ونیروی کار کشورهای غربی تبدیل کردندوبااقتصادتک محصولی به کشورهای کردندوبه تدریج آنهارابه بازار ،تهیه 

استعمارگروابسته کردند.اقتصادسرمایه محور با انباشت ثروت ،شرکت های چندملیتی بزرگ وگسترش صنعت ارتباطات و نهادهای بین المللی 

 اقتصادی راشکل داد.

تی راازسرگذراندند؟ جواب:قدرت های استعماری بافتوحات استعماری ،جغرافیای سیاسی جدیدی نظام نوین جهانی درابعاد سیاسی چه تحوال -3

ملت باهویتی قومی وسکوالرداشتند که با جهانی شدن ازاهمیت مرزهای  –رادرمناطق حضورخودبرای دیگرفرهنگ ها پدیدآوردند که نام دولت 

 سیاسی کاسته شد.

حوالتی راازسرگذراندند؟ جواب:استعمارگران درکنارایجادوابستگی های اقتصادی وسیاسی جوامع نظام نوین جهانی درابعاد فرهنگی چه ت -4

 غیرغربی با استفاده ازصنعت ارتباطات ،موجب خودباختگی فرهنگی این جوامع وتشکیل امپراتوری رسانه ای خودشدند.

 ملت –ه شکل گرفت ؟ جواب :  قدرت سیاسی دولت ملت های جدید چگون –عملکرد اقتصادی  کشورهای غربی درچارچوب  روابط دولت  -5

 ها بامنافع اقتصادی صاحبان ثروت وصنعت وتجارت  هماهنگ بود و رقابت های سیاسی استعمارگران  بامنافع اقتصادی آنان پیوند داشت. 



ب ی این کشورها پیش از استعمار اغلنظام اقتصادی کشورهای غیرغربی پیش ازاستعماررابا دوران استعمارمقایسه کنید : جواب : نظام اقتصاد -2

درتعامل با محیط جغرافیایی خودوبه گونه ای مستقل عمل می کرد وروابط  تجاری آنها درحدی نبودکه استقالل سیاسی شان را درمعرض 

ک دند ودچار اقتصاد تخطرقراردهد. اما دردوران استعمار ساختار اقتصادی شان دگرگون شد ودرراستای پاسخ به نیازهای کشورهای  غربی درآم

 محصولی ، وابستگی اقتصادی ،بازار کاالهای غربی ،تامین کننده موادخام ونیروی کاربرای غربی ها شدند. 

به بازار مصرفی غرب تبدیل  -1تغییرات  ساختاراقتصادی کشورهای غیرغربی دردوران استعمار دارای  چه  ویژگی هایی است ؟ جواب :  -7

دچارکاهش قدرت چانه  -4صادرکننده یک ماده خام شدند.)تک محصولی شدند. (  -3روی کارومواداولیه غرب شدند.تامین کننده نی -2شدند.

انتقال برخی صنایع  -2مبادالت نابرابر درسطح جهانی به نفع کشورهای غربی   -5زنی دراقتصاد شدند.)افزایش وابستگی اقتصادی به غرب ( 

ورودبه استعمارنو وادامه  حضوردرچرخه  -7رجهت منافع  استعمارگران )نه تعدیل جهانی ثروت (وابسته ازغرب  به کشورهای غیرغربی د

 نامتعادل توزیع  ثروت جهانی 

ا، هویتی ملت ه –ملت ها چه تفاوتی باحاکمیت های پیشین دارند؟ جواب:حاکمیت های پیشین هویتی دینی ومعنوی داشتندولی دولت  –دولت  -8

 رافیایی سیاسی واقتصادی جدیدی داشتند.ناسیونالیستی،قومی باجغ

ملت چه نوع جامعه ای است؟ جواب:  واحدهای اجتماعی که درسرزمینی به نام کشوردارای  نظام سیاسی، اقتصادی ،  –گروه سرزمینی ،دولت  -6

 اموزشی  مشترکی هستند وتوسط یک دولت اداره می شوندواعضای آن خودرا یک ملت می شناسند.

