
: جنگها و تقابلهای جهانی جامعه یازدهم 10درس  

 استاد زهرا یزدی 

 دونوع جامعه از نظر قرآن:

امت واحد-ازبین رفتن هرگونه ستیز ناشی از خون و نژاد و طبقهحق:   

متفرق -به گروه های متخاصمجامعه  تجزیه باطل:  

 : نظریه آگوست کنت 

 .است تحمیلی و عارضی امری بلکه نیست ذاتی امری ،غربی جدید جامعه و فرهنگ در جنگ

 به دست اید .  تا ثروت از راه غلبه به طبیعتزیرا رشد علم طبیعی باعث شده 

  بیستم قرن اولنیمه  در جهانی بزرگ جنگ دو او: وقوع خطا بودن نظریهاثبات 

 1918تا1914  - : استفاده از ..................برای نخستین بار جنگ جهانی اول 

  1945تا1939   -: استفاده از ...............برای نخستین بار جهانی دومجنگ 

  : جنگهای جهانی 

 استعماری مناطق سر بر اروپایی کشورهای رقابت: مهم ترین عامل وقوع 

 اروپایی کشورهای درگیری : آغاز با 
 عدم منشا دینی / عدم ظاهر وتوجیه مذهبی /غرب   فرهنگ در ریشه:  ریشه آنها 

  سوسیالیستی و         لیبرالیستی         ناسیونالیستی،  :توجیه رفتار در قالب اندیشه های 

  جهانی (همه جهان درگیر ساختن( 

 پایان با فروریختن اتحاد جماهیرشوروی  :دوم جهانی جنگ از پس 
 بین مناطق پیرامونی انها گرم جنگبین بلوک شرق و غرب /   جنگ سردشوروی:  جماهیر اتحاد فروپاشی زمان تا 
 دادند قرار خود نفوذ زیر را جهان از بخشی یک هر غرب و شرق بلوک 
 وابسته به تسلیحات نظامی ( صنعتی کشورهای رونق به اقتصاد( 

 پس از پایان جنگ جهانی دوم عدم برقراری صلح پایدار 

  بودند )توسط:  گرفته قرار غرب جهان سلطه تحت استعمار، دوران در غربی به کشورهایی که  کشورهای از جنگانتقال

 (نظریه پردازان غربی

 آخرین درگیریهای جهان معاصر :            نظریه جنگ تمدن ها 

     هانتینگتون ساموئلتوسط 

 دربرابر مقامت کشورهای غیرغربی توجیه عملیات نظامی غرب 

  بزرگترین تهدید :فرهنگ اسالم بین فرهنگ هارقابت / 

 جهانی/        فقیر و غنیکشورهای :  تقابل     جنوب و چالش شمال 

  : دوم جهانی جنگ از بعد عمدتاکاربرد 

 زده استعمار و استعمارگر*  / مانده/مرکزو پیرامون عقب و یافته توسعه */ودوم و سوم  اول جهان*   مشابه: سیاسی اصطالحات 

 کشورهای سرمایه داری بلوک غرب جهان اول : 

 :کشورهای کانون بلوک شرق جهان دوم 

 : کشورهای تحت نفوذ این دو بلوک  جهان سوم 



 اشاره به نگاه تک خطی و الگوبودن کشورهای توسعه یافته *   صنعتی و ثروتمند    یافته: توسعه 
 صنعتی و ثروتمند کشورهای مرکزی نقش بهاشاره *     :پیرامون و مرکز 

  ضعیف شده اند. مرکزی، کشورهای عملکرد سبب به پیرامونی کشورهای معتقدند کاربرد توسط کسانی که : 

 تامین رفاه کارگران و اقشار ضعیف غرب در نتیجه :و  حل چالش جوامع غربی از طریق بهره کشی از جوامع غیرغربی

 به بیرون از مرزها غرب انتقال مشکالت درونی  

 معاهدات بین المللیروت به مرکز از طریق : سرمایه گذاری های مشترک و انتقال ث

 
  نمیکنند کاربرد توسط : کسانی که چالشها را به اقتصاد محدود*    استعمارزده و استعمارگر اصطالح. 

