
 وخدایی که بشدّت کافیست                                                                

 نام سرگروه: سارا ساالر                  براساس صفحه کتاب و نوع سوال   51تا  9های موضوع: نمونه سوال از درس

 های ششگانه شناختی براساس حیطه

 پایه: یازدهم                                       رشته انسانی                                     2شناسی نام کتاب: جامعه 

 متوسطه دوم اجتماعیگروه علوم                              داره آموزش وپرورش شهرستان نوشهر            ا

 

می باشد.  2کتاب جامعه شناسی  51تا  9شاهده می کنید، از درسهای هایی که مباسالم واحترام خدمت همکاران محترم، نمونه سوال

رد نظر با حیطه مو هاست بعضی از این سواالت طرح شد ممکنشناختی این سوال ها طرح شود.  وسعی شده است تا براساس حیطه های

 درست نباشد. خواهشمندم بعد مطالعه این فایل، اشکاالت را به بنده ابالغ بفرمایید.

زیزان م. امیدوارم که مورد استفاده شما عتان ارائه می کنتخدم را یا ذکر نام وتوضیحات فهرست وار یهای ششگانه شناختدامه حیطهدر ا

 قرار بگیرد.

 حیطه شناختی :

 دانش: محفوظات صرف/ نام بردن/ تعریف کردن(5)

 ( درک وفهم: فهمیدن مطلب/ معنی کردن/ توضیح دادن/ فهم یک شیء2)

 ابرد: به کارگیری آنچه فهمیده در موقعیت های جدید.( ک3)

 ( تجزیه وتحلیل: شناسایی ساختار یک پدیده / شناخت روابط علمی/و...4)

 ( ترکیب: ساختن یک ساختار جدید/ طراحی/ فیلم سازی/ داستان نوشتن1)

 ها...( ارزشیابی: داوری وقضاوت درباره اندیشه6)

 باتشکر                                                                                            

 سارا ساالر                                                                                        

 گروه علوم اجتماعی شهرستان نوشهر                                                                 

                                                                                  33/32/5391 

 

 

 



 های ششگانه شناختینمونه سواالت براساس حیطه               و قطبی        درس نهم: جهان د

 (.مورد اشاره شود( )حیطه دانش 4)به  آشکار می شوند؟های متفاوتی چالش های جدید در غرب به چه صورت  11ص -5

آیند. های.................... در اثر عوامل خارجی پدید میاجتماعی وچالش جهانچالش های ذاتی ریشه در...................... -2

 (( )حیطه دانش11)ص

 ن(تسچالش ها می باشد؟ )حیطه کاربرد یا کارب های متفاوتبه نظر شما، چالش فقر وغنا، نمونه کدام یک از صورت -3

 (.11های جدید{ )ص}به کاربه گیری آنچه دانش آموز فهمیده در موقعیت

 های ششگانه شناختی(: تیتر : چالش فقر وغنا: سواالت مربوط به این قسمت )براساس حیطه17ص -4

 (17؟ )حیطه دانش( )صدنامنلیبرالیسم قرن هجدهم ونوزدهم را چه می -5

 (17لیبرالیسم متقّدم، بیشتر چه رویکردی داشت؟ )حیطه دانش( )ص -2

 (17لیبرالیسم متقدم در قرن هجدهم ونوزدهم چه تأثیراتی بر جامعه گذاشت؟ )حیطه دانش( )ص -3

 جمله زیر صحیح است یا غلط: -4

 غ       ص        ش( نظریه پردازان لیبرال با هر نوع مداخله دولت در اقتصاد مخالف بودند. )سطح دان

 (.19شوند، چه نظری دارد؟ )سطح دانش( )صانگلیسی در نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می ، جمعیت شناسالتوسم -1

 (.73لیبرالیسم با تکیه به کدام شعارها توانست راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کند؟ )سطح دانش( )ص -6

های متفاوت چالش های جدید غرب بلوک شرق وغرب در زمره کدام یک از صورته جهان بآیا می دانید تقسیم سیاسی  -1

 (75است وچگونه بوجود آمد؟ )حیطه کاربرد( )ص

 (.75چرا بعد از انقالب فرانسه، دو جریان چپ وراست به این نام شناخته شدند؟ )سطح دانش( )ص -7