ملت ها حاکمیت های سیاسی نوینی بودند که نخستین بار باافول قدرت کلیسا پدید  –گونه پدید آمدند؟ جواب:  دولت ملت ها چ –دولت  -11

 آمدند. 

ملت های جدیدازچه هویتی برخورداربودند وچگونه  عمل می نمودند؟ جواب : هویتی سکوالر،دنیوی ،قوم گرایانه ، ناسیونالیست  –دولت  -11

ترش خودبه صورت قدرت های استعماری درآمدندوبافتوحات استعماری  جغرافیای سیاسی جدیدی برای داشتند. درمسیر توسعه وگس

 دیگرفرهنگ ها پدیدآوردند.

 هویتی که استعمارگران برای فتوحات خود شکل دادند چگونه بود؟ جواب : هویتی قومی وسکوالر -12

 -3گسترش صنعت ارتباطات   -2مدن شرکت های بزرگ چندملیتی انباشت ثروت  وپدیدآ-1فرایندجهانی شدن چگونه شکل گرفت ؟ جواب :  -13

مدیریت  سرمایه گذاری  شرکت های بین  -5شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای ونهادهای بین المللی -4کاهش اهمیت مرزهای سیاسی 

 مخدوش شدن استقالل  اقتصادی وسیاست های  ملی  -2المللی درسطح جهانی 

لفان جهانی شدن رامقایسه کنید : جواب : موافقان : جهانی شدن بدون اعتنابه مرزهای ملی نظم نوینی باجریان های نیرومند دیدگاه موافقان ومخا -14

  تجارت وتولید بین الملل را پیش می راند. مخالفان :  جهانی شدن  انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته است بلکه چالش ها وتضادهایی

 سی دولت  ها پدیدآورده است .فراترازمرزهای سیا

مبادالت فرهنگی جوامع ازدیرباز چگونه شکل می گرفته است؟ جواب : ازطریق  تجارت ،مهاجرت و جنگ ، برخورد، انتقال ،اشاعه فرهنگ  -15

 ومبادالت فرهنگی شکل می گرفته است. 

ی برفرهنگ جوامع غیرغربی داشته است ؟ (جواب:  نظام جهانی درعرصه فرهنگی  شاهدچه تحوالتی بوده است ؟ )نظام جهانی چه تاثیرات -12

جوامع غیرغربی مدیریت  -2موجب ضعف اقتصادی وسیاسی  وخودباختگی فرهنگی جوامع غیرغربی شد.  -1برخورداستعماری غرب:

ست مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی درچارچوب اهداف اقتصادی وسیاسی در د -3خودرادرگزینش عناصر فرهنگی ازدست می دهند 

 استعمارگران غربی  قرارمی گیرد. 

مفهوم امپراتوری رسانه ها راتوضیح دهید؟ جواب : توسعه صنعت ارتباطات  فاصله های  زمانی ومکانی  راکوچک کرده  ومرزها ی جغرافیایی   -17

دباخته ریت فرهنگی  جوامع خورافروریخته ،کشورهای غربی  ودرراس آنها آمریکا باموقعیت قدرت وثروت برترباتولیدوپخش رسانه ها به مدی

 غیرغربی پرداختند. 



چراکشورهای کمترتوسعه یافته دربرابرامپراتوری فرهنگی  آسیب پذیرترند؟ جواب : زیرامنابع  وامکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی  -18

 خودراندارند. 

هویت  فرهنگی جوامع غیرغربی  -1تجمع قدرت رسانه ای  دردست صاحبان ثروت  وکانون های صهیونیستی چه تاثیراتی داشته است؟ جواب:  -16

 ارزش های دموکراتیک وسازوکارهای دموکراسی جهان غرب را  به سخره گرفته وتضعیف نموده است .  -2رامتزلزل  ساخته است .

گونه به مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی می پردازند؟ جواب :  فرهنگ عمومی  جوامع غیرغربی رامدیریت می جهان غرب ازطریق رسانه ها چ -21

 کنند. 

