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کدام گزینه با تصویر زیر مرتبط است؟ 1-

۱( در بسیاری موارد، آدمیان کنش های خود را صرفاً با توجه به پیامدهای ارادی 
آن انجام می دهند. 

2( هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد که همانند خود کنش وابسته به آگاهی، اراده 
و معنای کنش انسان ها هستند.

۳( برخی از پیامدهای کنش به اراده ی افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته 
است.

۴( پیامدهای غیرارادی کنش انسانی حتمی است، یعنی به اراده ی انسان ها وابسته است و 
ممکن است انجام بشوند.

به ترتیب بیان کنید کنش چیست و کدام یک از فعالیت های زیر، کنش می باشد؟1-

۱( در علوم طبیعی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، گفته می شود- جریان خون در رگه ای آدمی 

۲( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، گفته می شود- پرداختن کشاورز به کشت و زرع 

۳( در علوم انسانی به فعالیتی که تمامی مخلوقات انجام می دهند، گفته می شود- چرخش زمین به دور خورشید

۴( در علوم انسانی به فعالیتی که تمامی مخلوقات انجام می دهند، گفته می شود- پیاده روی کردن افراد

از 1- اگر  این که  و  به کدام ویژگی کنش دارد  نگیرد، اشاره  انجام آن  به  باشد، ولی تصمیم  آگاه  به کاری  این که ممکن است فردی 
کنشگری بپرسید »چرا چنین کاری کردی؟« پاسخ به چنین سؤالی، اشاره به کدام ویژگی کنش دارد؟ )به ترتیب( 

گاهانه است- کنش هدف دار است.  ۲( کنش آ ۱( کنش ارادی است- کنش هدف دار است.  

گاهانه است. ۴( کنش ایرادی است- کنش آ گاهانه است.   گاهانه است- کنش آ ۳( کنش آ

با ویژگی های »معنادار« و »ارادی« بودن کنش را به ترتیب در کدام موارد و مثال های زیر می توان یافت؟1-

۱( رفتن به کنار رودخانه به قصد لذت بردن از شنیدن صدای آب- پاسخ دادن یا ندادن دانش آموز به پرسش های آزمون 

۲( دست باال بردن دانش آموز در کالس درس- بر سر دوراهی قرار گرفتن در انجام کاری 

۳( بوق زدن راننده تاکسی برای عابر پیاده- رفتن به کنار رودخانه به قصد ماهیگیری 

گاهی نسبت به کلمات- تردید در انجام دادن یا ندادن تکالیف درسی ۴( بازماندن از گفتار با از دست دادن آ
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درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارات زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟1-

الف( کنش به اراده ی انسان وابسته است، یعنی برای انجام کنش، عالوه بر آگاهی، اراده ی انسان نیز ضروری است. ب( پیامدهای 
کنش نیز همانند خود کنش، وابسته به آگاهی و اراده ی انسان ها هستند. 

ج( انسان ها در انجام کنش به معنای آن توجه دارند، یعنی کنش انسان- همانند فعالیت سایر مخلوقات- معنادار است. 

د( پیامدهای غیرارادی کنش، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند. 

۴( ص- غ- غ- ص ۳( غ- ص- ص- ص   ۲( ص- ص- غ- ص    ۱( ص- غ- ص- غ   

کدام گزینه با توجه به »پیامدهای ارادی کنش«، نادرست است؟1-

۱( برخی از پیامدهای کنش به اراده ی افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند. 

۲( پیامدهای ارادی کنش، خودشان، کنش هستند و باید کنشگری، آن ها را انجام دهد. 

۳( همه پیامدهای کنش، ارادی هستند، ولی تنها به اراده ی کنشگر بستگی دارند. 

۴( این که فردی سالم می کند، پاسخ دادن با پاسخ ندادن به سالم او، پیامد ارادی کنش او محسوب می شود.

به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدام دسته از پیامدهای کنش مربوط می باشد؟1-

 انجام می شوند.
ً
- قطعی هستند، یعنی حتما

- این پیامدها به خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند. 

- خودشان، کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 

۲( غیرارادی- ارادی- ارادی  ۱( ارادی- غیرارادی- ارادی  

۴( غیرارادی - ارادی- غیرارادی ۳( ارادی- غیرارادی- غیرارادی  

کدام گزینه با توجه به »پیامدهای غیرارادی کنش«، درست است؟ 1-

۱( پیامدهای غیرارادی، خودشان، کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 

۲( این دسته از پیامدها به اراده ی خود کنشگر وابسته نیستند، بلکه به اراده ی افراد دیگر بستگی دارند. 

۳( این دسته از پیامدها به اراده ی افراد دیگر بستگی ندارند، بلکه به اراده ی خود کنشگر وابسته هستند. 

۴( پیامدهای غیرارادی، کنش نیستند، بلکه نتیجه ی طبیعی کنش هستند.

کدام گزینه به سؤاالت زیر به درستی پاسخ می دهد؟ )به ترتیب(1-

- داشتن اختیار برای انجام دادن یا ندادن کاری بیانگر کدام ویژگی کنش است؟

- »احتمالی بودن و این که ممکن است انجام بشوند یا نشوند«، به کدام دسته از پیامدهای کنش اشاره دارد؟

- کدام یک از فعالیت های زیر، کنش محسوب می شود؟ 

۱( ارادی بودن- ارادی- مرور و مطالب درسی توسط دانش آموز 

گاهانه بودن- غیرارادی- حرکت ابرها در آسمان  ۲( آ

۳( معنادار بودن- ارادی- میوه و برگ و بار دادن درختان 

۴( هدف دار بودن- غیرارادی- نمازخواندن توسط نمازگزار
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»الف: پیامدهای غیرارادی« یا »ب: پیامدهای ارادی« بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب(1--

- اگر افراد اراده کنند، انجام می شوند و اگر نخواهند، انجام نمی شوند.

- به اراده ی افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند.

- پاسخ دانشجو به پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد، چنین پیامد مطالعه ی اوست.

- نتیجه ی طبیعی کنش هستند و الزم نیست کنشگری آن ها را اراده کند. 

۴( ب- ب- الف- الف ۳( ب- ب- ب- الف   ۲( الف- الف- ب- ب    ۱( الف- الف- الف- ب   

 کدام گزینه مربوط به همه ی ویژگی های کنش است؟---

گاهانه بودن- معنادار بودن  ۲( هدف دار بودن- قراردادی بودن- آ گاهانه بودن- محسوس بودن- معنادار بودن- قراردادی بودن   ۱( آ

گاهانه بودن- هدف دار بودن ۴( ارادی بودن- معنادار بودن- آ ۳( محسوس بودن- ارادی بودن- هدف دار بودن- قراردادی بودن  

 کدام گزینه به ترتیب به ویژگی های »هدف دار بودن« و »ارادی بودن« کنش اشاره دارد؟ 1--

۱( وقتی می خواهید برای اولین بار از دفترچۀ راهنمای یک کاال استفاده کنید- تا اراده و خواست انسان نباشد، کنشی انجام نمی شود. 

۲( دست باال بردن دانش آموز در کالس درس، بیانگر این ویژگی است- رفتن به کنار رودخانه برای این که می خواهد از شنیدن صدای آب لذت ببرد. 

گاه باشیم.  گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد- سخن گفتن زمانی انجام می شود که از معانی کلمات آ ۳( این که فردی به کاری آ

۴( فردی که کنار رودخانه می رود و می خواهد شنا کند- فردی برای انجام کاری، بر سر دوراهی قرارگرفته باشد که انجام بدهد یا ندهد.

 به ترتیب بیان کنید:1--

- کدام یک از فعالیت های بیانگر »کنش« می باشد؟

- عبارت »فعالیت های انسان، به دلیل و منظور خاصی انجام می گیرد« بیانگر کدام ویژگی کنش می باشد؟ 

۲( فردی که قبل از خواب، مسواک میزند- هدف دار بودن کنش  ۱( ماه به دور زمین می چرخد- معنادار بودن کنش   

۴( وقتی خانواده ای، اول صبح به کوه می رود- ارادی بودن کنش گاهانه بودن کنش    ۳( خون در رگ های آدمی جریان دارد- آ

با توجه به »پیامدهای ارادی یا غیرارادی کنش«، کدام گزینه درست نیست؟ 1--

۱( پیامدهای ارادی به ارادۀ افراد انسانی بستگی دارند و در نتیجه خودشان کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را انجام دهد. 

گاهی و ارادۀ انسان است، به ارادۀ کنشگر وابسته نیستند، مثل تندرستی پس از ورزش.  ۲( پیامدهای غیرارادی، برخالف کنش که وابسته به آ

۳( پیام های غیرارادی به ارادۀ افراد انسانی بستگی ندارند، بلکه نتیجۀ طبیعی کنش هستند که حتمًا انجام می شوند.

۴( پیامدهای ارادی کنش، احتمالی است، یعنی اگر افراد آن را اراده کنند، انجام می شود و اگر بخواهند، انجام نمی گیرد.

کدام گزینه در رابطه با ویژگی آگاهانه بودن کنش صحیح نمی باشد؟1--

گاهی آدمی است.  ۱( کنش وابسته به آ

گاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم، از گفتار بازمی مانیم.  ۲( اگر ما آ

گاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد.  ۳( تا آ

۴( کنش انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.
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به ترتیب هر یک از فعالیت های زیر با کدام ویژگی کنش های انسانی مرتبط است؟1--

- رفتن فردی در کنار رودخانه

- سخن گفتن

- باز کردن پنجره اتاق توسط فردی در میان جمع 

۲( هدف دار بودن- هدف دار بودن- معنادار بودن  ۱( معنادار بودن- ارادی بودن- هدف دار بودن  

گاهانه بودن ۴( ارادی بودن- معنادار بودن- آ گاهانه بودن- هدف دار بودن   ۳( هدف دار بودن- آ

 کدام گزینه صحیح است؟ 1--

۱( فردی سالم می کند. پاسخ دادن با پاسخ ندادن سالم او پیامد غیرارادی کنش او محسوب می شود. 

۲( برخی از پیامدهای کنش، به اراده افراد انسانی، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است. به همین دلیل به آن ها، پیامدهای ارادی می گویند. 

۳( پیامدهای ارادی کنش انسان، قطعی است، یعنی حتمًا انجام می شود.

۴( انسان ها در انجام کنش، به معنای آن توجه ندارند. 

کدام گزینه در رابطه با پیامدهای کنش انسانی صحیح نمی باشد؟ 1--

۱( پیامدهای غیرارادی کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتمًا انجام می شود. 

۲( پیامدهای ارادی، به اراده افراد انسانی؛ یعنی خود کنشگر با افراد دیگر وابسته است. 

۳( پیام های غیرارادی، کنش هستند و الزم است کنشگری آنها را اراده کند. 

پیامدهای  دلیل  به  کنش ها  برخی  انجام  از  و  می دهند  انجام  آن  غیرارادی  و  ارادی  پیامدهای  به  توجه  با  را  خود  کنش های  آدمیان  موارد،  از  بسیاری  در   )۴
نامطلوبشان خودداری می کنند.

چرا برای انجام کنش، عالوه بر آگاهی، اراده انسان نیز ضروری است؟1--

گاه باشد ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  ۲( ممکن است فردی به کاری آ ۱( فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.  

۴( انسان ها با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند. گاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد.    ۳( تا آ

هر عبارت به ترتیب علت، تعریف، پیامد کدام گزینه را به درستی بیان می کند؟1--

- کنش انسان با آگاهی، اراده و هدف همراه است.

- در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، می گویند.

- نمره دادن استاد به دانشجو 

۱( فعالیتی مانند بسته شدن چشم در مواجهه با خطر، کنش محسوب می شود- کردار- پیامد طبیعی کنش استاد

۲( کنش انسانی برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است- کنش - پیامد ارادی وابسته به اراده ی استاد 

۳( آدمی در گروه عمل خویش است- فعل- پیامد غیرارادی کنش معلم 

۴( کنش انسانی مانند سایر مخلوقات معنادار است- عمل- پیامد ارادی وابسته به اراده ی دانشجو
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کدام گزینه به ترتیب در رابطه با »پیامدهای کنش« و »ویژگی های کنش« نادرست و درست است؟ 1--

۱( پیامدهای طبیعی کنش حتماً انجام می شوند- فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود، اگر چه ممكن است همیشه به آن نرسد. 

2( پاسخ دادن به پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد به دانشجو به ترتیب پیامد ارادی دانشجو و غیرارادی استاد است- انسان های مختلف 
در انجام کنش هایشان اهداف یكسانی ندارند. 