 (.73ح دهید؟ )حیطه فراگیری یا درک وفهم( )صچگونگی تأثیر چالش ونزاع بلوک شرق وغرب را بر جهان توضی -9

 جمله زیر صحیح است یا غلط: -53

 آید. های مختلف، بوجود میرهنگهایی بود که بین فچالش بلوک شرق وغرب از نوع چالش

 (73ص       غ        )حیطه دانش( )ص

 

 

 

 

 

 



 

 های ششگانه شناختیدرسی براساس حیطه درس دهم :                                           نمونه سواالت

  جهانیموضوع درس: جنگ ها وتقابل های  

 (71قرآن کریم چند نوع جامعه را در مقابل هم توصیف می کند نام ببرید وتوضیح دهید. )ص-5

 (76ت کنت، جامعه شناس فرانسوی در مورد جنگ چه نظری دارد؟ )صوسآگ -2

( )حیطه 76)ص  ؟بشری رخت برمی بندد بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموست کنت، سوچرا براساس نظریه آگ -3

 دانش(.

 جمله زیر صحیح است یا غلط ؟ مشخص کنید. -4

در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از سالح های شیمیایی ودر جنگ جهانی دوم برای اولین بار از بمب اتمی استفاده شد. 

 (76انش( )صص        غ         )حیطه د

 ( )حیطه دانش(71دو جنگ جهانی با ....................آغاز شد. )ص -1

طه اقتصاد کشورهای صنعتی رونق بخشیدند ) حی خود،به بینچگونه بلوک شرق وبلوک غرب با استفاده از جنگ سرد  -6

 (.71درک وفهم( )ص

د کنید؟ آیا عملکرد سازمان ملل متحپایدار، چگونه توصیف مینظام جهانی موجود را از نظر استقرار صلح  وضعیتشما  -1

 (79)حیطه ارزشیابی( )ص ؟بوده است شورای امنیت در این راستا موثر

با توجه به توضیحات کتاب در درس دهم، سرمایه داری بلوک غرب در مورد کشورهای جهان اول ودوم وجهان سوم  -7

 (93تن( )صسال بیاورید. )حیطه کاربرد یا کاربمورد کشور مث 2می توانید برای هر کدام 

حل چالش های درونی شان چیست؟ )تجزیه  برایدر استثمار کشورهای غیرغربی غربی رابطه نوع عملکرد کشورهای  -9

 (93وتحلیل( )ص

ر دادن وفقر قرا ضعفرابطه حل چالش های درونی کشورهای غربی از طریق استثمار کشورهای غیرغربی ودر موقعیت  -53

 (95و93تجزیه وتحلیل کنید. )حیطه تجزیه وتحلیل( )ص یکشورهای پیرامون

 ( )حیطه دانش(95اصطالح استعمارگر واستعمارزده را چه کسانی به کار بردند؟ )ص -55

 (93از کشورهای صنعتی وثروتمند با عنوان ............................نیز یاد می شود. )حیطه دانش( )ص -52

 (93)حیطه دانش( )ص به تقابل شمال وجنوب یاد می کنند؟تقابل کشورهای فقیر وغنی چرا از  -53

 (77دید برای غرب است؟ )حیطه دانش( )صهبزرگ ترین ت اسالمیتون، فرهنگ تینچرا از نگاه هانگ -54

 

 

 



 : موضوع : بحران های اقتصادی وزیست محیطی11درس 

 درستی ونادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. صحیح      غلط -5

 غ (  ص       93الف( اغلب پیامدهای خوب وبد کنش های افراد وجوامع صرفاً متوجه خودشان هست. )حیطه دانش( )ص

 غ                ص       د.  ب( کشورهای در ایجاد بحران ها، سهم یکسانی ندارند، اما همه از پیامدهای نامطلوب آن متأثر می شون

 (93)حیطه دانش( )ص 

 گویند. )حیطه دانش(نظام می هایی مانند منظومه شمسی، رایانه، بدن انسان ، جامعه و....چرا به پدیده -2

 (93ک وفهم( )صبا ذکر مثالی توضیح دهید. )حیطه در ؟چگونه بحران در یک نظام باعث برهم زدن تعادل آن می شود -3

