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 تاریخی نمونة ویژگی سیاسی  اجتماعی فعالیت

حد  در نامشروع حاکم با همکاری منفی مقاومت

 نظامیه واجبات

 رساله های جهادیه تدوین

 تنباکو جنبش ساختارحکومت یا حاکمان رفتار اصالح اصالحی آمیز رقابت فعالیت

 )انقالب مشروطه(عدالتخانه  جنبش سیاسی ساختار تغییر اجتماعی انقالب

 انقالب اسالمی

 پهلوی حاکمیت سال از 50مشروطه و  گذشت انقالب ازسال  70از بیش  -

 منطقه بود مامور حفظ امنیتغربی و  های دولت حمایت تحت شاه .1 هنگام آغاز انقالب اسالمی : -

 شده بودند. حذف چپ از صحنه رقابتهای سیاسی داخلی روشنفکران .2 

 )توسط امام خمینی( فعالیات رقابت امیزمنفی به  مقاومت و عالمان از موضع   بازگرداندن مردم -

 اسالمی حکومت تحقق و حذف شاهنشاهیشاه           نتیجه: استعماری رفتار و کاپیتوالسیون به اعتراض-

 .بودند کرده آغاز مشروطه در که بود ناتمامی حرکت به ایران مردم *بازگشت

 تجربهسال 100حاصل نزدیک به 

 بیت اهل و . تحقق توسط پیامبر2الهی      .1:     دینی در اندیشه شیعی آرمانی حاکمیت

 به آگاهی های خود{ عامل.2آنها    اجرای شرایط و به احکام آگاه.1زمان:    }  امام غیبت زمان در.وظیفه اجرای ان 3

 .بودند نرسیده قدرت الهی به معیارهای با عادالنه به کسانی که : تحمیل رفتارعدالتخانه مشکل

 مقایسه انقالب اسالمی با انقالبهای آزادی بخش

 آخرین انها : انقالب اسالمی          میالدی20قرن قرن انقالبهای آزادی بخش: 

 غربی کشورهای سیاسی سلطة بردن بین از جهت درو  ضد استعماری: جهت گیری *اشتراک

 :انقالب اسالمی و انقالبهای آزادی بخش *تفاوتهای 

 غرب بلوک مقابل در اغلب

 ومورد حمایت بلوک شرق

 عدم وابستگی به بلوکها

 مارکسیستی ضد و صهیونیستی ضد و آمریکایی ضد

 اسالمی جمهوری غربی، نه شرقی نه

 شکل گیری اغلب با جنبشهای چریکی احزاب مختلف

برخی از نیروهای چپ در ایران هم بدنبال حرکات شریکی 

 *شاه همه انها را سرکوب کرد بودن که

 باحرکت یک گروه خاص پدید نیامد

 مردمی و فراگیر

 شامل همه اقشار

 عدم تعلق به مکاتب غربی-بهره از اموزه های اسالمی  شکل گیری در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ

 کارگزاران حذف و قدیم استعمار با مقابله موفق در: در

 غرب مستقیم

 فرهنگی و اقتصادی وابستگی قطع عدم توفیق در:در

عدم توانایی در: خارج کردن جایگاه کشورشان از حاشیه 

 قطبهای سیاسی و اقتصادی جهان

 نبود سیاسی انقالب یک فقط

 تمدنی و فرهنگی دارای هویتی

 فرهنگی جدید بندی ایجاد قطب

 اسالم جهان فرهنگی قطب کانون

 

 

 

 

 



 :مشق شب

 بیدارگران نخستین های ویژگی با رابطه در و درست عدالتخانه، جنبش با رابطه در زیر های گزینه از یک کدام ترتیب به(1

 98سنجشاست؟ نادرست اسالمی

خواستار استقالل  -هدف جنبش عدالتخانه تنها اصالح رفتار خاصی از پادشاه نبود؛ بلکه اصالح شیوۀ زمامداری پادشاه بود. 1

 سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی بودند.

روطه مش نام انگلستان، سفارتخانۀ در نشینی بست جریان در و پیوستند آن به مسلمان عالمان عدالتخانه، جنبش گیری با اوج2

 .بودند اسالمی های دولت رفتار اصالح دنبال به -را برای آن برگزیدند. 