۳( در بسیاری از موارد، آدمیان کنش های خود را صرفاً با توجه به پیامدهای غیرارادی آن انجام می دهند- بسته شدن ناخوداگاه چشم در 
مواجهه با خطر، کنش محسوب می شود. 

۴( پیامدهای ارادی، خودشان کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد- کنش انسان ها همیشه براساس آگاهی صحیح صورت می گیرد 
و افراد همیشه به آن توجه دارند.

 کدام گزینه با تصاویر زیر مرتبط نیست؟---

۱( کنش انسان برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است و انسان ها با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند. 

گاهی و اراده ی انسان ها هستند.  ۲( هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد که همانند خود کنش، وابسته به آ

گاه چشم در مواجهه با خطر، کنش محسوب نمی شوند.  ۳( با توجه به ارادی بودن کنش، فعالیت هایی مانند ضربان قلب، گردش خون و بسته شدن ناخودآ

۴( پاسخ مناسب به کنشگر از سوی دیگران در صورتی می تواند شکل بگیرد که معنای کنش او را درک و فهم کنند.

پاسخ درست هر یک از سؤاالت زیر به ترتیب در کدام مورد به درستی ذکر شده است؟ 1--

الف( قرار گرفتن بر سر دوراهی در کدام ویژگی کنش انسان ریشه دارد؟

ب( در مثال مطالعه ی درس، »یادگرفتن مطالب و پاسخ دادن به سؤال ها« به ترتیب چه نوع پیامدهایی هستند؟

ج( آیه شریفه ی »آدمی در گرو عمل خویش است.« اشاره به کدام مورد دارد؟

۱( الف( ارادی بودن ب( غیرارادی- ارادی وابسته به اراده ی کنشگر ج( پیامدهای کنش 

۲( الف( هدف دار بودن ب( ارادی وابسته به اراده ی کنشگر- ارادی وابسته به اراده کنشگر ج( پیامدهای کنش 

۳( الف( ارادی بودن ب( ارادی وابسته به اراده ی کنشگر- ارادی وابسته به اراده ی دیگری ج( ویژگی های کنش 

۴( الف( هدف دار بودن ب( غیرارادی وابسته به اراده ی دیگری- ارادی وابسته به اراده ی کنشگر ج( ویژگی های کنش

کدام گزینه به سؤاالت زیر به درستی پاسخ می دهد؟ )به ترتیب(1--

- داشتن اختیار برای انجام دادن یا ندادن کاری بیانگر کدام ویژگی کنش است؟

- »احتمالی بودن و این که ممکن است انجام بشوند یا نشوند«، به کدام دسته از پیامدهای کنش اشاره دارد؟

- کدام یک از فعالیت های زیر، کنش محسوب می شود؟ 
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گاهانه بودن- غیرارادی- حرکت ابرها در آسمان  ۲( آ ۱( ارادی بودن- ارادی- مرور مطالب درسی توسط دانش آموز   

۴( هدف دار بودن- غیرارادی- نمازخواندن توسط نمازگزار ۳( معنادار بودن- ارادی- میوه و برگ و بار دادن درختان   

 کدام گزینه مربوط به همه ی ویژگی های کنش است؟ 1--

۱( آگاهانه بودن- محسوس بودن- معنادار بودن- قراردادی بودن        2( هدف دار بودن- قراردادی بودن- آگاهانه بودن- معنادار بودن 

۳( محسوس بودن- ارادی بودن- هدف دار بودن- قراردادی بودن         ۴( ارادی بودن- معنادار بودن- آگاهانه بودن – هدف دار بودن

 کدام گزینه با توجه به »پیامدهای غیرارادی کنش«، درست است؟1--

۱( پیامدهای غیرارادی، خودشان، کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 

۲( این دسته از پیامدها به اراده ی خرد کنشگر وابسته نیستند، بلکه به اراده ی افراد دیگر بستگی دارند. 

۳( این دسته از پیامدها به اراده ی افراد دیگر بستگی ندارند، بلکه به اراده خود کنشگر وابسته هستند. 

۴( پیامدهای غیرارادی، کنش نیستند، بلکه نتیجه ی طبیعی کنش هستند.

به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدام دسته از پیامدهای کنش مربوط می باشد؟1--

 انجام می شوند.
ً
- قطعی هستند، یعنی حتما

- این پیامدها به خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند.

- خودشان، کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 

۲( غیرارادی- ارادی- ارادی  ۱( ارادی- غیرارادی- ارادی  

۴( غیرارادی- ارادی- غیرارادی ۳( ارادی- غیرارادی- غیرارادی  

منظور از »پیامدهای غیرارادی« کنش چیست و با توجه به »پیامدهای ارادی« کنش، کدام یک از موارد زیر، درست نیست؟ 1--

۱( آن دسته از پیامدهایی که خودشان کنش نیستند، بلکه نتیجه ی طبیعی کنش اند- پیامدهای ارادی کنش، قطعی هستند یعنی حتمًا انجام می شوند. 

۲( این دسته از پیامدها، خودشان کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد- این پیامدها، احتمالی هستند یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند. 

۳( آن دسته از پیامدهایی که اگر افراد، اراده کنند انجام می شوند و اگر بخواهند انجام نمی گیرند- پیامدهای ارادی، نتیجه ی طبیعی کنش هستند. 

۴( این دسته از پیامدها، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اداره کند- این پیامدها، به اراده ی خود کنش گر یا افراد دیگر وابسته هستند.

 »اگر فردی بداند که منابع ایران محدود است و یکی از مشکالت آینده ی 1--
ً
 کدام گزینه ی زیر، کنش محسوب می شود، ثانیا

ً
اوال

کشورمان، بحران بی آبی است، ولی تصمیم به صرفه جویی در مصرف آب نگیرد« چنین رفتاری، مربوط به کدام ویژگی کنش انسانی 
است؟ 

گاهانه بودن  ۲( ضربان قلب- آ ۱( گردش زمین به دور خورشید- هدف دار بودن  

۴( تفکر و تخیل- ارادی بودن ۳( نمازخواندن- معنادار بودن   
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به ترتیب عبارت های زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید. 1--

الف( تصمیم گیری در دوراهی های زندگی، نشان دهنده ی آگاهانه بودن کنش انسانی است.

ب( کنش های انسان، برخالف سایر مخلوقات، معنادار است. 

ج( در بسیاری از موارد، آدمیان کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیرارادی آن انجام می دهند. 

د( اگر فردی وارد جمع شود و سالم کند، پاسخ سالم او، پیامد ارادی کنش او می باشد که وابسته به اراده ی کنشگر

دیگر است.
۴( غ- ص- ض- غ ۳( ص-غ- غ- غ   ۲( ص-غ- غ- ص    ۱( غ- ص- ص- ص   

 

 هریک از عبارت های زیر، به ترتیب بیانگر کدام یک از ویژگی های کنش انسانی است؟1--

- وقتی دانش آموزی در کالس، دست خود را باال می برد.

- این که ممکن است فردی به کارآگاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.

- این که از هر کنشگری بپرسند: چرا چنین کاری کردی؟

- وقتی فرد کنار رودخانه می رود تا از شنیدن صدای آب لذت ببرد. 

گاهانه بودن  گاهانه بودن- آ ۲( ارادی بودن- هدف دار بودن- آ ۱( معنادار بودن- ارادی بودن- هدف دار بودن- هدف دار بودن  

گاهانه بودن- معنادار بودن- ارادی بودن- ارادی بودن ۴( آ گاهانه بودن - معنادار بودن - هدف دار بودن   ۳( معنادار بودن- آ

به ترتیب عبارت های زیر را از حیث درست یا نادرست بودن مشخص نمایید. 1--

الف( اگر ما آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم، از گفتار بازمی مانیم.

ب( به فعالیت هایی که تمامی مخلوقات در جهان انجام می دهند، کنش می گویند. 

 انجام می شود. 
ً
ج( پیامدهایی که به اراده ی انسان ها وابسته است، قطعی است؛ یعنی حتما

د( برای انجام کنش، عالوه بر آگاهی، اراده ی انسان نیز ضروری است. 

۴( غ- ص- غ- ص ۳( ص-غ- غ- ص   ۲( غ- ص- ص-غ    ۱( ص-غ- ص-غ   

که 1-- پیامدها  از  آن دسته  به  اما  ....... می گویند،  وابسته است،  دیگر  افراد  یا  به خود کنشگر  پیامدهای کنش که  از  آن دسته  به 
نتیجه ی طبیعی کنش هستند، ....... می گویند و این که فردی سالم می کند، پاسخ سالم او توسط دیگری، .......... کنش او محسوب 

می شود. 

۲( پیامدهای ارادی- پیامدهای غیرارادی- پیامدهای ارادی  ۱( پیامدهای غیرارادی- پیامدهای غیرارادی- پیامدهای ارادی  

۴( پیامدهای غیرارادی- پیامدهای ارادی- پیامدهای غیرارادی ۳( پیامدهای ارادی- پیامدهای ارادی- پیامدهای غیرارادی   

کنش های زیر، به ترتیب از چه نوع اند؟ 1--

»فکر کردن- راه رفتن- احوال پرسی کردن- نشستن«

۳( درونی- درونی- بیرونی- درونی ۱( بیرونی- درونی- بیرونی- درونی     

۴( درونی- بیرونی- درونی- بیرونی ۳( درونی- بیرونی- بیرونی- بیرونی    
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 به ترتیب هر عبارت نشانگر کدام ویژگی کنش انسانی است؟ 1--

 سفر به مشهد به منظور زیارت

 بوق زدن در ترافیک برای اعالم خشم 

 استفاده سفیر ایران در فرانسه از دستگاه مترجم زبان، برای مصاحبه با خبرنگاری فرانسه 

گاهانه- هدف دار  ۲( معنادار- آ گاهانه- هدف دار- هدف دار   ۱( آ

۴( معنادار- هدف دار- ارادی گاهانه   ۳( هدف دار- معنادار- آ

یکی از دوستانم تعریف می کرد که بعد از دعوای مفصلی با همسرش، بسیار عصبانی و ناراحت بوده و از خانه بیرون می رود. در 1--
همان لحظه تصمیم می گیرد که به دادگاه خانواده برود و تقاضای طالق کند. اما در مسیر خود به دادگاه وقتی به تأثیر طالق بر خودش، 

همسر و فرزندانش می اندیشد، منصرف می شود.«، این عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟

۲( هدف دار بودن کنش انسانی  ۱( انجام کنش ها با توجه به پیامدهای ارادی و غیرارادی   

گاهانه بودن و معنادار بودن کنش انسانی ۴( آ ۳( قطعی بودن پیامدهای غیرارادی کنش   

به ترتیب در متن زیر عبارت های مشخص شده به کدام مفهوم اشاره دارند؟1--

بازی های خوب تیم ملی فوتبال ایران در مرحلۀ گروهی جام جهانی ----، با وجود آنکه به صعود تیم به مرحله بعدی منجر نشد، اما 
سیب خوشحالی مردم ایران شد. تیم های باشگاهی متعدد اروپایی، خواهان به کارگیری بازیکنان ایران شدند.

۲( پیامد آزادی و احتمالی- پیامد غیرارادی و قطعی- پیامد ارادی وابسته به خود  ۱( پیامد غیرارادی و قطعی- پیامد ارادی وابسته به خود- کنش انسانی  

۴( کنش انسانی- پیامد غیرارادی و قطعی- پیامد ارادی وابسته به دیگران ۳( کنش انسانی- پیامد غیرارادی و احتمالی- پیامد غیرارادی و احتمالی  

عبارت های »این که انسان در انجام کاری، بر سر دوراهی قرارگرفته باشد«، »ممکن است فردی به کاری آگاه باشد، ولی تصمیم 1--
به انجام آن نگیرد« و »دانش آموزی در کالس درس، دست خود را باال می برد« به ترتیب بیانگر کدام ویژگی های کنش انسانی هستند؟ 

۲( ارادی بودن- ارادی بودن- معنادار بودن  ۱( هدف دار بودن- معنادار بودن- معنادار بودن  

گاهانه بودن- هدف دار بودن- هدف دار بودن ۴( آ گاهانه بودن- ارادی بودن   گاهانه بودن- آ ۳( آ

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با ارادی بودن کنش صحیح نیست ولی در رابطه با معنادار بودن صحیح است؟ 1--

۱( تا اراده و خواست انسان نباشد کنش انجام نمی شود- فعالیت انسان بدون توجه به معنای آن ادامه نمی یابد.

