
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  تاریخ سیاسی معاصر موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: تاریخ سیاسی معاصر عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر )آقای لک زائی( ک
 

 62/30/30 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  63 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم کل کتاب به استثنای فصل هشتم محدوده:  خانم هاجر کریم زاده انم طّرا

 دقیقه 33زمان:     نام ونام خانوادگی:                                     پایه: دوم مهر ـ دوم پاره وقت

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 (55)ص نمره 5/0محتوای باطنی منشأ حرکت و رفتار می گردد؟  در چه صورت ـ1

 ج( از سطح آگاهی عبور کند و به صورت باور درآید ب( به صورت شناخت باشد الف( به صورت آگاهی باشد

 (93)ص نمره 5/0م مدل است؟ ـ بدترین مدل در بین مدل های حکومتی پنج گانه در ایران کدا2

 د( مدل انقالب ج( مدل خالفت  ب( مدل پهلوی  الف( مدل سلطنت مشروطه

 (111)ص نمره 5/0؟ نمی باشد )رحمت اهلل علیه(ـ کدام یک جزء شیوه های تبلیغی امام خمینی 3

 د( ارائه الگو  ج( مبارزه تروریستی )مسلحانه(  ب( استدالل   الف( نصیحت

 (573)ص نمره 5/0نها در صورتی که نهادی دو رکن........ و........... را داشته باشد به آن حزب می گویند؟ ـ ت4

   ب( پذیرش توزیع قدرت در جامعه و علنی بودن    الف( علنی بودن و مردمی بودن

 ج( پذیرش توزیع قدرت و مردمی بودن

 (13)ص نمره 5/1یداد چیست؟ ـ تحول به چه معناست؟ تفاوت تحول با تغییر و رو5

 تحول: مجموعه ای از تغییرات ما را به آن می رساند.

 تغییر: مجموعه ای از رویدادهای پیاپی دست به دست هم داده و وقتی آن ها را به هم وصل می کنیم به تغییر می رسیم.

 افتند که توجه رسانه ها و مردم را به خود جلب می کند.رویداد هم اتفاقات و وقایع قابل توجهی است که در زندگی روزمره مردم اتفاق می 

 (11)ص نمره 1ـ مالصدرا رابطه دین و سیاست را چگونه معرفی می کند؟ 6

اشدد.  این رابطه را همچون رابطه روح و جسد می شناسد. وی معتقد است سیاستی که از دین برخوردار نیست همچون جسدی است که از روح برخوردار نب

 بیه وی دین را به عنوان روح و سیاست را به عنوان جسد می شناسد.در این تش

 (11)ص نمره 5/1ـ پاسخ صحیح و منطقی در مورد گرایش ایرانیان به تشیع را بیان کنید؟ 7

اهل بیدت تمایدل داشدتند. در    د در یمن نیز ایرانیانی حضور داشتند که به 5نخست آن که سلمان صحابه با وفای پیامبر و اهل بیت فردی ایرانی بود و شیعه. 

ت علی )علیه دوره خلیفه دوم وی بین عرب و عجم تفاوتی قائل شد که خاطر ایرانیان را آزرده کرد و فرزند وی ایرانیان موجود در مدینه را کشت که حضر

 السالم( اعالم کرد بین عرب و عجم تفاوتی نیست.

د حسینی. عامل دیگدر ورود حضدرت امدام ر)دا )علیده      5د یزیدی. 1فتند که اسالم دو قرائت دارد: پس از شهادت امام حسین )علیه السالم( ایرانیان دریا

 السالم( به ایران است.

 

 



 

 

 (77)ص نمره 75/0ـ مراحل اندیشه شیخ فضل اهلل نوری در دوران مشروطه را بیان کنید؟ 8

دد شدیف فضدل ا     9در مرحله بعد به مشروطه مشدروعه مدی پدردازد.    د 5د مشروطه خواه است و در مهاجرت صغری شرکت می کند. 1سه مرحله داشت: 

 مخالف مشروطه است.

 (531) نمره 1قانون اساسی چند مرحله داشت؟  )رحمت اهلل علیه(از دیدگاه امام خمینی ـ 9

دد  5طرح حکومت اسدالمی را بدهندد.    د مرحله پیش از کودتای ر)اخان، در آن وقت طوری بوده است که ایرانی ها و مسلمین نمی توانستند1دو مرحله: 

 مرحله ای بود که پس از کودتای ر)اشاه انجام گرفت و به قانون اساسی ا)افه شد.

 (105)ص نمره 5/1ـ از مهم ترین اقدامات رضاشاه که با مخالفت علما و نیروهای مذهبی مواجه شد سه مورد را نام ببرید؟ 11

دد قدانون   1د تصویب قانون برگزاری امتحان برای طالب برای کنترل حوزه ها. 9. 1907یب قانون مدنی در د تصو5د تصویب قانون نظام وظیفه عمومی. 1

 د واگذاری موقوفات به دولت1د قانون کشف حجاب. 5تعیین حدود حاکم شرع به مسائل خانواده. 