 توجه به ابعاد فرهنگی چالشها

 ...............2.............              1فقیر :    کشورهای مشکل

 تست کالسی 

کنند و علت میهای غیر غربی حل میهای درونی خود را از طریق استثمار کشورچالشبراساس کدام نظر، جوامع غربی، (1

 98قلمچی  دانند؟این مسئله را چه می

آورند، رفاه عمومی دست میهای پیرامونی بهبرند ـ زیرا با ثروتی که از کشورکار میکسانی که اصطالح مرکز و پیرامون را به1

 کنند.جوامع غربی تأمین می را برای طبقۀ ثروتمند و غنی

آورنـد، دست میهای استعمارزده بهبرند ـ زیرا با ثروتی که از کشورکار میکسانی که اصطالح استعمارگر و استعمار زده را به2

 کنند.گران و اقشار ضعیف جوامع غربی تأمین میرفـاه عمـومی را بـرای کار

آورنـد، دست میهای استعمارزده بهبرند ـ زیرا با ثروتی که از کشورکار میزده را بهکسانی که اصطالح استعمارگر و استعمار 3

 کنند.رفـاه عمـومی را بـرای طبقۀ ثروتمند و غنی جوامع غربی تأمین می

د، رفاه عمومی آورندست میهای پیرامونی بهبرند ـ زیرا با ثروتی که از کشورکار میکسانی که اصطالح مرکز و پیرامون را به4

 کنند.گران و اقشار ضعیف جوامع غربی تأمین میرا برای کار

 97گزینه دو است؟ مورد کدام پیامد ترتیب به هریک از عبارات زیر(2

 نظامی تسلیحات به وابسته اقتصاد شدن گرم -

 افراد آزادی رفتن بین از -

 کنت نظریۀ نادرستی شدن آشکار -

 ایرلند قحطی با مقابله از انگلستان دولت خودداری -

 اقتصادی لیبرالیسم حاکمیت - جهانی های عارضی بودن وقوع جنگ -بهانۀ عدالت اقتصادی  -فروپاشی شوروی 1

 اقتصادی لیبرالیسم حاکمیت - جهانی های وقوع جنگ -بهانۀ عدالت اقتصادی  -تداوم جنگ سرد 2

 اکمیت سوسیالیسم اقتصادیح - جهانی های وقوع جنگذاتی بودن  -پیدایش طبقۀ جدید  -استقرار صلحی پایدار 3

 اقتصادی سوسیالیسم حاکمیت - جهانی های وقوع جنگ -پیدایش طبقۀ جدید  -تداوم جنگ سرد 4

 به نسبت گروه این نظر و برند می کار چه کسانی اصطالح استعمارگر و استعمارزده را نسبت به کشورهای فقیر و غنی به(3

 97گزینه دو چیست؟ فقیر کشورهای مشکل

 مقلّدانۀ الگوپذیری و فرهنگی خودباختگی -. کنند کسانی که چالش بین این دو دسته کشور را به ابعاد اقتصادی محدود نمی1

 صنعتی کشورهای از ها آن

 اه آن صنعتی و اقتصادی ضعف -. کنند کسانی که چالش و نزاع بین این دو دسته کشور را به ابعاد اقتصادی محدود می2

 -. کنند می حل غیرغربی کشورهای اقتصادی استثمار طریق از را خود درونی های کسانی که معتقدند جوامع غربی چالش3

 استعمارگر کشورهای المللی بین معاهدات و مشترک های گذاری سرمایه



 صنعتی کشورهای از ها آن مقلّدانۀ الگوپذیری -. دیگرند کشورهای الگوی یافته کسانی که معتقدند کشورهای توسعه4

 97قلمچی  باشد؟ می درست ترتیب به در رابطه با هریک از موارد زیر کدام گزینه(4

 رفتار سوسیالیستی و لیبرالیستی ناسیونالیستی، های اندیشه قالب در دوم و اول جهانی جنگ دو در درگیر های طرف( الف

 .کردند می توجیه را خود

 .نشد برقرار پایدار صلحی نیز دوم جهانی جنگ از بعد( ب

 .شد استفاده جنگی ابزار این از بار برای اولین اول جهانی جنگ در( پ

تا زمان فروپاشی شوروی، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب  -در جنگ جهانی اول و دوم ریشه در فرهنگ غرب دارد. 1

 شیمیایی های سالح -. یافت ادامه دو این پیرامونی مناطق بین گرم جنگ همراه به

 دو بین گرم جنگ شوروی، فروپاشی زمان تا -. شدند این دو جنگ منشأ دینی و مذهبی داشتند و یا ظاهراً توجیه دینی می2

 اتم بمب -. یافت ادامه دو این پیرامونی مناطق بین سرد جنگ همراه به غرب و شرق بلوک

 شوروی، فروپاشی زمان تا -. نگرفت خود به هم دینی و مذهبی ظاهر و نداشته مذهبی و دینی منشأ جنگ دو از یک هیچ3

 اتم بمب -. یافت ادامه دو این پیرامونی مناطق بین گرم جنگ همراه به غرب و شرق بلوک دو بین سرد جنگ

بلوک شرق و غرب هریک از  -جنگ در فرهنگ و جامعۀ جدید غربی امری ذاتی نیست؛ بلکه امری عارضی و تحمیلی است. 4