۲( فعالیت انسان اغلب با اراده انجام می شود- کنش انسان برخالف سایر مخلوقات فاقد معناست. 

گاه باشد قطعًا آن را انجام نمی دهد- پاسخ مناسب به کنش با توجه به دریافتن معنای آن انجام می شود.  ۳( فردی که به غلط بودن کاری آ

۴( فعالیت هایی مانند بسته شدن ناخوداگاه چشم در مواجهه با خطر کنش نمی باشند- بوق زدن یک کنش است و دارای معناهای مختلفی است.

با »ویژگی های جهان متجدد« صحیح 1-- با »پیامدهای کنش اجتماعی صحیح است، ولی در رابطه  کدام گزینه به ترتیب در ارتباط 
نیست؟

۱( پاکیزگی دست و صورت پیامد طبیعی کنش فردی است که به طور مداوم وضو می گیرد- جهان متجدد علومی را که از روش های فراتجربی استفاده می کنند، 
علم نمی شناسد. 

۲( تغییر هوای کالس پیامد ارادی باز کردن در و پنجره ها است- در جهان متجدد عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان از هیچ گونه قداستی برخوردار 
نیست. 
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۳( نمره دادِن استاد پیامد طبیعی مطالعه ی دانشجوست- در جهان متجدد ارزیابی فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به تمایالت افراد و گروه های 
متفرق سپرده می شود. 

۴( پاسخ سالم، پیامد ارادی کنش فردی است که سالم می کند- با رواج کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا، عرصه برای سایر کنش های انسانی مانند 
کنش های عاطفی، اخالقی و مذهبی بسط می یابد.

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند. 

ب( پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید، زیرا فعالیت انسان ها با هدف خاصی انجام می شود و باید به 
آن برسند. 

ج( اشتراک »رعایت حیا« و »کنترل خشم« این است که هر دو کنش هستند و دارای پیامدهای طبیعی و ارادی هستند. 

د( با توجه به ارادی بودن کنش، فعالیت هایی مانند ضربان قلب و گردش خون کنش محسوب نمی شوند. 

۴( ص- غ- ص- ص ۳( غ- ص-غ- غ   ۲( ص-غ-غ- ص    ۱( غ- غ- ص-غ   

 کدام گزینه در ارتباط با »پیامدهای طبیعی کنش« و »ویژگی های کنش« به ترتیب نادرست و درست است؟1--

گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  ۱( پیامدهای غیرارادی کنش انسان وابسته به اراده ی فرد و یا دیگران نمی باشد- ممکن است فردی به کاری آ

گاهی صحیح صورت نمی گیرد.  ۲( پیامدهای غیرارادی کنش انسان احتمالی است، یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود- کنش انسان ها همیشه براساس آ

۳( پیامدهای طبیعی کنش انسان حتمی و قطعی اند- پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید. 

گاه چشم در موقع خطر، نشانه ی کنش انسانی است. ۴( پیامدهای طبیعی کنش انسان، خودشان کنش نیستند- بسته شدن ناخودآ

عبارت های مشخص شده، به ترتیب با کدام گزینه مرتبط هستند؟1--

- مراجعه به دفترچه ی راهنمای یک کاالی پیچیده

- خودروهای فرسوده سهم زیادی در آلودگی هوا دارند.

- دانش آموزی در کالس درس دست خود را باال می آورد. 

گاهانه است- پیامد طبیعی کنش- کنش معنادار است.  ۲( کنش آ ۱( پیامد غیرارادی کنش- کنش ارادی است- کنش هدف دار است.  

گاهانه است- پیامد طبیعی کنش ۴( کنش هدف دار است- کنش آ گاهانه است.   ۳( پیامد ارادی کنش- پیامد طبیعی کنش- کنش صرفًا آ

مشخص کنید در متن زیر، عباراتی که زیر آن ها خط کشیده شده است مربوط به کدام ویژگی های کنش هستند؟ 1--

»دیروقت بود، صدای تلفن در اتاق وحشتی به پا کرد، جواب دادم، عباس بود. گفتم معلوم هست این وقت شب چه کاری با من داری؟ 
در پاسخ گفت: ببین امشب آخرین فرصت برای انتخاب واحد است؛ تو می توانی این - واحد مبانی جامعه شناسی را کدام استاد ارائه 
کرده و چه جور استادی است؟«، گفتم فقط می دانم خوب نمره می دهد. عباس هم از خدا خواسته این درس را برداشت و با نمره خوب 

گذراند. 

گاهانه بودن- ارادی بودن  ۲( هدف دار بودن- آ گاهانه بودن- ارادی بودن- هدف دار بودن   ۱( آ

گاهانه بودن- ارادی بودن گاهانه بودن- آ ۴( آ گاهانه بودن   ۳( هدف دار بودن- ارادی بودن- آ
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را به ترتیب مصادیق »الف«، »ب«، »ج« و »د« کدام یک از ویژگی های کنش هستند؟1--

گاهانه بودن  ۲( هدف دار بودن- هدف دار بودن- ارادی بودن- آ ۱( معنادار بودن- هدف دار بودن- ارادی بودن- معنادار بودن   

گاهانه بودن- ارادی بودن ۴( هدف دار بودن- معنادار بودن- آ گاهانه بودن    گاهانه بودن- آ ۳( معنادار بودن- ارادی بودن- آ

دانش آموزی برای کسب رتبۀ تک رقمی کنکور، درسش را مطالعه می کند. او در آزمون موفق به کسب رتبۀ -- می شود و در نتیجه 1--
در رشتۀ مورد نظرش قبول می شود. مهارت او در درس ریاضی و معارف هم باال رفته است. به ترتیب هریک از موارد تعیین شده چه 

مفهومی از لحاظ جامعه شناسی دارد؟ 

۲( کنش - پیامد غیرارادی- پیامد ارادی- پیام ارادی  ۱( کنش- پیامد غیرارادی- پیامد ارادی- پیام غیرارادی   

۴( پیامد غیرارادی- پیامد ارادی- کنش- پیامد ارادی ۳( پیامد ارادی- کنش- پیامد غیرارادی- پیامد غیرارادی   

کدام گزینه با عبارت زیر ارتباط موضوعی دارد؟ 1--

»از لقمان حکیم پرسیدند: حکمت از که آموختی؟ گفت: از نابینایان که تا جای ببینند پای ننهند.!«

2( کنش وابسته به آگاهی آدمی است.  ۱( کنش وابسته به ارادۀ انسان است.     

۴( هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد. ۳( پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را از هر کنشگری می توان پرسی.  

در عبارات زیر نوع پیامدهای کنش موردنظر را به ترتیب مشخص کنید:1--

»هادی بدون نرمش کافی شروع به انجام حرکت های سخت تکواندو می کند. متأسفانه در همان ابتدای کار رباط پای او دچار کشیدگی 
 از کنار او می گذشت به شدت او را توبیخ می کند. دوستان دیگرش نیز به او نگاه معناداری می کنند.« 

ً
می شود. مربی او که اتفاقا

۱( پیامد ارادی وابسته به کنشگر- پیامد ارادی وابسته به افراد دیگر- پیامد غیرارادی 

۲( پیامد غیرارادی- پیامد ارادی وابسته به افراد دیگر- پیامد ارادی وابسته به افراد دیگر 

۳( پیامد غیرارادی- پیامد ارادی وابسته به افراد دیگر- پیامد طبیعی 

۴( پیامد غیرطبیعی- پیامد ارادی وابسته به کنشگر- پیامد طبیعی

به ترتیب مصادیق عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟1--

 پیامد ارادی رعایت حیا وابسته به ارادۀ کنشگر

 پیامد غیرارادی کشیدن سیگار و قلیان 

۲( برخورد مناسب افراد با فرد باحیا- افزایش ریسک سرطان  ۱( رفتار مؤدبانه با دیگران- کاهش طول عمر انسان  

۴( آرامش اخالقی و روانی فرد- استقامت بیشتر در ورزش دو ۳( رفتار متین فرد در جامعه- ریه های سالم و تندرست  
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کنش های زیر، به ترتیب از چه نوع اند؟ 1--

»فکر کردن- راه رفتن- احوال پرسی کردن- نشستن«

۲( درونی- بیرونی- درونی- بیرونی ۱( بیرونی- درونی- بیرونی- درونی    

۴( درونی- بیرونی- بیرونی- بیرونی ۳( درونی- درونی- بیرونی- درونی   

کدام یک، تعریف کنش است؟1--

۲( راه رفتن، نشستن، ادراک و تفکر، کنش محسوب می شوند.  ۱( انسان ها با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند.  

گاهی، اراده انسان نیز ضروری است. ۴( برای انجام کنش، عالوه بر آ ۳( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، گفته می شود.  

کدام عبارت، در ارتباط با ویژگی های کنش، درست نیست؟ 1--

۱( انسان ها با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند- کنش به اراده ی انسان وابسته است. 

گاهی آدمی وابسته است- تا اراده و خواست انسان نباشد کنش انجام نمی شود.  ۲( فعالیت )کنش( به آ

گاهی انسان پدید می آید.  ۳( کنش های انسانی را بدون توجه به معنای آن ها نمی توانیم بشناسیم- کنش انسانی تنها با آ

۴( کنش انسان با توجه به قصد و هدف خاصی انجام می شود- کنش انسانی را بدون توجه به معنای آن نمی توانیم بشناسیم.

هر عبارت به ترتیب به کدام قسمت جدول مربوط می شود؟1--

ویژگی کنش انسانیموضوع

جقرار گرفتن بر سر دوراهی ها

بپرسش »چرا چنین کاری کردی؟«

معنادار بودنالف

گاهی صورت می گیرد- کنش ارادی است.  ۱( دانش آموزی دست خود را باال می آورد و معلم متناسب با کار او پاسخ می دهد- کنش انسان همیشه براساس آ

گاهی انسان نسبت به کلمات و معانی از دست برود، از گفتار بازمی ماند.  ۲( کنش هدف دار است- کنش ارادی است- اگر آ

۳( کنش ارادی است- کنش هدف دار است- کنش انسانی دارای معناست ولی کنش انسان ها معناهای یکسانی ندارد. 

گاهانه، ارادی و هدف دار بودن کنش، کنش انسانی مانند سایر مخلوقات نیست- هدف دار بودن- ارادی بودن. ۴( با توجه به آ

کدام یک کنش محسوب می شوند؟ 1--

۲( درس خواندن- پلک زدن- در زدن  ۱( اجازه خواستن از معلم- ضربان قلب- انتخاب کردن  

۴( لذت بردن از صدای آب- گردش خون- بوق زدن ۳( سخن گفتن- شنا کردن- شکار کردن   

کدام یک در رابطه با ویژگی های کنش درست است؟1--

۲( معنادار- طبیعی- هدف دار  گاهانه- معنادار- غیرارادی    ۱( آ

گاهانه- ارادی ۴( هدف دار- آ  ۳( هدف دار- طبیعی- قطعی   
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در رابطه با پیامدهای کنش انسانی، کدام یک از عبارت های زیر درست نیست؟1--

۱( پیامدهای غیرارادی کنش نیستند که الزم باشد کنش گری آن ها را اراده کند، بلکه نتیجه طبیعی کنش هستند. 

۲( پیامدهای ارادی کنش انسان، قطعی است، یعنی حتمًا انجام می شود. 

۳( پاسخ دانشجو به پرسش های امتحان و نمره دادن استاد، پیامد ارادی مطالعه ی او می باشد.

۴( به آن دسته از پیامدهای کنش که به اراده ی افراد انسانی یعنی خود کنش گر یا افراد دیگر وابسته است، پیامد ارادی می گویند.

 به ترتیب، کدام یک از عبارت های زیر صحیح )ص( و کدام یک غلط )غ( است؟---

- سخن گفتن یک کنش است، چون بدون آگاهی انجام نمی شود.

- انسان های مختلف، در انجام کنش هایشان، هدف های یکسانی ندارند.

- فعالیت هایی مانند ضربان قلب، بسته شدن ناخودآگاه چشم در مقابل خطر، کنش محسوب می شوند. 

۴( ص- ص- غ ۳( ص-غ- ص   ۲( غ- غ- ص    ۱( غ- ص-غ    

به درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.1--

الف( با توجه به ارادی بودن کنش انسان، فعالیت هایی مانند ضربان قلب، گردش خون و بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با 
خطر، کنش محسوب می شوند. 

ب( کنش اجتماعی خردترین پدیده ی اجتماعی است و سایر پدیده های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن هستند.

