
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر عنوان:  شاهرود انم شهرستا

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

 12/21/21 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39تحصیلی:  سال  ااشتنرات:  11 بارم امتحا

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

  پایه: دوم بهمن    نام ونام خانوادگی:                                                  

 دقیقه 21زمان:                      نام پدر:                                                 

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 (55)ص نمره 5/0در چه صورت محتوای باطنی منشأ حرکت و رفتار می گردد؟ ـ 1

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

 (93)ص نمره 5/0ـ بدترین مدل در بین مدل های حکومتی پنج گانه کدام مدل است؟ 2

 د( مدل سلطنتی پادشاهی  ج( مدل خالفت  ب( مدل پهلوی  الف( مدل سلطنت مشروطه 

 (55)ص نمره 5/0ـ کدام مورد جزء علل گرایش ایرانیان به تشیع است؟ 3

  )علیه السالم(ب( شهادت امام حسین   لمان در بین صحابه پیامبر الف( حضور س

 د( همه موارد   به ایران  )علیه السالم(ج( ورود امام رضا 

 )ص نمره 5/0؟ نمی باشد )رحمت اهلل علیه(کدام یک جزء شیوه های تبلیغی امام خمینی ـ 4

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

 (522)ص نمره 5/0ـ ارکان اجتماع یا تمدن عبارتند از؟ 5

 د( موارد الف و ب  ج( تولید در جامعه  ب( اقتصاد و ثروت  الف( اندیشه و فرهنگ 

 (573)ص نمره 5/0که نهادی دو رکن ..... و ..... را داشته باشد به آن حزب می گویند؟ ـ تنها در صورتی 6

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

 ج( پذیرش توزیع قدرت و مردمی بودن 

 (23)ص نمره 5/2ـ تحول به چه معناست؟ تفاوت تحول با تغییر و رویداد چیست؟ 7
یاپی دست به دست هم داده و وقتی آن ها را هم وصل کنیم به تغییرر  ما را به آن می رساند. تغییر مجموعه ای از رویدادهای پ تحول مجموعه ای از تغییرات

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

 (93)ص نمره 5/2ت؟ ـ ارکان مدل جمهوری اسالمی را نام ببرید؟ منظور از هر کدام چیس8
د و دیکتراتوری  ارکان این مدل عبارتند از استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی. منظور از استقالل نفی اتکا به بیگانگان است. منظرور از آزادی نفری اسرتبدا   

 است. جمهوری اسالمی هم تأمین کننده و الگوی جامع استقالل و آزادی است.

 (249)ص نمره 5اخباری ها در حوزه فقه سیاسی چیست؟  ـ سه مورد از تفاوت اصولی ها با9
ر تفاوت دیگر آن 5ر از دیدگاه اصولیون، ادله یا منابع به چهار دسته تقسیم می شود: کتاب، سنت، عقل، و اجماع ولی اخباری ها فقط سنت را قبول دارند. 2

و عموم شیعیان باید از مجتهد  ر در دیدگاه اصولیون اجتهاد واجب است9تمع(، اصولی ها )مجتهد، مقلد( ها در نوع تقسیم جامعه است اخباری )محدث، مس

ر در خصوص حوادث واقعره  5ر به عقیده اخباری ها رهبران دینی در زمان غیبت کار ویژه سیاسی ندارند. 4زنده تقلید کنند در نظر اخباری ها حرام است. 

 گر تفاوت دارد.نیز دیدگاه دو گروه با یکدی

 

 



 

 (205)ص نمره 5ـ چهار مورد از تحوالت مذهبی در دوره رضاشاه را بیان کنید؟ 11
ر قانون تعیین حدود حاکم شرع بره مسرا ل   4ر تصویب قانون برگزاری امتحان برای طالب 9ر تصویب قانون مدنی 5ر تصویب قانون نظام وظیفه عمومی 2

 موقوفات به دولت ر واگذاری5ر قانون کشف حجاب 5خانواده 

 (295)ص نمره 2اقدامات مهم فدائیان اسالم را بیان کنید؟ ـ 11
 از اقدامات مهم این گروه ترور کسروی ر ترور عبدالحسین هژیر و ترور رزم آراست.

 (293)ص نمره 2ـ تحوالت سازمان مجاهدین خلق را توضیح دهید؟ 12
بره بعرد سرازمان     2954تجلی یافت که آموزه های دینی در آن فراگیر بود. از سال  سازمانی اسالمیسال اولیه به صورت  3یا  8از زمان تأسیس در مقطع 

 دچار تغییر اید ولوژیک شد که اعضای مسلمان آن به قتل رسیدند و مارکسیسم رسماً به مثابه اید ولوژی مبارزه سازمان اعالم شد.

 (255)ص نمره 5مان سازی تبیین کنید؟ ـ چرایی تحول اندیشه امام را با استفاده از روش گفت13
ر گفتمان تقیره، شرامل آن   5ر گفتمان تغلب مشتمل بر همه اندیشه هایی که در صدد توجیه نظام های سیاسی استبدادی بوده. 2در غالب چهار گفتمان است: 

مان اصالح، دغدغه آن ها بهبود اوضاع سیاسی ر اجتماعی  گفتر 9دسته از اندیشه هایی که دغدغه آن ها حفظ دین و نیروهای مبارزه از طریق پنهانی است. 

 ر گفتمان انقالب که سودای تعویض نظام سیاسی را دارند.4است. 

 (592)ص نمره 2ـ وظایف دولت در قبال عمل سیاسی چیست؟ 14
 ر انطباق4ر نیل به اهداف 9ر ایجاد همبستگی 5ر حل منازعه 2

 (574)ص نمره 5/2را ذکر کنید؟ ـ از دستاوردهای مثبت فمنیسم سه مورد 15
رر حضرور   4ر کسب اعتماد به نفس برای حضور در صحنه 9ر کسب استقالل اقتصادی 5ر شرکت برخی از زنان در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی 2

 ر تزلزل در برخی باورهای نادرست5برخی از زنان در عرصه های علمی 

 (532و584)ص نمره 5ا بیان کنید؟ ارکان هویت را نام ببرید؟ ـ از شکاف های موجود در ایران دو مورد ر16
 ر شکاف های طبقاتی و اقتصادی 5ر شکاف های سنی و جنسی 4ر شکاف های فکری و فرهنگی 9ر شکاف های دینی و مذهبی 5ر شکاف های قومی 2

 ارکان هویت عبارتند از: تمایز و تشابه

 (455)ص نمره 5/2طه چیست؟ ـ دالیل پذیرش سلطه از سوی کشورهای تحت سل17
کسب حمایت بیگانگان برای رویارویی برا ماالفران    ر4ر کسب پرتیش9ر دست یابی به کمک های نظامی و امنیتی 5ر دست یابی به کمک های اقتصادی 2

 داخلی یا دشمنان احتمالی خارجی

 موفق باشید              