 چگونه جهان غرب به تثبیت  مرجعیت علمی خودمی پردازد؟ جواب : باتربیت نخبگان کشورهای غیرغربی  وتوزیع هدفمند  علوم طبیعی وانسانی   -21

یعی وعلوم انسانی توسط جهان غرب چیست؟ جواب:  بخشی  ازعلوم طبیعی  راکه مورد نیازبرای خدمت رسانی به منظوراز توزیع هدفمند علوم طب -22

 کاالهای غربی است به کشورهای درحال توسعه آموزش می دهد ولی از  آموزش  دانش های راهبردی خودداری می کنند . 

توزیع هدفمند علوم طبیعی  -2تثبیت مرجعیت علمی غرب  -1ازد؟ جواب: به چه منظوری غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی می پرد -23

 وانسانی

علوم انسانی غرب زندگی آدمی را چگونه  تعریف می کندوسازمان می دهد؟ جواب:  بربنیان های هستی شناختی ،انسان شناختی  وروش های  -24

 ی سکوالر ودنیوی تعریف می کند وسازمان می دهدمعرفتی بعدازرنسانس  زندگی آدمی را صرف نظراز ابعادمعنوی  به گونه ا

ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی چه نقش وتاثیری داشته است؟ جواب : علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین   -25

ینی کنندواز بنیان های معرفتی د نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند تافرهنگ های دینی خودرااز نگاه فرهنگ غربی بازخوانی

 وقدسی محروم شوند. 

چرا ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند؟ جواب: زیراموجب می شوند  -22

 محروم شوند. فرهنگ های دینی خودرااز نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنندواز بنیان های معرفتی دینی وقدسی 

مانع استقالل  -2حفظ مرجعیت علمی غرب  -1دلیل تالش کشورهای غربی برای ممانعت ازدستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای چیست؟ جواب:  -27

 علمی وهویت مستقل ایرانی شوند. 

 -1تی اسالمی مقاومت می شود؟ جواب : چرادربرابر تالش جامعه ی علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی برنیازهای بومی ومبانی معرف -28

مانع از  مقاومت فرهنگی ایران دربرابربنیان های هستی شناسانه،انسان شناسانه  -2جلوی خودباوری فرهنگی ایران وسایرکشورها گرفته شود .

 ومعرفت شناسانه فرهنگ  جهان غرب شوند. 

برای جهان غرب موجی ازامیدآفرید؟جواب:چون امیدبه حاکمیت دنیوی واین جهانی چرادرقرن هجدهم ارزش ها وآرمان های دنیوی :سواالت درس نهم 

 انسان،امیدبه قدرت وسلطه آدمی برطبیعت وامیدبه ایجادبهشتی برروی زمین که پیش ازآن درآسمان به دنبال آن بود.

 -2سکوالریسم وانکارآسمانی بودن دین  -1اب :ارزش ها و آرمان های دنیوی جهان غرب که موجی از امیددرقرن هیجدهم آفریدرابنویسید. جو -1

 قطع ارتباط با متافیزیک وفراموشی مبداومعاد  -3اومانیسم وتمرکزتوجه به انگیزه هاوارزش ها وآرمان های  انسانی 

اقتصادی ) بحران  -1انواع چالش های جدید فرهنگ جدیدفرهنگ رانام  ببرید وبرای هریک نمونه ای ذکر کنید . جواب :  -2

کاری،رکوداقتصادی ( سیاسی ) عدم مشروعیت نظام های سیاسی،ساختارمعیوب سازمان ملل متحد( اجتماعی ) گسترش اعتیاد ، طالق ( بی

منطقه ای ) جنبش های ضداستعماری مثال جنبش الجزایر ،ویتنام و...( فرامنطقه ای )چالش  -2فرهنگی ) بحران های معرفتی،هویتی ،نیهیلیسم (

خرد ) بحران های سیاسی واقتصادی  -4( مستمر)چالش  فقروغنا (1626،2118مقطعی ) بحران های اقتصادی  -3واسالم (  شرق وغرب ، غرب