ج( فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 

د( هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی فاقد معنا نیستند. 

۲( »ص«، »غ«، »غ« و »ص«  ۱( »ص«، »ص«، »غ«، »غ«   

۴( »غم«، »ص«، »غم«، »ص« ۳( »غ«، »غ«، »غ« و »ص«   

 هر عبارت پیامد کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ 1--

ب( بازماندن از گفتار الف( می توان از هر کنشگری پرسید چرا چنین کاری کردی؟  

گاهانه بودن کنش انسانی- ارادی بودن کنش انسانی  ۲( آ گاهانه بودن کنش انسانی    ۱( هدف دار بودن کنش انسانی- آ

۴( ارادی بودن کنش انسانی- هدف دار بودن کنش انسانی ۳( هدف دار بودن کنش انسانی- معنادار بودن کنش انسانی   

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد ویژگی های کنش انسانی نادرست است؟ 1--

گاهی، ارادۀ انسان نیز ضروری است. ۱( برای انجام کنش، عالوه بر آ

۲( فعالیت انسان با مقصد و هدف خاصی انجام می شود، اگر چه ممکن است همیشه به آن نرسد. 

۳( انسان های مختلف در انجام کنش هایشان اهداف یکسانی ندارند. 

گاهی صحیح صورت می گیرد.  ۴( کنش انسان ها همیشه براساس آ

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج



13

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

با توجه به تصویر، برخی از پیامدهای کنش، به اراده ی افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است. 

برر ی ایرگزینهها:

1( در بسیاری از موارد، آدمیان کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی آن انجام می دهند.

گاهی و اراده ی انسان هاست.  2( هر کنشی آثار و پیامدهایی دارد که برخی از آن ها همانند خود کنش، وابسته به آ

4( پیامدهای غیرارادی کنش انسان حتمی و قطعی است، یعنی حتمًا انجام می شود و به اراده ی انسان ها بستگی ندارد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

در علوم انسانی، به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند فعالیت هایی هم چون پیاده روی کردن افراد، پرداختن کشاورز به کشت و زرع، شادی کردن 
افراد و ... کنش می باشند.

برر ی ایرگزینهها:

1(  فعالیت انسان در علوم انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد، نه در علوم طبیعی، جریان خون در رگ های آدمی توسط انسان )و به اختیار او( انجام نمی شود. 

3( فعالیت تمام مخلوقات و از جمله چرخش زمین به دورخورشید، کنش انسانی نیست.

4( قیمت اول تعریف کنش نیست، چون هم در علوم طبیعی مطرح شده و هم به فعالیت تمامی مخلوقات اشاره دارد، اما قسمت دوم کنش می باشد، چون به 
اراده ی انسان انجام می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  گاهی، اراده ی انسان، نیز ضروری است، زیرا ممکن است فردی به کاری آ برای انجام کنش، عالوه بر آ

پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از کنشگری پرسید، زیرا فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.   (1لاو

دست باال بردن دانش آموز درکالس درس به معنادار بودن )ویژگی  کنش( اشاره دارد و قرار گرفتن بر سر دو راهی ها به یکی دیگر از ویژگی های کنش انسانی 
یعنی ارادی بودن اشاره دارد. 

برر ی ایرگزینهها:

1(  رفتن به کنار رودخانه و ... به هدف  دار بودن کنش اشاره دارد و پاسخ دادن یا ندادن دانش آموز به پرسش های آزمون به ارادی بودن کنش مربوط است. 

3( بوق زدن راننده ی تاکسی برای عابر پیاده به معنادار بودن کنش ورفتن به کنار رودخانه به قصد ماهیگیری به هدف دار بودن کنش اشاره دارد. 

پاسخنامۀ درس اول

کنش های ما
پایۀ دهم
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

برر یعبارتهاینادر ت:

ب( همه ی پیامدهای کنش همانند خودکنش، وابسته به اراده و آگاهی آدمی نیستند، بلکه برخی از این پیامدها چنین هستند که به آن ها، 
پیامدهای ارادی کنش می گویند، اما برخی دیگر این گونه نمی باشند.

ج( کنش انسان- برخالف فعالیت سایر مخلوقات )نه همانند فعالیت سایر مخلوقات( – معنادار است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  همه پیامدهای کنش، ارادی نیستند، برخی ارادی و برخی غیر ارادی هستند. پیامدهای ارادی به اراده ی افراد انسانی  (1لاو
یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

پیامدهای غیرارادی کنش انسان، قطعی هستند، یعنی حتمًا انجام می شوند. 

پیامدهای ارادی کنش به اراده ی افراد انسانی، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند. این دسته از پیامدها )پیامدهای ارادی(، خودشان، کنش هستند 
و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.   (1لاو

تنها گزینه ای که به پیامدهای غیر ارادی کنش اشاره دارد، گزینه )4( می باشد، زیرا این دسته از پیامدها، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند، 
بلکه نتیجه طبیعی کنش اند.

برر ی ایرگزینهها:

1( به پیامدهای ارادی کنش اشاره دارد. 

2و3( پیامدهای غیرارادی به اراده ی کنشگر و افراد دیگر وابسته نیست. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

داشتن اختیار برای انجام دادن یا ندادن کاری )یا تردید بر سر انجام کاری( از ویژگی های ارادی بودن کنش است. 

پیامدهایی که به اراده ی انسان وابسته هستند )پیامدهای ارادی(، احتمالی می باشند، یعنی مطالب است انجام بشوند یا نشوند. 

مرور مطالب درسی توسط دانش آموز کنش محسوب می شود، چون فعالیتی است که توسط انسان انجام شده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و لا (1ل

اگر افراد اراده کنند، انجام می شوند و اگر نخواهند، انجام نمی شوند ← پیامدهای ارادی 

به اراده ی افراد انسانی یعنی خودکنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند. ← پیامدهای ارادی 

پاسخ  دانشجو به پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد، چنین پیامد مطالعه ی اوست. ← پیامدهای ارادی

نتیجه ی طبیعی کنش هستند و الزم نیست کنشگری آن ها را اراده کند. ←پیامدهای غیر ارادی

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

گاهانه بودن، ارادی بودن، هدف دار بودن و معناداربودن اشاره دارد.  گزینه )4( به همه ی ویژگی های کنش یعنی آ

برر ی ایرگزینهها:

محسوس بودن وقراردادی بودن مربوط به ویژگی های کنش نیستند.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود، اگر چه ممکن است همیشه به آن نرسد. فردی که کنار رودخانه ای می رود، قصد ماهیگیری دارد یا می خواهد 
از شنیدن صدای آب  لذت ببرد، شاید هم می خواهد شنا کند )هدف دار بودن(.

برر ی ایرگزینهها:

گاهانه بودن و قسمت دوم به ارادی بودن کنش انسانی اشاره دارد.  1( قسمت اول به آ

2( قسمت او ل نشانگر معنادار بودن کنش انسانی است، اما قسمت دوم بیانگر هدف دار بودن کنش است. 

گاهانه بودن کنش انسانی مربوط است.  3( قسمت اول به ارادی بودن کنش اشاره دارد، اما قسمت دوم به آ

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

مسواک زدن قبل از خواب، یک کنش انسانی است. که ویژگی های کنش را دارد و از انسان سر می زند. 

این که فعالیت های انسان به دلیل و منظور خاصی انجام می شود، بیانگر ویژگی  هدف دار بودن کنش انسانی است. 

برر ی ایرگزینهها:

1و3( قسمت اول هل دو گزینه یعنی »گردش ماه به دور زمین« و »جریان خون در رگ های آدمی« کنش نیستند، چون ویژگی های کنش را ندارند. 

4( قسمت اول، یعنی »کوهنوردی یا کوهپیمایی خانواده« کنش می باشد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر چند پیامدهای ارادی به اراده فرد انسانی وابسته می باشند، اما خودشان کنش هستند و الزم است کنشگری  آن ها را اراده کند )انجام دهد(.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود، مربوط به ویژگی  هدف دار بودن کنش است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

- رفتن فردی در کنارن رودخانه ها: هدف دار بودن 

گاهانه بودن  - سخن گفتن: آ

- باز کردن پنجره اتاق توسط فردی در میان جمع: هدف دار بودن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر یگزینهها:

گزینه1: فردی سالم می کند. پاسخ دادن یا پاسخ ندادن سالم او پیامد ارادی  کنش او محسوب می شود. 

گزینه 3: پیامدهای غیرارادی  کنش انسان، قطعی است، یعنی حتمًا انجام می شود.

گزینه 4: انسان ها درانجام کنش، به معنای آن توجه دارند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

پیامدهای غیرارادی، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند؛ بلکه نتیجه طبیعی کنش اند.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی، اراده ی انسان نیز ضروری  کنش، به اراده ی انسان وابسته است. یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد، انجام نمی شود. پس برای انجام کنش، عالوه بر آ
گاه باشد ولی تصمیم به انجام آن نمی گیرد.  است. زیرا ممکن است فردی به کاری آ

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و لا (1ل

گاهانه بودن کنش، ارادی بودن کنش و هدف داری آن، کنش انسان برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است. با توجه به ویژگی های آ

در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند. 

پیامدهای ارادی، خودشان، کنش هستند و باید کنشگری، آن ها را انجام دهد. دانشجویی کتاب درسی خود را مطالعه می کند  و در پی آن؛ اواّل به پرسش های  
آزمون پاسخ می دهد؛ ثانیًا استاد متناسب با تالش او، نمره می دهد. پاسخ به پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد، پیامد ارادی مطالعه ی اوست که اولی به 

اراده ی خود و دومی به اراده ی استاد وابسته است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

پاسخ به پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد، پیامد ارادی مطالعه ی فرد است که اولی به اراده ی خود او و دومی به اراده ی استاد وابسته است. 

گاهانه بودن، ارادی بودن و هدف دار و اا (1ل گزینه 2 پاسخ صحیح است. تصاویر صورت سوال نشان دهنده ی معناداری کنش با توجه به ویژگی های  آ
گاهی و اراده ی انسان ها وابسته اند، ولی بعضی دیگر به اراده ی افراد انسانی بستگی ندارند.  بودن آن نیست، هر کنش آثار و پیامدهایی دارد. برخی از آن ها به آ

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

الف( قرار گرفتن بر سر دو راهی مربوط به ویژگی ارادی بودن است. 

ب( یاد گرفتن مطالب امری غیر ارادی است و بر اثر مرور و مطالعه، خود به خود ایجاد می شود؛ ولی پاسخ دادن به سوال کنش ارادی و وابسته به اراده ی کنشگر 
است. 

ج( آیه شریفه اشاره به پیامدهای کنش دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

داشتن اختیار برای انجام دادن یا ندادن کاری )یا تردید بر سر انجام کاری( از ویژگی های ارادی بودن کنش است. 

پیامدهای که به اراده انسان وابسته هستند )پیامدهای ارادی(، احتمالی می باشند، یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند. 

مرور مطالب درسی توسط دانش آموز کنش محسوب می شود چون فعالیتی است که توسط انسان انجام شده است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

گاهانه بودن، ارادی بودن، هدف دار بودن و معنادار بودن اشاره دارد.  گزینه )4( به همه ی ویژگی های کنش یعنی آ

محسوس بودن و قراردائدی بودن مربوط به ویژگی های کنش نیستند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

تنها گزینه ای که به پیامدهای غیر ارادی کنش اشاره دارد، گزینه )4( می باشد، زیرا این دسته از پیامدها، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند، 
بلکه نتیجه ی طبیعی کنش اند.
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برر ی ایرگزینهها:

1(  به پیامدهای ارادی کنش اشاره دارد. 

2و3( پیامدهای غیرارادی به اراده ی کنشگر و افراد دیگر وابسته نیست. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

پیامدهای غیر ارادی کنش انسان، قطعی هستند، یعنی حتمًا انجام می شوند.

پیامدهای ارادی کنش به اراده ی افراد انسانی، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته هستند. این دسته از پیامدها )پیامدهای ارادی(، خودشان، کنش هستند 
و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

برخی از پیامدهای کنش، به اراده ی افراد انسانی، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است که پیامدش احتمالی است، یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود، 
یعنی نمی تواند پیامدهای ارادی کنش انسان قطعیب باشد، پیامدهای غیرارادی، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند، بلکه نتیجه ی طبیعی 

کنش اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

گاهی، اراده ی  انسان نیز ضروری است؛ زیرا  گاهی آدمی صورت می گیرد. برای انجام کنش، عالوه بر آ فقط تفکر و تحلیل کنش محسوب می شود؛ زیرا با اراده وآ
گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  ممکن است فردی به کاری آ

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

برر یعبارتنادر ت:

گاهانه بودن آن.  الف( تصمیم گیری در دوراهی های زندگی، نشان دهنده ی ارادی بودن کنش است، نه آ

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

وقتی دانش  آموزی در کالس، دست خود را باال می برد، معنای کار او، اجازه خواستن از معلم است که بیانگر معنادار بودن کنش است. 

گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  گاهی، اراده ی انسان نیز ضروری است؛ زیرا ممکن است فردی به کاری آ برای انجام کنش، عالوه بر آ

پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید؛ زیرا فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود، اگر چه ممکن است همیشه به 
آن نرسد. 

فردی که کنار رودخانه ای می رود، قصد ماهیگیری دارد یا می خواهد از شنیدن صدای آب لذت ببرد یا شاید هم می خواهد شنا کند و ... نشان از هدف دار بودن 
کنش است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

برر یعبارتهاینادر ت:

ب( به فعالیت تمامی مخلوقات کنش نمی گویند، بلکه به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند.

ج( پیامدهایی که به اراده ی انسان وابسته است، احتمالی است که ممکن است انجام بشود یا نشود. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  (1لااو

پیامدهای ارادی می گویند، اما همه ی  یا افراد دیگر وابسته است؛ به همین دلیل به آن ها  پیامدهای کنش به اراده ی افراد انسانی یعنی خودکنشگر  از  برخی 
پیامدهای کنش این گونه نیستند. یعنی به اراده ی افراد انسانی بستگی ندارند؛ به همین دلیل به آن ها پیامدهای غیر ارادی می گویند. این دسته از پیامدها کنش 

نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند، بلکه نتیجه ی  طبیعی کنش اند.

فردی که سالم می کند، پاسخ سالم او، پیامد ارادی کنش او محسوب می شود که به اراده ی جواب دهنده ی سالم، وابسته است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

»فکر کردن« کنش درونی- »راه رفتن«، »احوال پرسی کردن«  و »نشستن« کنش بیرونی اند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نکته: همه کنش ها، ویژگی های کنش را دارا هستند؛ در این گونه سواالت باید به ویژگی  مورد تأکید توجه داشت.

سفر به مشهد به منظور زیارت یا در واقع به هدف زیارت است. )هدف دار(	 

بوق زدن برای اعالم خشم یادر واقع به معنای  اعالم خشم است. )معنادار(	 

گاهانه(	  گاهی از زبان فرانسه بوده است. )آ استفاده سفیر ایران از دستگاه مترجم به دلیل عدم آ

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

در بسیاری از موارد، آدمیان کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی آن انجام می دهند و از انجام برخی کنش ها به دلیل پیامدهای نامطلوبشان 
خودداری می کنند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

قسمت اول: بازی های خوب ← کنش انسانی

قسمت دوم: خوشحالی مردم ایران ← پیامد غیر ارادی )قطعی(

قسمت سوم: تیم های باشگاهی خواهان بازیکنان ← پیامد ارادی وابسته به دیگران )احتمالی( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

این که انسان در انجام کاری، بر سر دو راهی قرار گرفته باشد، بیانگر ویژگی ارادی بودن کنش است. 

گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.  گاهی، اراده ی انسان نیز ضروری است؛ زیرا ممکن است فردی به کاری آ برای انجام کنش، عالوه بر آ

انسان ها با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند؛ مثاًل وقتی دانش آموزی در کالس، دست خود را باال می آورد، معنای کار او، اجازه خواستن از معلم 
است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

گاه باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد و تا  خواست و  گاهی، اراده ی انسان نیز ضروری است.  زیرا ممکن است فردی به کاری آ برای انجام کنش عالوه بر آ
اراده ی انسان نباشد، کنش انجام نمی شود. انسان با توجه به معنای کنش خود آن را انجام می دهد مثاًل وقتی دانش آموزی دست خود را در کالس باال می  آورد، 

معنای کار او اجازه خواستن از معلم است. معلم نیز در صورتی می تواند به اوپاسخ مناسب بدهد که معنای کنش او را دریابد، رد سایر گزینه ها:
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گاهی ادامه نمی یابد پس قسمت دوم نادرست است. 1(  قسمت اول درست می باشد.- فعالیت انسان بدون آ

2( هر دو قسمت نادرست است. در قسمت اول استفاده از قید اغلب نابجا است و برای انجام کنش اراده ی انسان ضروری است و کنش انسان برخالف سایر 
مخلوقات معنادار است. 

گاه چشم درمواجهه با خطر کنش نمی باشد. قسمت اول و دوم این گزینه درست می باشد.  4( فعالیت های غیر ارادی مثل بسته شدن ناخودآ

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

مانند  انسانی  برای سایر کنش های  دنیا، عرصه  به  او است. رواج کنش های حسابگرانه ی معطوف  ارادی کنش  پیامد  پاسخ س الم فردی که سالم می کند، 
کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر یعبارتنادر ت:

ب( پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید، زیرا فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود، اگر چه ممکن است همیشه 
به آن نرسد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

پیامدهای غیرارادی کنش انسان، قطعی است، یعنی حتمًا انجام می شود.

گاهی صحیح انجام نمی شود. کنش انسان ها همیشه براساس آ

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

مراجعه به دفترچه ی راهنما← آگاهانه بودن کنش 

آلودگی هوا← پیامد طبیعی کنش

وقتی دانش آموزی دست خود رادر کالس باال می آورد← معناداری کنش 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (1لااو

قسمت اول: اشاره به چرایی کار دارد که مرتبط با هدف دار بودن کنش است. 	 

گاهی پیدا کردن برای انتخاب واحدهای مربوطه است. 	  قسمت دوم: به منظور آ

گاهی از کیفیت استاد آن را انتخاب می کند، مربوط به ارادی بودن کنش است.	  قسمت سوم: بعد از آ

 	

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الف( ← فعالیت انسان  برای رسیدن به مقصودی انجام می شود. ← هدف دار بودن 

ب( ← برای سالمتی یا گذران وقت، ورزش کردن ← هدف دار بودن

ج( ← قدرت انتخابی و انتخابی کردن ← ارادی بودن 

د( ← رجوع به راهنمای وسایل الکترونی ← آگاهانه بودن



20

جامعه شناسی جامع کنکور

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

قسمت اول: مطالعه درس یک کنش است.	 

قسمت دوم: کسب رتبه 20، پیامد غیرارادی است؛ زیرا کنشگر اراده ای در دقیقًا رتبه 20 شدن نداشته است. به عبارتی کنشگر برای موفقیت و کسب رتبه 	 
تک رقمی تالش کرده است؛ پس رتبه 20به موارد بسیاری از جمله دیگر شرکت کنندگان، شرایط آزمون و ... مرتبط است. 

قسمت سوم: قبول شدن با اراده کنشگر اتفاق افتده است. کنشگر اراده کرده است که درس بخواند و موفق شود. 	 

قسمت چهارم: افزایش مهارت و یادگیری پیامدغیرارادی کنش اوست. 	 

 	

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

در بسیاری از موارد، آدمیان کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی آن انجام می دهند و از انجام برخی کنش ها به دلیل پیامدهای نامطلوبشان 
خودداری می کنند.

عبارت سوال همین موضوع را مطرح کرده است؛ هر کنشی پیامدی دارد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

قسمت اول: کشیدگی رباط پا ← پیامد طبیعی یا غیرارادی	 

قسمت دوم: توبیخ مربی ← پیامد ارادی وابسته به افراد دیگر	 

قسمت سوم: نگاه معنادار دوستان ← پیامد ارادی وابسته به افراد دیگر	 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قسمت اول: نمونه ای برای پیامد ارادی وابسته به کنشگر، رفتار مؤدبانه با دیگران است. فرد اراده می کند  تا با دیگران مودبانه رفتار کند. 	 

قسمت دوم: پیامد غیرارادی استفاده از سیگار و قلیان، کاهش طول عمر انسان است. زیرا فرد اراده ای بر این موضوع ندارد.	 

برر ی ایرگزینهها:

گزینه 2: قسمت اول پیامد ارادی وابسته به دیگران است و قسمت دوم پیامد غیرارادی استفاده از سیگار و قلیان است. 

گزینه 3: قسمت اول پیامد ارادی فرد کنشگر است وقسمت دوم ارتباطی با صورت سوال ندارد و پیامد مصرف سیگار و قلیان نیست. 

گزینه 4: در قسمت اول آرامش اخالقی و روانی فرد، پیامد غیرارادی کنش اوست و قسمت دوم پیامد استفاده از سیگار و قلیان نیست. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و لا (1ل

»فکر کردن«، کنش درونی و »راه رفتن و احوال پرسی کردن و نشستن« کنش بیرونی اند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی، اراده ی انسان نیز ضروری است.   برای انجام کنش عالوه بر آ
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 الف( با توجه به ویژگی های آگاهانه ارادی و هدفدار بودن کنش انسان، این کنش بر خالف فعالیت سایر مخلوقات »معنادار« است.

]۰۳:۵۲ ۰۹.۰۸.۲۱[ ,Fariba Yosefi »ب( پرسش »چرا چنین کاری کردی؟

را می توان از هر کنشگری پرسید زیرا فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

ج( قرار گرفتن بر سر دوراهی ویژگی »ارادی بودن« کنش انسانی را نشان می دهد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی آنها را انجام می دهد. »سخن گفتن، شنا کردن و شکار کردن« کنش هستند. زیرا در همه آنها کنشگر با اراده و آ

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهانه و ارادی« ویژگی های کنش هستند.  »هدفدار آ

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 در گزینه 2 پیامد پیامدهای ارادی کنش انسان، احتمالی است )یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود(، در نتیجه قطعی نیست. 

]۰۳:۵۶ ۰۹.۰۸.۲۱[ ,Fariba Yosefi

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 ارادی بودن کنش فعالیتهایی مانند ضربان قلب گردش خون بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر و ... کنش محسوب نمی شود؛ 
زیرا هیچ کدام از موارد اخیر، ارادی نیستند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر یعبار1تنادر ت:

گاه چشم در مواجهه با خطر چون وابسته به اراده   الف( با توجه به ارادی بودن کنش انسان، فعالیت هایی مانند ضربان قلب گردش خون و بسته شدن ناخودآ
انسانی نیز کنش انسانی محسوب نمی شود.

ج(  فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود.

 گزینه1 پاسخ صحیح استو اا (1ل

گاهانه یعنی کنش وابسته   پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید، زیرا فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود کنش آ
گاهی خود را نسبت به کلیات و معانی آنها از دست بدهیم از  گاهی انجام نمی شود سخن گفتن یک کنش از اگر ما آ گاهی آدمی از به گونه ای که بدون آ به آ

گفتار باز می مانیم.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

 گزینه در مورد کنش ارادی و گزینه های 2 و 3 مربوط به کنش هدف دار است.
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سواالت درس دوم

پدیده های اجتماعی

پایۀ دهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

کدام گزینه به ترتیب به پرسش های زیر به درستی پاسخ می دهد؟ 1-

- به کنش اجتماعی و پیامدهای آنچه می گویند؟ 

- اجتماعی بودن کنش اجتماعی، نشان دهنده ی چیست؟ 

- اگر کنش اجتماعی نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ 

۱(پدیدهیاجتماعی-باتوجهبهدیگرانانجاممیشود-هیچیکازارزشهایاجتماعیمحققنمیشوند.

۲(پدیدهیاجتماعی-مستقلازپدیدهیاجتماعیشکلمیگیرد-پدیدهیطبیعیشکلنمیگیرد.

۳(هنجاراجتماعی-درهرموقعیت،متفاوتاست-هیچهنجاریشکلنمیگیرد.

۴(هنجاراجتماعی-پدیدههایاجتماعیراانسانهاخلقمیکنند-مفاهیمیمانندعدالت،امنیتوآزادیمحققنمیشوند.