 شیمیایی های سالح -. دادند قرار خود نفوذ زیر را جهان های بخش

 97گاج است؟ نادرست شناس فرانسوی( دربارۀ جنگکدام گزینه در ارتباط با نظریات آگوست کنت )جامعه(5

 دادند.فاتحان در گذشتۀ تاریخ، با قدرت و صنعت، قلمرو و ثروت خود را گسترش می1

 شود.طریق غلبه بر طبیعت حاصل میبا رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از 2

 جنگ در فرهنگ و جامعۀ جدید غربی، امری عارضی و تحمیلی است.3

 بعد از انقالب صنعتی، جنگی دیگر رخ نخواهد داد.4

 مشق شب

پس از جنگ جهانی دوم چه نوع جنگی بین مناطق پیرامونی بلوک شرق و غرب ادامه یافت و نظریۀ جنگ  ترتیب به(1

 چه میان این در و پیوست خواهد وقوع به کسانی چه بین ها درگیری او دیدگاه از و گردید مطرح کسی چه طرف از ها تمدن

 98قلمچی دانست؟ می غرب برای تهدید ترین بزرگ را چیزی

 استعماری های رقابت - ها دولت ملت -آگوست کنت  -جنگ سرد 1

 اسالمی فرهنگ - ها دولت ملت -هانتینگتون  -جنگ گرم 2

 استعماری های رقابت - بزرگ های تمدن و ها فرهنگ -آگوست کنت  -جنگ گرم 3

 اسالمی فرهنگ - بزرگ های تمدن و ها فرهنگ -هانتینگتون  -جنگ سرد 4

 97قلمچی است؟ موارد کدام نتیجۀ ترتیب به هریک از عبارات زیر(2

 «نظامی تسلیحات به وابسته اقتصاد رونق» -

 «استعمارگر و استعمارزده کشورهای اصطالح از استفاده» -
 «نیافته توسعه و یافته توسعه کشورهای اصطالح از استفاده» -

 نگاه عرضی به جوامع - جهانی های توجه به ابعاد اقتصادی چالش -جنگ گرم بین مناطق پیرامونی بلوک شرق و غرب 1

 جوامع به عرضی نگاه - جهانی های توجه به ابعاد فرهنگی چالش -جنگ سرد 2

 جوامع به طولی نگاه - جهانی های توجه به ابعاد فرهنگی چالش -جنگ گرم بین مناطق پیرامونی بلوک شرق و غرب 3

 جوامع به طولی نگاه - جهانی های توجه به ابعاد اقتصادی چالش -رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری 4

 است؟ درست آن مورد در گزینه کدام و کرد توصیه غربی کشورهای مقاومت قبال در را غربی های نظریات کدام فرد عملیات نظامی قدرت(3



 .کرد توصیه غیرغربی کشورهای های مقاومت قبال در را غربی های عملیات نظامی قدرت -ریکاردو 1

 تحت استعمار دوران در که شد منتقل هایی محورهای عملیاتی جنگ و خونریزی از کشورهای غربی و مکاتب غربی به فرهنگ و تمدن -ریکاردو 2

 .بودند درآمده غرب جهان سلطۀ

 .کرد می توصیه غیرغربی کشورهای های مقاومت قبال در را غربی های عملیات نظامی قدرت -گتون یهانت3

 استعمار دوران در که شد منتقل هایی محورهای عملیاتی جنگ و خونریزی از کشورهای غربی و مکاتب غربی به فرهنگ و تمدن -گتون یهانت4

 .بودند درآمده غرب جهان سلطۀ تحت

 97سنجشنیست؟ صحیح دوم و اول جهانی جنگ های کدام مورد دربارۀ ویژگی(4

 فاقد منشأ دینی و مذهبی دو جنگ جهانی1

 ریشۀ هر دو جنگ در خارج از فرهنگ غرب باید جستجو کرد2

 سوسیالیستی و لیبرالیستی ناسیونالیستی، های توجیه دو جنگ در قالب اندیشه3

 محدود نشدن دو جنگ جهانی به کشورهای اروپای غربی و نیز سایه انداختن آن بر متققین4

 97گاج ..................  گزینۀ جز به است صحیح کنت آگوست دیدگاه دربارۀ ها همۀ گزینه(5

 .برکند رخت بشر قاموس از جنگ شود کسب ثروت با رشد علوم تجربی و صنعت از طریق غلبه بر طبیعت باعث می1

 عارضی و تحمیلی بودن جنگ در فرهنگ و جامعۀ جدید غرب.2

 افزایش ثروت فاتحان در گذشتۀ تاریخ با غنایم جنگی3

 دارد مذهبی و فرهنگی ریشۀ جدید های جنگ4
 

 

 

 