معرفتی وعلمی )  -2معنوی ودینی ) ضعف اخالق ومعنویت (  -5کشورهای  هم پیمان غرب ( کالن ) جنبش ضدجهانی شدن ،وال استریت ( 



تمدنی ) برخورد  -8ون فرهنگی ) تقابل لیبرالیسم با سوسیالیست ( بین فرهنگی ) تقابل غرب با اسالم ( در -7تجربه گرایی محض ، حس گرایی ( 

 ذاتی )فقروغنا ( عارضی )بحران های بیکاری و  رکود ( -6("طبق نظرهانتینگتن"وتعارض تمدن هابین هندوچین واسالم و امریکا وژاپن واسالوها

(رویکردی فردی واقتصادی داشت.وموجب 16و 18چگونه عمل کرد ؟ جواب : لیبرالیسم متقدم )درقرن لیبرالیسم  متقدم چه رویکردی داشت؟ -3

کشاورزان را ازبردگی  عام رهاکرده وبه استثماروبردگی  -2رعیتی وارزش های اجتماعی ان درهم ریخته شود  –نظام ارباب  -1شد: 

رزان دادتا سرمایه وجودخودرابه صورت کارگر درمعرض خرید سرمایه داران اجازه مهاجرت  به کشاو -3جدیددرقالب گارگران تبدیل کرد. 

 مانع مداخله دولت ها وکمک به مستمندان می شدند.  -4قراردهند. 

مالتوس درنفی حق حیات کسانی که درفقر متولد می شوندچه اعتقادی داشت ؟ جواب : انسانی که دردنیای ازقبل تملک شده به دنیا می اید،  -4

ندقدرت خودرااز والدینش دریافت کندواگرجامعه خواهان کاراونباشد، هیچ گونه حقی برای دریافت کمترین موادغذایی ،مقام یا موقعیت اگرنتوا

 ندارد . وطبیعت حکم  به رفتن اومی کند واین حکمرااجرامی کند. 

اب :  حکومت گران به حفظ صلح، دفاع ریکاردو درخصوص  مسایل اقتصادی  برای حکومت گران  چه وظایفی  درنظرمی گیرد ؟ جو -5

ازمالکیت،کاستن ازبهایی که باید برای قانون پرداخته شود ورعایت صرفه جویی دربخش های مختلف دولت  بپردازند ،سرمایه ومردم  راه 

 خودراخواهندیافت . 

یرلند دولتمردان انگلیسی ازهراقدامی برای مقابله با ا1842بنویسید . جواب : باوجودقحطی  سال 16نمونه ای ازعملکرد لیبرالیسم اقتصادی درقرن  -2

 آن خودداری کردند و یک ونیم میلیون نفر تلف شدند ویک میلیون نفرمهاجرت کردند. 

 شعار لیبرالیسم چه بود؟ جواب: آزادی ،خصوصا آزادی اقتصادی جهت بازکردن راه استثماربرای صاحبان ثروت  -7

نا شد ؟ جواب : لیبرالیسم باتکیه برشعار آزادی  وآزادی اقتصادی راه استثمار رابرای صاحبان ثروت چگونه لیبرالیسم  موجب چالش فقروغ  -8

 بازکرده وعدالت رادرعرصه حیات انسانی نادیده  انگاشتند وچالش فقر وغنا  دربطن وذات  فرهنگ غرب  شکل گرفت. 

 ارکس لیبرالیسم  اقتصادی،فردگرایی  لیبرالیستی،اقتصادسرمایهبلوک شرق وغرب چگونه شکل گرفت ؟ جواب : جهت حل چالش فقر وغنا  م -6

داری ومالکیت خصوصی رانقدکرد ومعتقدبه حرکت انقالبی برای  ایجادجامعه سوسیالیستی وکمونیستی شد. وبا به قدرت رسیدن حزب 

 ت .کمونیست درشوروی  بلوک شرق )چپ(درمقابل نظریه های لیبرالیستی جهان غرب  ) راست( شکل گرف