هر عبارت با کدام قسمت نمودار مرتبط است؟ 1-

- تقرب به خداوند پس از وضوی مداوم

- اخراج از محل کار به دلیل مصرف سیگار و قلیان 

- غمگین شدن از خبر زلزله کرمانشاه 

- پاسخ سالم فرد سالم کننده 

۱(ج-ب-الف–ب۲(الف-د-ب-ج

۳(ج-د-الف–ب۴(الف-ج-د-ب

مفاهیم جامعه شناسی مشخص شده در متن زیر به ترتیب در کدام گزینه آورده شده است؟ 1-

»فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در مکانی مطالعه می کند. حال اگر فرد دیگری وارد آن مکان شود، مطالعه ی او در حضور دیگران 
خواهد بود. او برای رعایت حقوق دیگری، باید در حضور دیگران آرام مطالعه کند.« 

۲( هنجار اجتماعی- ارزش اجتماعی- کنش اجتماعی  ۱( کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی- ارزش اجتماعی  

۴( کنش اجتماعی- ارزش اجتماعی- هنجار اجتماعی ۳( ارزش اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی  

خردترین پدیدۀ اجتماعی،....... است و به آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد توجه و پذیرش هستند و افراد یک 1-
جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند،....... می گویند. 

۲( کنترل اجتماعی- هنجارهای اجتماعی  ۱( نماد اجتماعی- ارزش های اجتماعی  

۴( نهاد اجتماعی- هنجارهای اجتماعی ۳( کنش اجتماعی- ارزش های اجتماعی  
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هنجار اجتماعی چیست و عبارات »ادب و نظم« و »پوشش شرعی داشتن« به ترتیب، بیانگر کدام مفاهیم زیر است؟1-

۱( پدیده ای مطلوب و خواستنی است که مورد توجه و پذیرش افراد جامعه می باشد- ارزش های اجتماعی- هنجار اجتماعی 

۲( شیوه های معینی از کنش اجتماعی که در هر جامعه است، همانند احوال پرسی از دیگران- هنجارهای اجتماعی- ارزش اجتماعی 

۳( آن دسته از پدیده ها که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند- هنجارهای اجتماعی- ارزش اجتماعی 

۴( شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرارگرفته است- ارزش های اجتماعی- هنجار اجتماعی

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق....... تحقق می یابند و افراد با عمل کردن براساس.......، موجب تداوم و استمرار آن ها 1-
می شوند. پدیده های اجتماعی را انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از آن جا که...........، پدیده های اجتماعی معنادار 

هستند. 

۱( کنترل اجتماعی- جامعه پذیری و کنترل اجتماعی- هیچ یک از ارزش های اجتماعی بدون کنش اجتماعی محقق نمی شوند. 

گاهی، اراده و هدف عمل می کنند.  ۲( کنش های اجتماعی- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی به افراد با آ

۳( پدیده های اجتماعی- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی- ارزش ها و هنجارها براساس تعلیم و تربیت به افراد منتقل می شوند. 

۴( جامعه پذیری- جامعه پذیری و کنترل اجتماعی- هیچ هنجاری بدون کنش اجتماعی محقق نمی شود.

اشاره 1- مورد  کدام  به  دیگران است«  قبول  مورد  که  می کند  را رعایت  می ایستد، مقرراتی  راننده ای پشت چراغ قرمز  عبارت »وقتی 
درست تری دارد؟ 

۱( کنش اجتماعی، تنها در حضور فیزیکی دیگر آن صورت نمی گیرد.

۲( کنش اجتماعی، نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود. 

گاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست.  ۳( در کنش اجتماعی، آ

۴( هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگرست.

به ترتیب، »ُخردترین پدیدۀ اجتماعی« و »شیوۀ انجام کنش اجتماعی« در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 1-

۲( کنش اجتماعی- ارزش اجتماعی  ۱( کنش فردی- هنجار اجتماعی  

۴( کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی ۳( کنش انسانی- ارزش اجتماعی  

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفاهیم در گزینه های زیر ارتباط دارد؟ 1-

- از جنس هدف و مقصود هستند.

- پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد توجه و پذیرش می باشند. 

۲( کنش اجتماعی- هنجارهای اجتماعی  ۱( ارزش ها- هنجارهای اجتماعی  

۴(هنجارها-جامعهپذیری ۳(ارزشها-ارزشهایاجتماعی
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کدام گزینه، صحیح بیان نشده است؟ 1--

۱( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش و به انجام دهندۀ آن کنشگر می گویند. 

گاهی، اراده و هدف عمل نمی کنند، پدیده های اجتماعی  ۲( پدیده های اجتماعی را انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از آنجا که افراد همیشه با آ
همیشه معنادار نیستند.

۳( پدیده های اجتماعی به مرور از انسان هایی که آن ها را به وجود آورده اند، مستقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی انسان ها 
ایجاد می کنند. 

۴( افراد با عمل کردن براساس ارزش ها و هنجارها، موجب تداوم و استمرار آن ها می شوند.

فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در مکانی مطالعه می کند. حال اگر فرد دیگری وارد شود، مطالعۀ او به یک کنش اجتماعی تبدیل 1--
می شود و پای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را به میان می آورد. او برای رعایت حقوق دیگری باید در حضور دیگران، آرام مطالعه 

کند.« کدام گزینه پیدایش یک هنجار را نشان می دهد؟ 

۲( در حضور دیگران، آرام مطالعه کردن  ۱( رعایت حقوق دیگری   

۴( مطالعه با صدای دلخواه ۳( تنهایی مطالعه کردن    

 کدام گزینه کنش اجتماعی محسوب نمی شود؟1--

۲( رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب  ۱( دوربین مخفی   

۴( مطالعۀ عمیق یکی از کتاب های افالطون توسط ابوعلی سینا در خانه خود  ۳( افطار کردن در مزار شهدا  

درستی و نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟ 1--

- در کنش اجتماعی، آگاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست.

- کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آن ها اتفاق می افتند کنش اجتماعی اند. 

محقق  آزادی  و  امنیت  عدالت،  مانند  اجتماعی  ارزش های  از  هیچ یک  و  نمی گیرد  شکل  هنجاری  هیچ  نباشد،  اجتماعی  کنش  اگر   -
نمی شوند. 

- انسان ها پدیده های اجتماعی را برای رفع نیازها و تأمین سعادت خود پدید می آورند. 

۴( ص- غ- غ- ص ۳( ص- ص- غ- ص   ۲( ص- ص- غ- غ    ۱( ص- غ- ص- ص   

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است؟1--

- شیوۀ انجام کنش اجتماعی

- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق آن تحقق می یابند.

- هرگز وجود حاضر غیاب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگرست 

۲( ارزش اجتماعی- پدیده اجتماعی- کنش اجتماعی  ۱( هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- کنش درونی 

۴( هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- کنش بیرونی ۳( جامعه پذیری- پدیده اجتماعی- کنش اجتماعی 
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به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟1--

- هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای از من در میان جمع و دلم جای دیگرست.

- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از آن طریق تحقق می یابند.

- به مرور از انسان ها مستقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کنند. 

۲( کنش درونی- کنش اجتماعی- پدیده های طبیعی  ۱( کنش اجتماعی- کنش فردی- پدیده های اجتماعی  

۴( کنش اجتماعی- پدیده های اجتماعی- پدیده های اجتماعی ۳( کنش درونی- کنش اجتماعی- پدیده های اجتماعی  

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

بوق زدن راننده، یک کنش است.

سخن گفتن یک کنش است. 

بدون آن هیچ هنجاری شکل نمی گیرد. 

نتیجه کنش افراد هستند.

۱( معنادار بودن کنش- ارادی بودن کنش- کنش اجتماعی- پدیده های اجتماعی 

گاهانه بودن کنش- ارادی بودن کنش- ارزش اجتماعی- هنجارهای اجتماعی  ۲( آ

۳( هدف دار بودن کنش- معنادار بودن کنش- پدیده های اجتماعی- پیامدهای ارادی 

۴( ارادی بودن کنش- هدف دار بودن کنش- کنش اجتماعی- جامعه پذیری

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام مورد به درستی ذکر شده است؟1--

- در کنش اجتماعی آگاهی و اراده ی کنشگر ناظر به چیست؟

- پدیده ی اجتماعی از کدام موارد تشکیل می شود؟

- خردترین پدیده ی اجتماعی چیست؟

- رابطه ی کنش اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی به چه صورت است؟ 

۱( دیگران، ویژگی ها و اعمال آن ها- کنش فردی- نمادها- دیده های اجتماعی آثار و پیامدهای کنش اجتماعی هستند. 

گاهی فرد و درک او از کنش خود- کنش فردی- نمادها- کنش اجتماعی محصول سایر پدیده های اجتماعی است.  ۲( آ

گاهی فرد و درک او از کنش خود- کنش اجتماعی و پیامدهای آن- کنش اجتماعی- کنش اجتماعی محصول سایر پدیده های اجتماعی است.  ۳( آ

۴( دیگران، ویژگی ها و اعمال آن ها- کنش اجتماعی و پیامدهای آن- کنش اجتماعی- دیده های اجتماعی آثار و پیامدهای کنش اجتماعی هستند.

هریک از موارد زیر به ترتیب مصداق چیست؟1--

- دعا در حق فرزندان  - ادب آداب دارد.   - خلق اثر هنری   - مدرسه  

۱( کنش اجتماعی- پدیده اجتماعی- جامعه پذیری- کنترل اجتماعی 

۲( پدیده ی اجتماعی- فرصتی برای کنش اجتماعی- برون سازی- جامعه پذیری 

۳( فرصتی برای کنش اجتماعی- درونی سازی- برونی سازی- محدودیت کنش اجتماعی 

۴( پدیده اجتماعی- برونی سازی- فرصت ها و محدودیت های پدیده های اجتماعی- کنش اجتماعی
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به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟1--

- قرار گرفتن بر سر دو راهی

- از انسان ها منتقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کنند.

- حاصل کنش های اجتماعی انسان ها هستند. 

۲( هدف دار بودن کنش- پدیده های طبیعی- صلح  ۱( ارادی بودن کنش- کنش های اجتماعی- خانواده  

گاهانه بودن کنش- کنش های اجتماعی- احترام به قانون ۴( آ ۳( ارادی بودن کنش- پدیده های اجتماعی- امنیت  

کدام مورد به ترتیب، مربوط به عبارت های زیر است؟ 1--

الف( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق آن تحقق می یابند.

ب( انسان ها پدیده های اجتماعی را این گونه به وجود می آورند. 

ج( به مرور انسان ها مستقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کنند.

۱( الف( کنش های اجتماعی ب( با عمل کردن براساس هنجارها ج( پدیده های طبیعی 

۲( الف( کنترل اجتماعی ب( یا عمل کردن براساس هنجارها ج( پدیده های اجتماعی 

۳( الف( کنش های اجتماعی ب( در ارتباط با یکدیگر ج( پدیده های اجتماعی 

۴( الف( کنترل اجتماعی ب( در ارتباط با یکدیگر ج( پدیده های طبیعی

پاسخ هریک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 1--

الف( مستقل شدن پدیده های اجتماعی از انسان هایی که عامل ایجاد آن ها بودند، در نهایت افراد را با چه احساسی روبه رو می کند؟ 

ب( وجود سه مؤلفه ی آگاهی، اراده و هدف کدام ویژگی را برای پدیده های اجتماعی محقق می کند؟ 

ج( تحقق کنش اجتماعی کدام پدیده ها را ضروری نمی سازد؟ 

۱( الف( ایجاد فرصت ها و محدودیت ها ب( مستقل بودن ج جامعه پذیری 

٢( الف( یکسان انگاشتن پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی ب( معنادار بودن ج( جامعه پذیری 

۳( الف( ایجاد فرصت ها و محدودیت های مرتبط بودن ج( عدم کنترل اجتماعی 

۴( الف( یکسان انگاشتن پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی ب( معنادار بودن ج( عدم کنترل اجتماعی

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی مرتبط است؟1--

- اگر افراد آن را اراده کنند، انجام می شود و اگر نخواهند، انجام نمی گیرد.

- ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.

- نمونه ای از پدیده اجتماعی است. 

۲( پیامد ارادی- کنش- پوشش  ۱( پیامد غیرارادی- رفتار- گروه دوستان   

۴( پیامد ارادی وابسته به اراده ی دیگری- کنش- دوربین مخفی ۳( پیامد ارادی وابسته به کنشگر- رفتار- تفکر و تخیل  
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هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مفهوم ارتباط دارد؟1--

- نتیجه ی طبیعی کنش هستند.

- انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند.