 آشنایی غرب فرهنگ با -. بود سیاسی انقالب یک داد، جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار اجتماعی جامعه را تغییر می3

 .داشتند عمیقی

 -جنبش عدالتخانه با توجه به شرایط داخلی و خارجی، در پی تأسیس مجلسی بود که قوانین عادالنۀ الهی را تدوین کند. 4

 .دیدند خطر غرب را بیشتر در قدرت اقتصادی و فرهنگی آن می
 98قلمچیجدول را کامل کنید: (2

 نمونۀ تاریخی اجتماعی سیاسیویژگی فعالیت 

 همکاری با حاکم نامشروع در حدّ واجبات نظامیه

 ب

 تغییر ساختار سیاسی

 ج

 جنبش تنباکو

 الف

 تدوین رسالۀ جهادیه -اصلاح رفتار حاکمان  -انقلاب مشروطه 1

 حکم میرزای شیرازی -اصلاح ساختار حکومت  -جنبش تنباکو 2

 قدامات سید جمال الدین اسدآبادیا -مقاومت منفی  -جنبش عدالتخانه 3

 حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاری -اصلاح ساختار حکومت  -اصلاحات امیرکبیر 4

 98قلمچی  جدول را کامل کنید: (3

 ویژگی فعالیت اجتماعی سیاسی

 مقاومت منفی

 ب

 انقالب اجتماعی

 ج

 اصالح رفتار حاکمان

 الف

 تدوين رسالۀ جهاديه -مقاومت منفي  -اصلاح رفتار حاکمان 1

 تغيير ساختار سياسي -اصلاح ساختار حکومت  -آميز فعاليت رقابت2

 حکم ميرزاي شيرازي -همکاري با حاکميت در حّد واجبات نظاميه  -اصلاح ساختار حکومت 3

 ت نظاميههمکاري با حاکم نامشروع در حّد واجبا -آميز فعاليت رقابت -تغيير ساختار نظام سياسي 4

آمیز امام خمینی ) ره( است و حاکمیت آرمانی دینی در اندیشۀ اجتماعی و سیاسی شیعی کدام گزینه مبین فعالیت رقابت  ترتیبهب (4

 چگونه است؟

و  وسـیلۀ پیـامبر )ص( این فعالیت صرفاً یك فعالیت اصلاحی در راستای اصلاح رفتار یا ساختار بود ـ حاكمیتی الهی است كه به1

كند و در زمان غیبت امام زمان )عج( اجرای روشمند احكام الهی، بر عهدۀ كسانی است كه صرفاً با استعمار بیـت )ع( تحقق پیدا میاهـل

 كنند.با هر شیوه و روشـی مقابله می

وسیلۀ كمیت الهی است كه بهصورت یك حركت انقلابی درآمد ـ حا این فعالیت در یك حركت اصلاحی رفتار یا ساختار متوقف شد و به2

كند و در زمان غیبت امام زمان )عج( اجرای روشمند احكام الهی، بر عهدۀ كسانی است كه پیـامبر )ص( و اهل بیت )ع( تحقق پیدا می

 كنند.صرفاً با اسـتعمار با هر شیوه و روشی مقابله می

صورت یك حركت انقلابی درآمد ـ حـاكمیتی الهی اسـت كـه  بهاین فعالیت در یك حركت اصلاحی رفتار یا ساختار متوقف نشد و 3

كند و در زمان غیبت امام زمان )عج( اجرای روشمند احكام الهی وظیفۀ كسانی وسـیلۀ پیامبر)ص( و اهل بیت )ع( تحقق پیدا میبه

 اشند.آگاهی خود عامل ب احكام و شرایط اجرای احكام باشند و هم به است كه هم آگاه و عالم به

این فعالیت صرفاً یك فعالیت اصلاحی در راستای اصلاح رفتار یا ساختار بود ـ در اندیشه اجتماعی و سیاسی شیعی، حاكمیت الهی 4

كند و در زمان غیبت امام زمان )عج( اجرای روشمند احكام الهی وظیفۀ وسیلۀ پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( تحقق پیدا می است كه به

 آگاهی خود عامل باشند. احكام و شرایط اجرای احكام باشند و هم به كـه هم آگاه و عالم به شودكسانی می

 کدام گزینه پاسخ صحیح سؤالات زیر است؟ به ترتیب (5

 الف( هدف جنبش عدالتخانه چه بود؟

 ب( منظور عالمان مسلمان از مشروطه چه بود؟

 بود؟ج( نظر منورالفکران مشروطه خواه از مجلس چه محلی 



الف( اصلاح شیوۀ زمامداری ب( مشروط کردن حاکمیت به احکام عادلانۀ الهی ج( محلی که در آن قوانین براساس اراده و خواست بشر 1

 تدوین می شود.