 (93های نظام جهانی را نام ببرید؟ )حیطه دانش( )صدو نمونه از بحران -4

( )حیطه 93به نظر شما، آیا فرهنگ ها وجوامع مختلف در ایجاد بحران زیست محیطی سهم یکسانی دارند توضیح دهید؟ )ص -1

 ارزشیابی(

 (94شدت کاهش می یابد. )حیطه دانش( )صدر بحران اقتصادی، قدرت خرید................. به  -6

 الف( تولید کنندگان                      ب( مصرف کنندگان   

 (94بحران اقتصادی چه نتایجی بدنبال دارد؟ )سطح دانش( )ص -1

 (94صو 91شباهت ها وتفاوت های میان بحران اقتصادی وچالش وفقر وغنا را بنویسید. )حیطه تجزیه وتحلیل ( )ص  -7

 ( )حیطه دانش(91افزاید. )صچرا بحران های اقتصادی اغلب با مسئله فقر وغنا پیوند می خورد وبر دامنه آن می -9

 (91بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود موجب چه چیزی می شود؟ )کوتاه پاسخ( )حیطه دانش( )ص -53

 ( )سطح دانش(91)ص ؟کشورهای غربی به بحران جهانی تبدیل شدبحران اقتصادی چگونه از یک بحران منطقه ای در  -55

 (96تن( )صسبه نظر شما چه عواملی امروزه در جهان باعث ایجاد بحران های محیط زیست شده است؟ )سطح کاربرد یا کارب -52

بیعت به پذیری برای بشر وطزیان های جبران نا ،رغم ایجاد توانمندی وآسایشترش سریع صنعت وتکنولوژی مدرن علیچرا گس -53

 (91بار آورده است. )درک وفهم ( )ص

 (91چگونه رابطه متقابل انسان مدرن وطبیعت دچار اختالل گردید؟ )سطح دانش( )ص  -54

 (91بحران زیست محیطی، ابتدا در کدام حوزه قرار داشت؟ )کوتاه پاسخ( ) حیطه دانش( )ص -51

ملی پیشنهاد می کنید. )حیطه ترکیب(  وو منطقه ای محیطی، چه راهکارهایی را در سطح فردی شما برای مهار بحران زیست  -56

 ( ) فعالیت گفت وگو کنید(97)ص

رابطه بین اعتراضات و واکنش های مردمی نسبت به فرهنگ مدرن غرب در ایجاد بحران های زیست محیطی را بررسی کنید.  -51

 (97)تجزیه وتحلیل ( )ص

 

 

 



 معنوی بحران های معرفتی و : موضوع :11درس 

 ( )حیطه دانش(533دو ویژگی چالش های جهانی را بنویسید؟ )ص -5

 ( )حیطه دانش(533از نظر نویسنده کتاب، علت چالش های جهانی چیست؟ )ص -2

 الف( درونی           ب( بیرونی  

 ( )حیطه دانش(533)صفرهنگ معاصر غرب وروح وشالوده آن را نام ببرید؟  الیهعمیق ترین  -3

 (533والریسم به صورت ..................... مطرح شد )حیطه دانش( )صکسدر فرهنگ مدرن،  -4

 الف( آشکار                           ب( پنهان 

وتاه سوال ک)( )حیطه دانش( 533در فرهنگ مدرن غرب، گرایش ها ورفتارهای دینی، چگونه  یکسان مطرح شده دارند؟ )ص -1

 (پاسخ

 (533سکوالریسم به ترتیب در کدام حوزه ها مطرح شد؟ )حیطه دانش( )ص -6

 ( )کوتاه پاسخ( )حیطه دانش(533چیست؟ )ص« کوالریسماسسپ» و « افول سکوالریسم» نظور از م -1

 (533دانش( )صلت تداوم باورهای دینی ومعنوی در زندگی انسان، چیست؟ )سوال کوتاه پاسخ( )حیطه مهم ترین ع -7

 ( )حیطه درک وفهم(533چگونه فرهنگ غرب منجربه پوچ گرایی ، یأسی وناامیدی آرمان ها وایده ها شد. )ص -9

( 533باقی ماند. )سوال جای خالی( )ص یین....................... همچنان دفرهنگ عمومی جامعه غربی، آن هم در محدوده ..... -53

 )حیطه دانش(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی اسالمیرع : سرآغاز بیدا: موضو11درس 