- بیرون از جهان اجتماعی- باور و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان

۱( پیامد غیرارادی- پدیده های اجتماعی- ستارگان- عمیق ترین پدیده اجتماعی 

۲( پیامد غیرارادی- کنش های انسانی- زلزله- عمیق ترین الیه ی جهان اجتماعی 

۳( پیامد ارادی وابسته به کنشگر- کنترل اجتماعی- خانواده- عمیق ترین پدیده اجتماعی 

۴( پیامد ارادی- هنجارهای اجتماعی- فلزات- عمیق ترین الیه ی جهان اجتماعی

هر یک از موارد زیر به ترتیب با کدام عبارت در ارتباط است؟1--

- به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی

- همانند دانستن پدیده های اجتماعی و پدیده های طبیعی

- معنادار بودن پدیده های اجتماعی 

گاهانه، ارادی و هدف دار عمل کردن انسان ها  ۱( برونی سازی- استقالل تدریجی آن ها از انسان های به وجود آورنده ی آن ها- آ

گاهانه، ارادی و هدف دار عمل کردن انسان ها  ۲( درونی سازی- استقالل تدریجی آن ها از انسان های به وجود آورنده ی آن ها- آ

گاهی و اراده عمل کردن انسان ها  ۳( برونی سازی- محدودیت هایی که پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی برای انسان ایجاد می کنند- با آ

گاهی و اراده عمل کردن انسان ها ۴( درونی سازی- محدودیت هایی که پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی برای انسان ایجاد می کنند- یا آ

هنجار اجتماعی چیست و عبارات »ادب و نظم« و »پوشش شرعی داشتن« به ترتیب، بیانگر کدام مفاهیم زیر است؟ 1--

۱( پدیدهای مطلوب و خواستنی است که مورد توجه و پذیرش افراد جامعه می باشد- ارزش های اجتماعی- هنجار اجتماعی 

۲( شیوه های معینی از کنش اجتماعی که در هر جامعه است، همانند احوال پرسی از دیگران- هنجارهای اجتماعی- ارزش اجتماعی 

۳( آن دسته از پدیده ها که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند- هنجارهای اجتماعی- ارزش اجتماعی 

۴( شیوه ی انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرارگرفته است- ارزش های اجتماعی- هنجار اجتماعی

به ترتیب بیان کنید کدام یک از عبارت های زیر مربوط به »کنش اجتماعی« نیست و کدام مثال »کنش فردی« می باشد؟1--

۱( به کنش هایی می گویند که با در نظر گرفتن جمع و حضور آن ها اتفاق می افتد- فیلم برداری دوربین مخفی از بازیگوشی بچه ها 

۲( نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب 

۳( به کنش هایی می گویند که تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد- تفکر و تخیل 

گاهی و اراده ی کنشگر، ناظر به دیگران و اعمال آن هاست- توجه به سخنان طرف مقابل ۴( نوعی کنش است که آ

ُخردترین پدیده اجتماعی، ....... است و به آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد توجه و پذیرش هستند و افراد یک 1--
جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند،....... می گویند. 

۲( کنترل اجتماعی- هنجارهای اجتماعی  ۱( نماد اجتماعی- ارزش های اجتماعی 

۴( نهاد اجتماعی- هنجارهای اجتماعی ۳( کنش اجتماعی- ارزش های اجتماعی 
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چرا پدیده های اجتماعی معنادار هستند؟ 1--

۱( زیرا افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. 

گاهی، اراده و هدف عمل می کنند.  ۲( زیرا پدیده های اجتماعی را انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و افراد انسانی با آ

۳( زیرا پدیده های اجتماعی از پدیده های مطلوب و خواستنی هستند که مورد توجه و پذیرش قرار می گیرند. 

۴( زیرا بدون وجود کنش اجتماعی و هنجارها، سایر پدیده ها شکل نمی گیرند.

کدام عبارت پیامد ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نیست؟1--

۲( ضروری شدن جامعه پذیری و کنترل اجتماعی  ۱( تحقق کنش های اجتماعی       

۴( تداوم ارزش ها و هنجارها با عمل براساس آن ها ۳( انتقال ارزش ها و هنجارها به افراد دیگر از طریق تعلیم و تربیت و تشویق و تنبیه   

اگر بخواهیم بین عبارات زیر با مفاهیم جامعه شناسی ارتباط برقرار کنیم، هر کدام از عبارات مشخص شده، مفهوم چیست؟1--

یکی از همکارانم عادت دارد اگر در هنگام مطالعۀ کتاب از آن خوشش بیاید، در فرصتی مناسب آن را برای همسر و فرزندانش بخواند. 
آن ها هم به دقت گوش می کنند و فرزندانش از این طریق با مفاهیم زیادی آشنا شده اند. 

۲( کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی- ارزش اجتماعی- جامعه پذیری  ۱( کنش فردی- کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی- جامعه پذیری  

۴( کنش اجتماعی- ارزش اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنترل اجتماعی ۳( کنش فردی- کنش اجتماعی- ارزش اجتماعی- کنترل اجتماعی  

کدام گزینه دربارۀ پدیده های اجتماعی و پدیده های طبیعی نادرست است؟ 1--

۱( پدیده های اجتماعی به مرور از انسان ها مستقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کنند. 

۲( کوه یک پدیدۀ طبیعی محبوب و ساختمان اداری یک پدیده اجتماعی نامحسوس است. 

۳( پدیده های اجتماعی را انسان ها خلق می کنند و نتیجۀ کنش افراد هستند. 

۴( به مرور افراد احساس می کنند پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی هستند.

 به ترتیب هر پدیده مربوط به کدام بخش از نمودار است؟ ---

 ورود کارون

 عالقه به مزار شهدا 

 رعد و برق 

 ساختمان اداری وزارت اقتصاد

۴(ج-د-الف-ب ۳(ب-د-ب-الف ۲(ب-الف-ج-الف ۱(الف-ب-د-ج

تحق عدالت، امنیت و آزادی در گرو چیست؟1--

۲( تحقق جامعه پذیری و کنترل اجتماعی  ۱( وجود کنش های اجتماعی و در نتیجه هنجارهای اجتماعی  

گاهی در انجام آن ها ۴( معنادار بودن پدیده های اجتماعی و استفاده از آ ۳( وجود تعلیم و تربیت و تنبیه     
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به ترتیب »شیوه های معین هر جامعه برای احوال پرسی از دیگران« و »لزوم مطالعۀ آرام در کتابخانه«، به کدام مفاهیم اشاره دارد؟ 1--

۲( پدیدۀ اجتماعی- کنش اجتماعی  ۱( هنجار اجتماعی- ارزش اجتماعی  

۴( هنجار اجتماعی- هنجار اجتماعی ۳( جامعه پذیری- کنترل اجتماعی  

در کدام گزینه تمامی موارد کنش اجتماعی نیستند؟1--

۱( رعایت حق تقدم- تعارف کردن- پاسخ سالم 

۲( سالم کردن- از جا برخاستن با ورود معلم- ادای نماز جماعت 

۳( دوربین مخفی- رعایت مقررات راهنمایی- باال رفتن از دیوار کسی 

۴( تفاوت لباس در موقعیت های مختلف به مطالعه ی فرد در اتاق به تنهایی- احوال پرسی از دیگران

در متن زیر بخش های مشخص شده به کدام مفهوم جامعه شناسی اشاره دارد؟1--

محمد خیلی دوست دارد که بتواند با ماشین پدرش رانندگی کند، به محض رسیدن به -- سالگی، او به کالس آموزش رانندگی می رود. 
بعد از گذراندن امتحان و اخذ گواهینامه، پدرش به او اجازه رانندگی می دهد. اما بار اولی که با خودرو بیرون می رود، به سبب تخطی از 

مقررات توسط پلیس جریمه می شود. 

۱( کنش اجتماعی- جامعه پذیری- پیامد ارادی کنش- کنترل اجتماعی 

۲( هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- پیامد غیرارادی کنش - جامعه پذیری 

۳( کنش اجتماعی- جامعه پذیری- پیامد غیرارادی کنش- کنترل اجتماعی 

۴( ارزش اجتماعی- کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی- جامعه پذیری

کدام گزینه برونی سازی را نشان می دهد؟ 1--

۱( تأثیر جریمه ی نبستن کمربند ایمنی بر رواج رعایت کمربند ایمنی در میان مردم 

۲( تأثیر تحریم های اقتصادی بر افزایش میزان بیماری های قلبی و عروقی 

۳( نوشتن کتاب جنایت و مکافات توسط داستایوفسکی به سبب تبعید به سیبری 

۴( ساختن مجسمه فردوسی توسط استاد ابوالحسن صدیقی برای نصب در میدان فردوسی

اراده ی 1-- و  آگاهی   ، در.......  می باشند.  آن  پیامدهای  و  آثار  اجتماعی،  پدیده های  سایر  و  است  اجتماعی،.......  پدیده  خردترین 
کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن ها است. اگر....... نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و به آن دسته از پدیده های 

مطلوب و خواستنی که افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند، ....... می گویند. 

۱( کنش اجتماعی- کنش اجتماعی- کنش اجتماعی- ارزش های اجتماعی 

۲( پدیده تکوینی- کنش اجتماعی- کنش اجتماعی- هنجارهای اجتماعی 

۳( پدیده ی اعتباری- ارزش اجتماعی- ارزش اجتماعی- ارزش های اجتماعی 

۴( هنجار اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- هنجارهای اجتماعی
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در ارتباط با »پدیده های اجتماعی« کدام گزینه نادرست است؟ 1--

۱( پدیده های اجتماعی به مرور به انسان هایی که آن ها را به وجود آورده اند، وابسته شده و این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که همانند پدیده های طبیعی، 
فرصت هایی را برای انسان ایجاد می کنند. 

۲( تأثیر پدیده های اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آن ها را درونی سازی می نامند. 

۳( پوشش پدیده های اجتماعی است که نتیجه ی کنش افراد است و دارای معناست. 

گاهی، اراده و هدف عمل می کنند و پدیده های اجتماعی را به وجود می آورند؛ این فرآیند را برون سازی می نامند. ۴( افراد انسانی با آ

در ارتباط با پدیده ی اجتماعی کدام گزینه نادرست است؟ 1--

۱( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق پیدا می کنند و پدیده های جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را ضروری می سازند. 

گاهی، اراده و هدف عمل می کنند پدیده های اجتماعی معنادار هستند.  ۲( از آنجا که افراد انسانی با آ

۳( پدیده های اجتماعی از انسان هایی که آن ها را به وجود آورده اند مستقل اند همانند پدیده های طبیعی. 

۴( برای شناخت عمیق تر کنش اجتماعی الزم است بیشتر به واژه ی دیگران بیندیشیم.

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید. 1--

الف( به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برون سازی می گویند.

ب( کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگر آن صورت می گیرد. 

ج( کنشی که ناظر به گذشتگان، معاصران و آیندگان صورت می گیرد متفاوت است. 

د( پدیده های اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد می کنند.

۴( ص- ص-غ- ص  ۳( غ- غ- ص- غ   ۲( ص-غ- ص- ص    ۱( غ- ص- ص- غ   

 »کنش اجتماعی« چگونه تعریف می شود؟1--

۱( برای شناخت عمیق تر کنش اجتماعی، الزم نیست به واژۀ دیگران اندیشیده شود. 

۲( به فعالیتی گفته می شود که انسان انجام می دهد و ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند. 

گاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن ها است.  ۳( نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام شده و آ

۴( کنش اجتماعی، تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد و هر کنش اجتماعی با توجه به معنای خاصی صورت می گیرد.

کدام یک، در رابطه با پدیدهای اجتماعی، درست نیست؟1--

۱( کنش اجتماعی و پیامدهای آن، همان پدیده های اجتماعی هستند. 

۲( پدیده های اجتماعی به مرور، به انسان هایی که آن ها را به وجود آورده اند وابسته می شوند. 

۳( بسیاری از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول پدیده های اجتماعی اطراف ما هستند. 

۴( پدیده های اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی انسان ایجاد می کنند.
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به ترتیب موارد زیر با چه موضوعی ارتباط دارند؟1--

- به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی

- حس گرایی، نفی عقل و وحی

- جهان وطنی 

۱( جامعه پذیری- رواج اندیشه های پست مدرنیستی- آرمان سیاسی لیبرالیسم 

۲( برون سازی- ویژگی روشنگری قرن ۱۹ و ۲۰- آرمان سیاسی فراماسونرها 

۳( کنترل اجتماعی- افول اعتبار آرمان های پس از رنسانس- نفی ناسیونالیسم 

۴( درونی سازی- ویژگی روشنگری قرن ۱7 و ۱۸ - ارزش های اجتماعی فراماسونرها

هر عبارت به ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟1--

- تأثیر پدیده های اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آن ها

- شیوه ی انجام کنش اجتماعی

- وفای به عهد 

۲( درونی سازی- هنجار اجتماعی- پدیده ی اجتماعی  ۱( برونی سازی- معنادار بودن- پدیده ی طبیعی  

۴( درونی سازی- ارزش اجتماعی- پدیده ی اجتماعی ۳( برونی سازی- هدف دار بودن- پدیده ه ی طبیعی  

کدام گزینه در ارتباط با کنش اجتماعی نادرست است؟1--

۱( نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود.

