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(1) 
قیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و ...) براي تمامی اشخاص ح امتیاز پرسش هاي موجود در بانک« 

 »نه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزی می

  مانده بودند؟ هاي قومی، مهجور باقی کدام دو عنصر برتر فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت -١
  برائت از مشرکین و حج) ٤  نماز و روزه) ٣  فقاهت و عدالت) ٢  نماز جماعت و جهاد) ١  

  اي براي حرکت بیدارگران در جهان اسالم است؟ کدام گزینه نمونه -٢
  حرکت اصالحی امیرکبیر) ٢  دینی در مقابله با روسیۀ تزاري  حضور فعال عالمان) ١  
  اقدامات سید جمال الدین اسدآبادي و شاگردانش) ٤  شیرازي در تحریم تنباکو حکم میرزاي) ٣  

  ؟نیستبیدارگران  نخستینکدام گزینه مربوط به فعالیت  -٣
 الدین اسدآبادي دربارۀ خودباوري مسلمانان نشریۀ سید جمال) ١  
  هاي ایران و روس علما در جنگ ۀجهادی هاي رساله) ٢  
 تنباکو تحریمشیرازي در  يحکم میرزا) ٣  
  فعالیت لژ فراماسونري بیداري ایرانیان) ٤  

  است؟ نادرستکدام گزینه  ،دربارۀ قدرت حاکمان سکوالر -٤
  قدرت حاکمان سکوالر وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.) ١  
  کوشیدند مظاهر دینی و اسالمی را از بین ببرند. رت استعمارقد به آنان با اتکا) ٢  
  ساختار جدیدي ایجاد کنند.نتوانستند و  کنندها کوشیدند ساختارهاي اجتماعی پیشین را حذف  آن) ٣  
  الر بود.اقدامات حاکمان سکو از جملهاقدامات آتاتورك مانند کشف حجاب، تغییر خط عربی به التین و پخش اذان به زبان ترکی ) ٤  

  هاي کشورهاي مسلمان در برابر کشورهاي غربی بوده است؟ پذیري بیشتر دولت کدام عامل باعث آسیب -٥
  هاي عمیق فرهنگ غرب ) رویارویی با الیه٢  ) توجه کمتر به دو عنصر فقاهت و معنویت١  
  ) خودباختگی و شیفتگی در برابر فرهنگ غرب٤  ) میزان دوري از سنن دینی و اسالمی٣  

  از منظر نخستین بیدارگران اسالمی، خطر غرب بیشتر در چه عواملی بوده است؟ -٦
  استعمار و قدرت فرهنگی و سیاسی) ٢  از دیگر جوامع ها آناستقالل سیاسی و اقتصادي ) ١  
  گري و قدرت سیاسی و اقتصادي سلطه) ٤  رشد علم تجربی و به تبع آن رشد فناوري و صنعت) ٣  

  ؟نداشتهاي غرب متجدد با جهان اسالم، وجود  ان نخستین رویاروییکدام گزینه در زم -٧
هاي دنیوي کشورهاي غربی، دولتمردان و رجال سیاسی جوامـع اسـالمی را مرعـوب و شـیفتۀ  قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادي و جاذبه) ١  

  کرد. هاي اسالمی را تقویت می ساخت و این مسئله، عزت و استقالل کشور فرهنگ غرب می
اي بودند و عالمان دینـی، اغلـب بـر اسـاس  رغم رعایت ظواهر اسالمی، استبدادهاي قومی و قبیله هاي سیاسی جهان اسالم، علی قدرت) ٢  

  کردند. ها تعامل می ضرورت حفظ امنیت، با آن
  مانده بودند. هاي قومی، مهجور باقی فقاهت و عدالت دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیۀ مناسبات قدرت) ٣  
  کردند. هاي کشورهاي مسلمانان، به میزان دوري از سنن دینی و اسالمی، آسیب پذیري بیشتري در برابر کشورهاي غربی پیدا می دولت) ٤  

  کنند؟ رو را کامل می ها جدول روبه ترتیب کدام عبارت به -٨
  گرایانه روي آوردن به اندیشۀ سیاسی قوم -تقلید از رفتار فرنگیان) ١  
  خواستار استقالل سیاسی و اقتصادي  -تقلید از رفتار فرنگیان) ٢  
  آشنایی عمیق نسبت به فرهنگ غرب -بازگشت به اسالم) ٣  
  تشکیل امت اسالمی -روي آوردن به ناسیونالیسم) ٤  

  است؟ نادرستنفکران چپ کدام گزینه در ارتباط با روش -٩
  گرفت. آمیز روشنفکران چپ کشورهاي مسلمان، اغلب مورد حمایت بلوك شرق قرار می هاي اعتراض حرکت) ١  
  دادند. هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می هاي خود را در چارچوب اندیشه روشنفکران چپ، حرکت) ٢  
  هاي فکري اسالمی بود. دلیل گریز آنان از بنیان کران نسل اول بهاعتراض روشنفکران چپ به روشنف) ٣  
  کردند. صورت مکاتب غیرتوحیدي مطرح می شان را آشکارا به هاي اجتماعی برخی از آنان حرکت) ٤  

  تا چه هنگام روشنفکران چپ در کشورهاي اسالمی جاذبه داشتند و بعد از آن چه سرنوشتی یافتند؟ -١٠
  وجود آورند. نوعی روشنفکري مستقل چپ را به -اولتا جنگ جهانی ) ١  
  هاي لیبرالیستی غربی روي آوردند. به اندیشه -تا فروپاشی بلوك شرق) ٢  
  دچار تفکر التقاطی چپ شدند. -تا فروپاشی بلوك شرق) ٣  
  هاي غربی قرار گرفتند. مورد حمایت لیبرال -تا جنگ جهانی اول) ٤  