بلوک شرق  وبلوک غرب شامل کدام جوامع بودند؟ جواب :  بلوک شرق: روسیه وکشورهای اروپای شرقی وچین. بلوک غرب : آمریکا   -11

 واروپای غربی 

 شعار نظام های سوسیالیستی ومارکسیستی چه بود ؟ جواب : عدالت اجتماعی وتوزیع مناسب ثروت  -11

دهید. جواب : تفاوت : ازنظرسیاسی ، اقتصادی  وجغرافیایی دردوبخش متمایز قرار می  شباهت وتفاوت دوابرقدرت شرق وغرب راتوضیح  -12

 گرفتند. شباهت: ازجهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی  نیزدرمتن غرب فرهنگی قرارداشت. 

چارچوب بنیان های فرهنگی غرب  به حل مسایلی مبانی نظری مارکسیسم درچه چارچوب فرهنگی قرارداشت؟ جواب : نظریه ی مارکسیسم در  -13

می پرداخت که درمتن این فرهنگ پدیدآمده بود)قصدعبوراز بنیان های نظری غرب رانداشت .( ورویکردی سکوالر  حتی ماتریالیستی نسبت به 

 عالم داشت .

 تمدنی  -4عارضی -3رون فرهنگی د  -2جهانی  -1چالش های بلوک شرق وغرب از کدام نوع چالش ها محسوب می شد ؟ جواب :   -14

منظورازمفهوم آزادی مثبت وآزادی منفی چیست ؟ جواب : آزادی مثبت  یعنی آزادی برای چه؟ )آزادی برای فرصت ها،آزادی برای  پیشرفت  -15

دادوظلم و...(انقالب ها وتوسعه جامعه ( آزادشویم که به چه برسیم .آزادی منفی  یعنی آزادی  ازچه ؟ ازچه چیزهایی آزادشویم)آزادی از استب

 آزادی از ظلم هستند.

اولین چالش جوامع صنعتی چه بود وچگونه به وجودآمد؟ جواب:چالش فقروغنا.درجوامع لیبرال با آزادی صاحبان سرمایه،بهره کشی  -12

 جدیدازکارگران)که قبال کشاورزبودند(به شدت گسترش یافت.



ک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دوقطب تعلق داشت ؟ جواب :  دردوران تقسیم دوقطبی جهان به بلوک شرق وغرب هری -17

قالب نکشورهای وابسته به بلوک غرب : ترکیه ، عربستان ، کویت ، امارات متحده عربی ، عمان ، اردن ،یمن شمالی ،قطر ، بحرین ،ایران قبل از ا

 رق : سوریه ، عراق ، یمن جنوبی، مصرتااول حکومت انورسادات ، سودان ،لبنان ، مصربعدازجمال عبدالناصر کشورهای وابسته به بلوک ش

جامعه ای که هرگونه ستیزه ونزاع ناشی از خون ،نژاد وطبقه و..راازبین  -1دونوع جامعه متقابل دردیدگاه قرآن راتوصیف کنید: جواب : :11سواالت درس

امعه ای که به گروه های پراکنده  ومتخاصم تجزیه می شوند وظرفیت ها ونیروهایشان ج-2می بردوهمه بشررابرمدارآرمانی حقیقی واصیل جمع می کند.

 نابودمی شود.

اگوست کنت دالیل بروز جنگ درگذشته را چه می دانست ؟  وچرامعتقدبود جنگ درفرهنگ غرب عارضی وتحمیلی بوده است ؟ جواب :   -1

ودمی افزودند ولی بارشد علم تجربی و صنعت  ثروت از طریق غلبه برطبیعت به معتقدبود  درگذشته فاتحان   ازطریق غنایم جنگی  برثروت خ

 دست می آید نه جنگ .بنابراین جنگ امری عارضی وتحمیلی است . 

( 1636-1645( ودوم )1614-1618چرا درقرن بیستم نظریه ی اگوست کنت درباره  علل بروز جنگ  ردشد؟ جواب : زیرادوجنگ جهانی  اول ) -2

 ون تلفات و استفاده ازسالح های شیمیایی و اتمی  اتفاق افتاد . با صدمیلی

 تیکی از مهم ترین  عوامل وقوع جنگ  های جهانی  را بیان کنید . جواب :  رقابت کشورهای اروپایی برسرمناطق استعماری ،زیرا سرمایه وصنع -3

 نیاز به بازارهای مصرف ونیروی کارارزان داشت.