 ( )حیطه دانش( )سوال گسترده پاسخ(553نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم چه زمانی رخ داد؟ )ص-5

دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی که اغلب در حاشیه مناسبات قدرت های قومی، محجور باقی مانده بودند؟ )سوال کوتاه  -2

 (553ص پاسخ( )حیطه دانش( )

 ( )درک وفهم(553چگونه عزت واستقالل کشورهای اسالمی در مواجهه با کشورهای غربی، تضعیف می شد؟ )ص -3

 ( )حیطه دانش( )سوال گسترده پاسخ(553نخستین بیدارگرن اسالمی چه کسانی بودند؟ )ص -4

 ( )حیطه دانش(555پاسخ( )صمهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی را نام ببرید؟ )گسترده  -1

بده این جمله منسوب به محمد عَ« در شرق مسلمان را دیدم واسالم را ندیدم ودر غرب اسالم را دیدم ومسلمان را ندیدم»  -6

 (552شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی را تجزیه وتحلیل کنید؟ )حیطه تجزیه وتحلیل( )

 ( )کوتاه پاسخ(552وانند؟ )حیطه دانش( )صران خود را به این نام می خکفالچرا منور -1

 ( )سوال کوتاه پاسخ(552ران در ایران تأسیس کردند کدام اند؟ )حیطه دانش( )صکلفهایی که منورااز نخستین لژ -7

 (552غرب زده به چند مورد اشاره کنید؟ )حیطه دانش( )سوال گسترده پاسخ( )ص رانکلفمنورااز ویژگی های  -9

غرب زده وبیدارگران در کتاب خوانده اید آنها را مقایسه کرده وتفاوت ها  رانکلفمنورا مطالبی که در بحثباتوجه به  -53

 ( )سوال گسترده پاسخ(552وشباهت هایشان را بنویسید. )سطح تجزیه وتحلیل( )ص

 (553دانش( )صغرب گرا چگونه توانستند حکومت ها سکوالر را در جوامع خود تشکیل دهند؟ )حیطه  رانکلفمنورا -55

( )سوال جای خالی .قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان، ریشه در............ وپیشینه تاریخی این کشورها نداشت -52

 (553)حیطه دانش( )ص

ی دینی واسالمی، حذف ساختارها رهاام قدرت، اقدام به از بین بردن مظحاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان با اتکابه کد -53

 ( )حیطه دانش(553اجتماعی پیشین وایجاد ساختارهای جدید کردند. )سوال کوتاه پاسخ( )ص

غرب زده را دنبال می کردند نام  رانکلفمنوراکه آرمان های را نمونه از قدرت های سکوالری در کشورهای مسلمان  3 -54

 ( )سوال کوتاه پاسخ(553ببرید. )حیطه دانش( )ص

 ( )سوال کوتاه پاسخ(554در کشورهای اسالمی چیست؟ )حیطه دانش( )ص غرب  رانکلفمنورارهاورد حکومت  -51

دانش(  )حیطه آورد؟به دنبال می ،کدام مسئله اعتراض برخی از نخبگان کشورهای اسالمی را که به غرب چشم دوخته اند -56

 (554)ص

 (554انش( )سوال گسترده پاسخ( )صروشنفکران چپ کشورهای اسالمی چیست؟ )حیطه د نسلمنظور از  -51

 (554اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، از نوع کدام اعتراضات است؟ )حیطه دانش( )ص -57

( )سوال 551)حیطه دانش( )ص کدام اندیشه ها سازمان می دادند؟ روشنفکران چپ، حرکت های خود را در چارچوب -59

 کوتاه پاسخ(

 

 



ض آمیز روشنفکران چپ کشورهای مسلمان، اغلب مورد حمایت های.................. قرار می گرفت. حرکت های اعترا -23

 الف( بلوک شرق                       ب( بلوک غرب   ( )حیطه دانش(551)ص

تاه ( )حیطه دانش( )کو551چه عاملی باعث از دست رفتن جاذبه جریان روشنفکری چپ در کشورهای اسالمی شد. )ص -25

 پاسخ(

 (.551روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای اسالمی چگونه پدید آمد؟ )حیطه دانش( )ص -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 با نقطه عطف بیداری اسالمی ؛: موضوع درس: انقالب اسالمی ایران11درس 