الف( اصلاح شیوۀ زمامداری ب( مشروط کردن حاکمیت به حاکمیت سکولار ج( محلی که در آن قوانین براساس اراده و خواست بشر 2

 می شود.تدوین 

الف( اصلاح کار یا رفتار خاصی از پادشاه ب( مشروط کردن حاکمیت به احکام عادلانۀ الهی ج( محلی که در آن قوانین بر پایۀ احکام 3

 اسلام تظیم می شد.

احکام اسلام  الف( اصلاح کار یا رفتار خاصی از پادشاه ب( مشروط کردن حاکمیت به حاکمیت سکولار ج( محلی که در آن قوانین بر پایۀ4

 تنظیم می شد.

 می باشد؟ نادرست دام گزینه در ارتباط با تفاوت انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های آزادی بخش قرن بیستمک (6

انقلاب اسلامی از همان ابتدا موضع ضدصهیونیستی و ضدمارکسیستی خود را اعلام کرد؛ ولی انقلاب های آزادی بخش در جهان 1

 مورد حمایت بلوک شرق قرار گرفتند. دوقطبی قرن بیستم

انقلاب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ شکل می گرفتند که برای حل بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند؛ 2

 ولی انقلاب اسلامی ایران هیچ تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت.

گاه کشورشان را از حاشیۀ قطب های سیاسی و اقتصادی جهان خارج کنند؛ اما انقلاب اسلامی انقلاب های آزادی بخش نتوانستند جای3

ایران، انقلابی سیاسی بود که با هویت فرهنگی و تمدنی خود در داخل قطب بندی سیاسی شرق و غرب، یک قطب بندی جدید سیاسی 

 به وجود آورد.

و رهبری دینی بود و همۀ اقشار و گروه های جامعه را دربر گرفت؛ ولی انقلاب انقلاب اسلامی یک انقلاب فراگیر مردمی با مرجعیت 4

 آزادی بخش اغلب با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند.

 این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟ به ترتیب (7

 بازشدن راه استثمار برای صاحبان ثروت -

 با استعمار قدیم موفق شدن در مقابله -

 مخدوش ساختن استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی -

 روشنفکران چپ -انقلاب اسلامی ایران  -نظام سلطه 1

 منورالفکران غرب گرا -انقلاب های آزادی بخش  -لیبرالیسم 2

 کانون های ثروت و قدرت -کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق  -امپریالیسم 3

 کشورهای استعمارگر -بیدارگران اسلامی  -منطقه ای بازارهای مشترک 4

 98گزینه دو ، هر یک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟ترتیببه (8

 گیری حقوق طبیعی بشرشکل -

 آمیزتغییر عملکرد مردم از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت -

 خودداری از مقابله با قحطی ایرلند -

 جنگ جهاني اول -جنبش تنباکو  -وسطي قرون 1

 جنگ جهاني دوم -مشروطه  -قبل از رنسانس 2

 حاکميت ليبراليسم اقتصادي -انقلاب اسلامي  -رنسانس 3

 قبل از انقلاب صنعتي -جنبش عدالتخانه  -انقلاب فرانسه 4

 98گاج ، عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟ترتیببه این موارد (9

 های مردمی برای حفظ هویت اسلامی خودمقاومتسرکوب  -

 موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم -

 باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت -

 نظام سلطه -بيدارگران اسلامي  -روشنفکران چپ 1

 ليبراليسم -بخش هاي آزاديانقلاب -گرا منورالفکران غرب2

 امپرياليسم -لوک شرق کشورهاي زير نفوذ ب -دولتمردان قاجار 3

 ايبازارهاي مشترک منطقه -انقلاب اسلامي ايران  -نظام شاهنشاهي 4

 

 همه آرزوهامون یه جایی منتظرن تا ما براشون بجنگیم تا برآورده بشن

 با آرزوی رسیدن به هدفهای کنکوری قشنگتون 
 

 

 

 

 