انی  رفتارخودراچگونه توجیه می کردند؟ جواب :  درقالب ایدئولوژی های ناسیونالیستی ،لیبرالیستی طرف های درگیردردوجنگ جه  -4

 وسوسیالیستی رفتارشان راتوجیه می کردند. )توجیهی که ریشه درفرهنگ غرب داشت .(

صلحی پایدار استقرار نیافت .  -1: پس از شکست یکی ازطرفین وپایان جنگ جهانی دوم رقابت کشورهای اروپایی چگونه ادامه یافت ؟ جواب  -5

 بین متفقین دیروز جنگ سرد سایه انداخت. )درمناطق پیرامونی جنگ گرم ادامه یافت ( -2

 جنگ سردتاچه زمانی ادامه یافت ؟ جواب : تازمان فروپاشی اتحادجماهیر شوروی -2

نظامی  ازاقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحاتتداوم جنگ سرد چه تاثیر اقتصادی بربازارداشت؟ جواب :  بازار بخش وسیعی  -7

 راگرم می کرد .

پس از  فروپاشی بلوک شرق  محورهای عملیاتی جنگ چگونه تغییرکرد؟ جواب :  محورهای عملیاتی جنگ و خون ریزی راازکشورهای غربی  -8

 ه دردوران استعمار تحت سلطه واقتدار جهان غرب درآمده بودند. وایدئولوژی ها ومکاتب غربی به فرهنگ ها وتمدن هایی منتقل کرده اند ک

نظریه هانتینگتن  چه نام داشت وتوجیه گر چه چیزی بود؟ جواب :  نظریه جنگ تمدن ها  که عملیات نظامی قدرت های غربی رادرقبال مقاومت   -6

هنگی می دانست.بزرگترین تهدیدجهان غرب رااسالم می های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد . منشاءاصلی درگیری ها درجهان راعامل فر

 دانست.

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

نامتعادل  -4وند وکارگران بیکارمی شوند. کارخانه ها تعطیل می ش -3تولیدکنندگان بازارفروش خودراازدست می دهند. -2کاهش می یابد .

 شدن سیستم عرضه وتقاضا وازبین رفتن بازارمصرف 

 یبحران های اقتصادی با چالش های فقروغنا چه شباهت وتفاوتی دارند ؟ جواب : شباهت: هردو هویتی اقتصادی دارند . تفاوت : فقر وغنا چالش  -11

 تصادی  اغلب دوره ای، مقطعی وعارضی اند. مستمر وذاتی فرهنگ غرب است  ولی  بحران های اق

جنوب  چیست؟ جواب : چون بیشترکشورهای صنعتی وپیشرفته درنیمکره شمالی قراردارند وکشورهای فقیر درنیمکره  –منظورازمفهوم شمال   -12

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



ازجنگ جهانی دوم بیشتربه کار برده شده است ؟ جواب : زیرا برخی ازاندیشمندان معتقدبودند که چالش بلوک جنوب  بعد –چرا مفهوم شمال  -13

 شرق وغرب چالش اصلی نیست بلکه چالش اصلی چالش بین کشورهای غنی وفقیر است . 

جنوب  ،  جهان اول ودوم وسوم ،  – اصطالحات سیاسی که نشان دهنده ی  چالش بین کشورهای  غنی وفقیر را نام ببرید . جواب : شمال -14

 کشورهای توسعه یافته وعقب مانده ، کشورهای مرکز وکشورهای پیرامون ، کشورهای استعمارگر واستعمارزده 

منظورازکشورهای جهان اول جهان دوم وجهان سوم چیست ؟ جواب : جهان اول کشورهای سرمایه داری بلوک غرب جهان دوم : کشورهایی  -15