  راه نجات  دیدگاه دربارۀ غرب  
  ١    منورالفکران

    ٢  نخستین بیدارگران
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(2) 
...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، کاغذي و امتیاز « 

 »اده نمایند. ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام کرده اند، از خدمات بانک سوال استف گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون می

  گرا، روشنفکران چپ و نخستین بیدارگران است؟ نورالفکران غربیک، ویژگی م ترتیب کدام به -١١
  ایجاد ساختارهاي اجتماعی جدید -اعتراض به اسالم ستیزي روشنفکران نسل اول -هاي اسالمی خواستار اصالح رفتار دولت) ١  
خواسـتار اسـتقالل  -یالیسـتیهاي سوس اعتراض در چارچوب اندیشه -گر فرصت دانستن حضور سیاسی و اقتصادي کشورهاي استعمار) ٢  

  سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی
  توجه به خطر غرب -استفاده از حمایت بلوك شرق -هاي مختلف درون امت واحد اسالمی به رسمیت شناختن قومیت) ٣  
  از بین بردن ساختارهاي پیشین -هاي غربی استفاده از حمایت لیبرال -روي آوردن به ناسیونالیسم) ٤  

 مشهور نامی چه به جریان این دوم نسل افتاد؟ اتفاق وقایعی چه با اسالمی بیدارگران نخستین موازات به دیگري اجتماعی جریان یريگ شکل -١٢
  شد؟

  منورالفکران -غربی هاي دولت نفوذ و استعمار گیري شکل )١  
  روشنفکران -ایرانیان بیداري و آدمیت لژ مخصوصاً فراماسونري لژهاي گیري شکل )٢  
  منورالفکران -ایرانیان بیداري و آدمیت لژ مخصوصاً فراماسونري لژهاي گیري شکل )٣  
  روشنفکران -غربی هاي دولت نفوذ و استعمار گیري شکل )٤  

  کرد؟ می سرکوب را چیزي چه ساخت؟ می مخدوش را اسالمی جوامع اقتصادي و سیاسی استقالل ،دلیل چه به ،استعماري استبداد -١٣
  اسالمی هویت حفظ براي مردمی هاي مقاومت -جدید اجتماعی ساختارهاي ایجاد و پیشین اجتماعی رهايساختا حذف )١  
  اسالمی کشورهاي تاریخی پیشینۀ و اعتقادات -کشورها این منافع مطابق کردن عمل و استعمارگر کشورهاي به وابستگی )٢  
  اسالمی هویت حفظ براي مردمی هاي مقاومت -کشورها این منافع مطابق کردن عمل و استعمارگر کشورهاي به وابستگی )٣  
  اسالمی کشورهاي تاریخی پیشینۀ و اعتقادات -جدید اجتماعی ساختارهاي ایجاد و پیشین اجتماعی ساختارهاي حذف )٤  

  با توجه به نخستین بیدارگران اسالمی به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -١٤
   دیدند؟ بیداري را در چه مفهومی می  
   ها چه بود؟ آمیز به غرب، نقطه ضعف عمدۀ آن رویکرد اعتراض در 
   دادند؟ خطر غرب را بیشتر در چه فضایی تشخیص می  
   دیدند؟ عامل ضعف جوامع اسالمی را در چه می  
دوري  -قتصاديگري و قدرت سیاسی و ا سلطه -نداشتن آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوي آن -بازگشت به اسالم و عمل به آن )١  

  هاي اسالمی مسلمانان از عمل به سنت
دنبال  -گري و قدرت سیاسی و اقتصادي سلطه -نداشتن آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوي آن -هاي اسالمی اصالح رفتار دولت) ٢  

 یقدرت واحد اسالم لیتشک ای یوحدت امت اسالمنکردن 
استعمار و قدرت نظـامی و  -ها شده است کردند که عمل به دستورات اسالم باعث پیشرفت آن یگمان م -بازگشت به اسالم و عمل به آن) ٣  

 یقدرت واحد اسالم لیتشک ای یوحدت امت اسالمدنبال نکردن  -فرهنگی
نظـامی و  استعمار و قدرت -ها شده است کردند که عمل به دستورات اسالم باعث پیشرفت آن گمان می -هاي اسالمی اصالح رفتار دولت) ٤  

 هاي اسالمی دوري مسلمانان از عمل به سنت -فرهنگی
  کرد؟ هایی را سرکوب می کرد و نتیجۀ آن چه چیزي بود و چه نوع مقاومت استبداد استعماري مطابق با چه چیزي عمل می -١٥

هـاي مردمـی بـراي  مقاومت -هاي جهان بیشتر شدن دایرۀ نفوذ کشورهاي استعمارگر در دیگر بخش -منافع کشورهاي استعمارگر) ١  
 داري سرمایهو  یستیبرالیل هاي مقابله با نظام

هـاي مردمـی بـراي حفـظ  مقاومت -هاي جهان بیشتر شدن دایرۀ نفوذ کشورهاي استعمارگر در دیگر بخش -گسترش سلطۀ غرب) ٢  
 هویت اسالمی 

 هاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی مقاومت -اسالمیمخدوش کردن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع  -منافع کشورهاي استعمارگر) ٣  

 هـاي هـاي مردمـی بـراي مقابلـه بـا نظام مقاومت - مخدوش کردن استقالل سیاسی و اقتصادي جوامـع اسـالمی - گسترش سلطۀ غرب )٤  
 داري سرمایهو  یستیبرالیل