 ت براساس حیطه های ششگانه شناختیسواال

برای............................وساختار حکومت قاجار به وجود می آوردند. )سوال نخستین بیدارگران اسالمی ایران، جنبش هایی را -5

 (557جای خالی( )حیطه دانش( )ص

 (557چیست؟ )حیطه دانش( )ص« مقاومت منفی» منظور از -2

 ( )کوتاه پاسخ(557منظور از واجبات نظامیه چیست؟ )حیطه دانش( )ص -3

 (557یت رقابت آمیز تغییر کرد؟ )حیطه درک وفهم( )صچگونه مقاومت منفی به سوی فعال -4

 (557چیست؟ )حیطه دانش( )ص« فعالیت رقابت آمیز» منظور از  -1

 (559جنبش تنباکو چگونه به جنبش عدالتخانه منجر شد؟ )حیطه دانش( )ص -6

 (559به نظر شما، تفاوت جنبش عدالتخانه با جنبش تنباکو چیست؟ )حیطه تجزیه وتحلیل( )ص -1

 (559چرا جنبش عدالتخانه ر ا انقالب اجتماعی می دانند؟ )حیطه دانش( )ص -7

 (559چه تفاوتی داشت؟ )حیطه دانش( )ص رانکلفمنورامعنای مشروطه در نظر عالمان دینی با  -9

 شود. مشروطه خواه مجلسی بود که در آن، قوانین بر مدار احکام شریعت تدوین رانکلفمنورامجلس از نظر  -53

 (559ص         غ              )حیطه دانش( )ص  

 (559مشروطه خواه چگونه مجلسی بود؟ )حیطه دانش( )ص رانکلفمنورامجلس از نظر  -55

)حیطه دانش(  پایان یافت؟ رانکلفمنوراغرب گرا ، پس از دو دهه، به نفع  رانکلفمنوراچرا نزاع ورقابت بین بیدارگران اسالمی  -52

 (523)ص

 (523شد. )حیطه دانش( )ص ختمدر ایران به .................. رانکلفمنوراحاکمیت  -53

فعالیت رقابت آمیز اصالحی وانقالب اجتماعی ومقاومت منفی را با از نظر ویژگی ها باهم مقایسه کنید؟ )سوال گسترده پاسخ(  -54

 (525)حیطه تجزیه وتحلیل( )ص

 ت منفی وانقالب اجتماعی، چه مثال هایی می توانید بزنید؟ )کوتاه پاسخ( )حیطه کاربرد(بجز مثال کتاب، برای مقاوم -51

 (522فعالیت رقابت آمیز در زمان امام خمینی )ره( با کدام حرکت آغاز شد؟ )حیطه دانش( )ص -56

 (522تجزیه وتحلیل( )صدرباره شباهت ها وتفاوت های انقالب مشروطه وانقالب اسالمی ایران توضیح دهید. )حیطه  -51

 (523شباهت انقالب اسالمی ایران وجنبش های آزادی بخش قرن بیستم چیست؟ )حیطه دانش( )ص -57

 (523)حیطه دانش( )ص ؟انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادی بخش این قرن چه تفاوت هایی دارد -59

حیطه ) ؟عنوان مناسب انتخاب کنید پنج ،وانقالب های آزادی بخشبرای یک شباهت وچهار تفاوت انقالب اسالمی ایران  -23

 ترکیب(

 

 



 : موضوع درس: افق بیداری اسالمی11درس 

 (521درجهان دو قطبی قرن بیستم، هویت جنبش ها، انقالب ها وکشورها چگونه شناسایی می شد؟ )حیطه دانش( )ص-5

 از نظریه وابستگی به کدام بلوک اهمیت می یافت واز نظر عدم وابستگی به درجهان دو قطبی قرن بیستم، انقالب اسالمی ایران، -2

 (521کدام بلوک از اهمیت آن کاسته می شد؟ )حیطه دانش( )ص

ارتباطی با................... برقرار نمی کرد، توان مقاومت نداشت، نمی  اینکه( به دلیل )از نظر دولتمردان آمریکا، انقالب اسالمی  -3

 (521. )حیطه دانش( )ص...............................یایدتوانست.