 ق قرارداشتند . جهان سوم : کشورهای که خارج از دوبلوک قبلی هستند ولی تحت نفوذ آنها  واقع می شدند. که دربلوک شر

 منظوراز اصطالح کشورهای  توسعه یافته و توسعه نیافته یا عقب مانده چیست ؟ این اصطالح  اشاره به چه نکته ای دارد ؟ جواب :  کشورهای -12

ه  نامیده می شوند وکشورهای دیگر درمقام مقایسه با آنها  توسعه نیافته  یا درحال توسعه یا عقب مانده صنعتی وثروتمند کشورهای توسعه یافت

 نامیده می شوند .به این نکته اشاره دارند که  کشورهای توسعه یافته الگوی کشورهای دیگرند وباید مسیر آنها راادامه دهند. 

ی این  اصطالح را به کار می برند؟ جواب :  کشورهای مرکز کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته  پیرامون چیست ؟ چه کسان -منظورازاصطالح مرکز  -17

 کشورهای پیرامون کشورهای توسعه نیافته اند.  کسانی که معتقدند کشورهای پیرامون به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی درموقعیتی فقیرانه

ا ازطریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی حل می کنند . ) باسرمایه گذاری مشترک  قرار می گیرند. جوامع  غربی چالش های درونی خودر

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

رهای مرکزی باثروتی که از کشو رابطه کشورهای مرکزی ) غربی ( با کشورهای پیرامونی ) غیرغربی ( به چه شکلی است ؟ جواب :  کشورهای -18

پیرامونی به دست می آورند سطح عمومی رفاه رابرای کارگران واقشار ضعیف جوامع غربی تامین می کنند ومشکالت حاددرونی رابه بیرون 

ت اعتصابا -طیزیست محی -مرزهای خود ازطریق سرمایه گذاری های مشترک ومعاهدات بین الملل انتقال می دهند)مثل الودگی های هسته ای

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

 داصطالح استعمارگر واستعمارزده راچه کسانی به کارمی برند؟ جواب :  کسانی که چالش ونزاع بین این دودسته کشوررابه ابعاد اقتصادی محدو -16

ند وبه ابعاد فرهنگی آن نیز نظردارند.ازنظر این گروه مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی وصنعتی انها نیست بلکه خودباختگی نمی کن

 فرهنگی والگوپذیری مقلدانه آنها ازکشورهای صنعتی است . 

جنوب   –لش های مربوط تقابل شمال درچه صورتی دیگربار چالش های درونی کشورهای غربی فعال خواهد شد؟  جواب : درصورتی که چا  -21

 چه تقابلی جهانی است فعال شود . 

جنوب مقایسه کنید .  جواب :  بلوک شرق وغرب  چالشی عرضی ، موقت ، گذرا ، فرعی  –کاربرد دواصطالح بلوک شرق وغرب را با شما  -21

جهان فرهنگی غرب است ) بین فرهنگی محسوب می جنوب ذاتی ، دائمی ، اساسی وخارج از  -ودرون جهان فرهنگی غرب است . ولی شمال  

 شود . (

وضعیت نظام جهانی موجود ازنظراستقرارصلحی پایدارچگونه است؟جواب:باتوجه به نابرابری های گسترده درسطح جهانی بین کشورهای  -22

 مرکزی وکشورهای پیرامونی ،چشم اندازصلح درجهان ناپایدار،متزلزل وبه نفع کشورهای استعمارگراست.

میالدی( که همراه با 1617-1616)1262-1268قحطی بزرگ  سالهای  -1پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول درایران بیان کنید : جواب :  -23

 گرایش اقتصادایران به سمت  اقتصاد تک محصولی  -3تورم  شدید  -2گسترش بیماری آنفلونزا،ماالریا ومرگ ومیر زیادی بود .

 -2برکناری رضاشاه  -1وم درایران رابیان کنید . جواب :  دخالت های گسترده در ساختارسیاسی  ایران ازجمله پیامدهای سیاسی جنگ جهانی د -24

 وابستگی درباربه غرب -3مرداد سال سی ودو  28کودتای 

 