          را نـام ببریـد؟ از نتـایج و آ ـار قیـام پـانزده خـردادر دو مـورد را بیـان           )رحمـت اهلل علیـه(  ـ چهار دوره ادوار زندگی امـام خمینـی   11

 (153و  111)ص نمره 5/1کنید؟ 

د دوره رهبدری  5د دوره فرماندهی و مدیریت مبارزات انقالبی. 1د رهبری در تبعید. 9د آغاز رهبری سیاسی و مذهبی. 5د دوره خودسازی و کادرسازی. 1

 م جمهوری اسالمی.نظا

 مرویارویی رژیم با مذهب، ناامیدی از اصالح رژیم سلطنت، تجلی اقتدار رهبری دینی، وفاداری مردم به رهبری دینی، باطل کردن شعارهای رژی

 (115و  151)ص نمره 5ـ اندیشه سیاسی یعنی چه؟ محتوای اندیشه سیاسی امام را به روش گفتمان سازی تبیین کنید؟ 12

تعیین ابزارهایی که در حدد معقدولی مدی تدوان انتظدار      کوشش برای تعیین اهدافی که به اندازه معقولی احتمال تحقق دارد و نیز  اندیشه سیاسی عبارتست از

 داشت موجب دست یابی به آن اهداف بشود.

 د گفتمان ثعلب مشتمل بر همه اندیشه هایی که درصدد توجیه نظام های سیاسی استبدادی بوده.1

 آن دسته از اندیشه هایی که دغدغه های آن حفظ دین است.د گفتمان تقیه شامل 5

 د گفتمان اصالح که دغدغه آن ها بهبود او)اع سیاسی د اجتماعی از روش های مسالمت آمیز است.9

 د گفتمان انقالب که اندیشه آن ها سودای تعویض نظام سیاسی را دارند.1

 (173)ص نمره 1بت را بیان کنید؟ )دو مورد( ـ دیدگاه های متفاوت در بخش تشکیل حکومت در زمان غی13

د دسدته سدوم بدا  کدر     9د گروهی از فقها در این بحث وارد نشده و ساکت مانده اند. 5د عده ای از نظریه تعطیل حکومت در عصر غیبت سخن گفته اند. 1

 با اختیارات امام معصوم در امر حکومت داشته است می پذیرند.د بعضی دیگر حکومت به مفهوم وسیع آن را قبول دارند و آن را 1قیودی آن را پذیرفته اند. 

 (131)ص نمره 55/1ـ شرایط انسانی در حکومت دینیر را نام ببریدر یک مورد را توضیح دهید؟ 14

 شرایط قانونی، شرایط روان شناختی، شرایط حفاظتی...

 (559)ص نمره 5/1در سیستم سیاسی چیست؟  از کجا گرفته شده است؟ منظور از ورودی و خروجی« سیستم » ـ تئوری 15

ز تئوری سیستم از طبیعت و سپس صنعت اقتباس شده و وارد حوزه علوم انسانی از جمله علوم سیاسی گردیده است. ورودی سیسدتم سیاسدی عبارتسدت ا   

 ایجاد می کند. تصمیم هایی که گرفته می شود. به طور طبیعی خروجی های سیستم سیاسی واکنش های مختلف در میان مردم



 

 

 (517)ص نمره 55/1ـ تعریف دالیلر علت و عوامل عقب ماندگی را بنویسید؟ عوامل اصلی عقب ماندگی کدام اند؟ 16

نیدز بده    دالیل به امور  هنی اشاره دارد. یعنی جنس دلیل از جنس آگاهی و علم و دانش است. جنس علت از نوع تکوین است یعنی اگر علت بیاید معلول

 عوامل عبارتند از: وجود استعمار و استبداد. آن خواهد آمد. عامل نقش تسریع کننده و تسهیل کننده و یا کند کننده را دارد. دنبال 

 (511)ص نمره 5/0ـ منظور از انجماد شکاف ها چیست؟ 17

 ری دارد.مراد از انجماد شکاف ها این است که اگر در جامعه ای شکافی پدید آمد، این شکاف تمایل به ماندگا

 (531و571)ص نمره 1فمینیسم دو مورد را بیان کنید؟ ارکان هویت را نام ببرید؟ ـ از دست آوردهای مثبت 18

 اعتماد به نفس برای حضور در صحنهد کسب 9د کسب استقالل اقتصادی. 5د شرکت برخی از زنان در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی. 1

 تشابهارکان هویت عبارتند از: تمایز و 

 (151)ص نمره 75/0ـ از دالیل پذیرش سلطه از سوی کشورهای تحت سلطه سه مورد را بیان کنید؟ 19

د کسدب حمایدت بیگانگدان بدرای رویدارویی بدا       1ژ. د کسب پرستی9د دست یابی به کمک های نظامی و امنیتی. 5د دست یابی به کمک های اقتصادی. 1

 مخالفان داخلی یا دشمنان احتمالی خارجی

 موفق باشید                                                                                                                                                      