نخستین انقالبی بود که بعد از انقالب فرانسه اتفاق افتاد؟ چرا؟ )درک وفهم(  ،المی ایرانسبرچه اساسی، می گوییم انقالب ا -4

 (521)ص

شیابی چیست؟ )تجزیه وتحلیل ومی تواند حیطه ارزبه نظر شما مهم ترین تفاوت وشباهت انقالب فرانسه با انقالب اسالمی ایران  -1

 (527هم باشد( )ص

 (527)حیطه دانش( )ص ؟انقالب فرانسه درچه سالی شکل گرفت وپس از کدام رخداد تاریخی به وجود آمده بود -6

 (527روسیه با دیگر انقالب های اروپایی به چه دلیل تفاوت داشت؟ )حیطه دانش( )ص 5951انقالب اکتبر  -1

 م روسیه به دلیل خصلت...................... در درون فرهنگ غرب قرار می گرفت. )حیطه دانش( 5951انقالب اکتبر  -7

 م روسیه با دیگر انقالب های اروپایی چه بود؟ )حیطه دانش( 5951شباهت انقالب اکتبر  -9

چالش های خود را از چه منظر ونگاهی تغییر می  ب جوامع غربی شده بودندور ومرعوهایی که دروه استعمار مقه فرهنگ -53

 (527کردند؟ )حیطه دانش( )ص

 (527فت. )حیطه دانش( )صانقالب اسالمی ایران، الگوی رفتاری خود را از فقه اجتماعی و............................ شیعی گر -55

اغلب مسائل ومشکالت جوامع خود وجهان اسالم را با چه  دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران، -52

 (529رویکردهایی می دیدند؟ )حیطه دانش( )ص

نگی برخورد کشورهای اسالمی تحت تأثیر دو رویکرد قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران نسبت به مسئله فلسطین وچگ -53

 (529چگونه بود؟ )حیطه درک وفهم( )ص

طین پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تحت تأثیر قطب بندی جهان اسالم چه هویتی داشتند وتحت گروههای مبارز فلس -54

 (529)حیطه دانش( )ص ؟تأثیر کدام اندیشه ها بودند

 (529ی خود، جایگاهی برای...................... قائل نبودند. ) حیطه دانش( )صدگروهکهای مارکیستی با هویت الحا -51

 ؟به یکی از عرصه های تقابل بلوک شرق وغرب در منطقه تبدیل شده بود پیش از انقالب اسالمی ایران چگونه فلسطین -56

 (533)حیطه دانش( )ص

 (533نگاه انقالب اسالمی ایران به مسئله اسرائیل چگونه بود؟ )حیطه دانش( )ص -51

)حیطه  ؟ه مسئله اسرائیل را به عنوان مسئله جهان اسالم مطرح کردتوضیح دهید که انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم، چگون -57

 (533درک وفهم( )ص

 (535مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم چیست؟ )حیطه دانش( )ص -59



 (535چیست؟ )حیطه دانش( )ص« ار عربیبه» منظور از  -23

د، چه آینده ای را برای کشورهای مسلمان ترسیم می کند؟ )حیطه دانش( امام خمینی )ره( در وصیت نامه الهی سیاسی خو -25

 (535)ص

نظر شما درباره تفاوت حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی یا حرکت های اخیر بیداری اسالمی در جهان چیست؟  -22

 (532و535)حیطه تجزیه وتحلیل( )ص

طه ؟ )حیندیرشوروی به چه مسائلی اشاره فرمودجماه رین رئیس جمهور اتحادورباچف، آخبه گ امام خمینی)ره( در نامه خود -23

 (533دانش( )ص

 (534به دو مورد از نخستین تالش هایی که برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام شد اشاره کنید. )حیطه دانش( )ص -24

می کند چه فرصت هایی دارد؟ )حیطه ترکیب(  به نظر شما جهان اسالم در برابر محدودیت هایی که جهان غرب ایجاد -21

 (536)ص

دنیای غرب چه محدودیت هایی و چه فعالیت هایی را برای مقابله با انقالب اسالمی ایران برای تأمین نیازهای اقتصادی وسیاسی  -26

 (536و531خود انجام می دهد؟ )حیطه دانش( )ص

 

 پایان                                                                                                