۲( کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگر آن صورت نمی گیرد. 

۳( برای شناخت عمیق تر کنش اجتماعی، الزم است بیشتر به واژه ی دیگر آن بیندیشید. 

۴( کنش هایی که حتی در حضور دیگران ولی بدون توجه به آن ها اتفاق می افتد کنش اجتماعی است.

»کنش اجتماعی« چگونه تعریف می شود؟ 1--

۱( به فعالیتی که انسان انجام می دهد گفته می شود که ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند. 

۲( رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب و به دور از چشم دیگران، کنش اجتماعی محسوب نمی شود.

۳( کنش اجتماعی، تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد و هر کنش اجتماعی با توجه به معنای خاصی صورت می گیرد. 

گاهی و اراده ی کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن ها است. ۴( نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام شده و آ

در متن زیر مفاهیم جامعه شناسی به کار رفته را به ترتیب مشخص کنید:1--

»حمید عضو تیم والیبال مدرسه است. او روزی - ساعت ورزش می کند تا برای مسابقات منطقه ای آمادگی داشته باشد. در هفته ی اخیر 
او در پایش احساس درد می کند به همین دلیل باید نزد دکتر برود.«

۲( کنش اجتماعی- پیامد ایرادی- پیامد غیرارادی  ۱( پیامد ارادی- کنش اجتماعی- پیامد غیرارادی  

۴( کنش اجتماعی- پیامد ارادی- پیامد ارادی وابسته خود ۳( پیامد غیرارادی- پیامد ارادی- پیامد ارادی  
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 در متن زیر مفاهیم جامعه شناسی به کار رفته را به ترتیب مشخص کنید:1--

 سعی می کنند به نوبت وارد شوند. در هنگام نمایش فیلم افراد برای حفظ حقوق دیگران، بلند 
ً
»در ورود به سالن سینما افراد معموال

سخن نمی گویند. اگر فردی چنین رفتاری کند، مأمور سالن به او تذکر می دهد.« 

۲( هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنترل اجتماعی  ۱( کنش اجتماعی- هنجار اجتماعی- ارزش اجتماعی- جامعه پذیری  

۴( ارزش اجتماعی- هنجار اجتماعی- کنش اجتماعی- جامعه پذیری ۳( کنش اجتماعی- ارزش اجتماعی- ارزش اجتماعی- کنترل اجتماعی  

مفاهیم به کار رفته در متن زیر را به ترتیب مشخص کنید:1--

» در صف اتوبوس، تعدادی از شهروندان بدون در نظر گرفتن رعایت نوبت دیگران بلیت خود را تحویل داده تا زودتر سوار شوند. این 
کار باعث نارضایتی دیگران شد. یکی از افرادی که در صف بود به مسئول بلیت اعتراض کرد و از او خواهش کرد تا به آن¬ها رعایت 

کردن نوبت دیگران را تذکر دهد.«

۱( ارزش اجتماعی – هنجار اجتماعی –کنترل اجتماعی        ۲( هنجار اجتماعی – کنش اجتماعی – کنترل اجتماعی

۳( هنجار اجتماعی – ارزش اجتماعی – جامعه¬ پذیری        ۴( ارزش اجتماعی – کنش اجتماعی – جامعه پذیری

کدام گزینه به ترتیب رابطه ی کنش ها، ارزش ها و هنجارها را به درستی نشان می دهد؟1--

۱(کنشهاتحققارزشهاوهنجارهاضروریشدنجامعهپذیریوکنترلاجتماعیانتقالدادنارزشهاوهنجارهابهافراداز
طریقتعلیموتربیتوتشویقوتنبیه

۲(ارزشهاوهنجارهاتحققکنشهاضروریشدنجامعهپذیریوکنترلاجتماعیمعنادارشدنپدیدههایاجتماعی

۳(ارزشهاوهنجارهاانتقالدادنارزشهاوهنجارهابهافرادازطریقتشویقوتنبیهضروریشدنجامعهپذیریتداومارزشها
وهنجارهاباعملکردنبهآنها

۴(شکلگیریپدیدهاجتماعیتحققکنشهاتداومارزشهاوهنجارهاباعملکردنبهآنهاضروریشدنجامعهپذیریو
کنترلاجتماعی

 کدام یک از موارد زیر، تعریف »کنش اجتماعی« نیست و خردترین پدیده ی اجتماعی چه نام دارد؟1--

۱( به فعالیتی گویند که کنشگر در حضور دیگران انجام دهد- نظام خانواده 

۲( در علوم انسانی به هر فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش اجتماعی می گویند- کنش اجتماعی 

گاهی و اراده ی کنشگر، ناظر به ویژگی ها و اعمال دیگران است- خرده نظام اجتماعی ۳( به فعالیتی گویند که آ

۴( به نوعی کنش می گویند که با توجه به دیگران انجام می شود- کنترل اجتماعی

چرا پدیده های اجتماعی معنادار هستند و در رابطه با مفهوم »کنش اجتماعی«، کدام یک از گزینه های زیر، درست نیست؟1--

۱( چون در حضور دیگران انجام می شود- هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند. 

گاهی و هدف عمل می کنند- کنش های اجتماعی از طریق ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تحقق می یابند.  ۲( چون افراد انسانی با اراده، آ

۳( چون انسان ها، آن را در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند.- اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ یک از ارزش های اجتماعی محقق نمی شوند. 

۴( چون از طریق تعلیم و تربیت و تشویق و تنبیه، به افراد منتقل می شود- اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد.
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کدام نمونه، کنش اجتماعی نیست؟1--

۱( دوربین مخفی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب 

۲( رعایت حق تقدم هنگام سوارشدن به اتوبوس و تعارف به هم 

۳( توقف راننده پشت چراغ قرمز و پاسخ دادن به تلفن همراه 

۴( تفاوت لباس پوشیدن در موقعیت های مختلف و تخیل فردی در کالس درس دربارۀ رودخانۀ خروشان

کدام یک از گزینه های زیر، مصداق مناسبی برای مفهوم جامعه شناسی مقابل آن نیست؟ 1--

۱(فردیبهتنهاییوباصدایدلخواهدرمکانیمطالعهمیکندکنشاجتماعی

۲(درایرانهنگامیکهافرادبههممیرسندسالممیکنندهنجاراجتماعی

۳(تحققعدالتازپدیدههایمطلوبوخواستنیاندکهموردتوجهوپذیرشهمگاناستارزشاجتماعی

۴(مؤسساتاجتماعیمانندپلیس،دادگاهوزندانازجملهشیوههایمجازاتدرآناستکنترلاجتماعی

کدام گزینه دربارۀ پدیده های اجتماعی نادرست است؟ 1--

۱( پدیده های اجتماعی به مرور، از انسان هایی که آن ها را به وجود آورده اند، مستقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی آن ها ایجاد 
می کنند. 

۲( روند استقالل پدیده ها تا جایی ادامه می یابد که افراد احساس می کنند پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی هستند در حالی که می دانیم پدیده های 
اجتماعی نتیجۀ کنش افراد هستند. 

۳( به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برونی سازی و تأثیر پدیده های اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آن ها را درونی سازی می نامند. 

۴( اگر هنجار اجتماعی نباشد، هیچ کنش اجتماعی شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی مانند عدالت، امنیت و آزادی محقق نمی شوند.

 با توجه به ویژگی های مشترک کنش های اجتماعی، کدام مورد صحیح نمی باشد؟1--

گاهی و اراده کنش گر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست.  ۱( در کنش اجتماعی آ

۲( کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگر آن صورت می گیرد. 

۳( کنش اجتماعی نوعی کنش انسانی است که با توجه به دیگران انجام می شود.

۴( رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب و به دور از چشم دیگران کنش اجتماعی است.

در مورد تعریف »پدیده های اجتماعی« کدام گزینه صحیح نیست؟1--

۱( بانک، مسجد، خانواده، ارزش ها و هنجارها، نمونه هایی از پدیده های اجتماعی هستند. 

۲( پدیده اجتماعی، خردترین کنش اجتماعی است. 

۳( به کنش اجتماعی و پیامدهای آن، پدیده های اجتماعی می گویند. 

۴( کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است و سایر پدیده های اجتماعی آثار و پیامدهای آن می باشند.
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کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با فرایند شکل گیری پدیده های اجتماعی نادرست است؟ 1--

۱(کنشاجتماعیارزشهاوهنجاراجتماعیجامعهپذیریوکنترلاجتماعیانتقالارزشوهنجارهابهافراد

۲(کنشانسانیهمراهباآگاهی،اراده،هدفمعناداربودنپدیدههایاجتماعی

۳(آگاهیوارادۀکنشگرناظربهدیگرانتبدیلکنشفردیبهکنشاجتماعی

۴(اعتقادبهرعایتحقتقدمهنگامسوارشدنبهاتوبوستحققیکهنجار

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد کنش اجتماعی نادرست است؟1--

۲( رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نیمه شب نیز از موارد آن است.  ۱( نوعی از کنش انسانی است.   

۴( تنها در حضور فیزیکی دیگر آن صورت می گیرد.  ۳( ناظر به ویژگی ها و اعمال دیگران است.  

چگونه یک کنش فردی به یک کنش اجتماعی تبدیل می شود؟ 1--

گاهی فرد کنش گر  ۲( با آ ۱( زمانی که فرد به صورت ارادی کنشی را انجام دهد. 

۴( با معنا دادن به کنش ۳( با حضور دیگران    
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (1لاوس

 به کنش اجتماعی و پیامدهای آن بر پدیده پدیده اجتماعی می گویند. اجتماعی بودن کنش اجتماعی، بیانگر این است که کنش با توجه به دیگران انجام می شود. 
اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی مانند عدالت، امنیت و آزادی محقق نمی شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (1لاوس

 تقرب به خداوند پس از وضوی مداوم← درونی و طبیعی

 اخراج از محل کار به دلیل مصرف سیگار و قلیان← ارادی و بیرونی

 غمگین شدن از خبر زلزله کرمانشاه ←درونی و غیر ارادی 

پاسخ سالِم فرد سالم کننده ←ارادی و بیرونی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 مفاهیمی همچون »در حضور دیگران«، »رعایت حقوق دیگری« و »آرام مطالعه کردن« به ترتیب به کنش اجتماعی، ارزش اجتماعی و هنجار اجتماعی اشاره 
دارند.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. (1لاوس

 خردترین )کوچکترین( پدیده اجتماعی، کنش اجتماعی است.

 به آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد توجه و پذیرش هستند و افراد یک جامعه نسبت به آنها گرایش و تمایل دارند ارزش های اجتماعی می گویند.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. (1لاوس

 هنجار اجتماعی، شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. 

»ادب و نظر« و »پوشش شرعی داشتن« به ترتیب به ارزش های اجتماعی و هنجار اجتماعی اشاره دارند.

سبرر یس ایرسگزینهسها:

قسمت اول به ارزشهای اجتماعی اشاره دارد.	 

 قسمت اول به نوعی تعریف عشق هنجار اجتماعی نزدیک است.	 

 قسمت اول به نوعی به ارزش های اجتماعی اشاره دارد	 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است (1لاوس

 ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند.

 افراد با عمل کردن بر اساس ارزش ها و هنجارها موجب تداوم و استمرار آنها می شوند پدیده های اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از 
گاهی و اراده و هدف عمل می کند پدیده های اجتماعی معنادار هستند. آنجا که افراد با آ

 گزینه 1 پاسخ صحیح است (1لاوس

 کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد. وقتی راننده ای پشت چراغ قرمزمی ایستد، مقرراتی را رعایت می کند که مورد قبول دیگران 
است.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. (1لاوس

 خردترین پدیده اجتماعی کنش اجتماعی	 

 شیوه انجام کنش اجتماعی: هنجار اجتماعی	 

 	

 گزیه ۳ پاسخ صحیح است (1لاوس

-  ارزش ها، از جنس هدف و مقصود هستند.

- ارزش های اجتماعی پدیده های مطلوب  و خواستنی که موردتوجه و پذ یرش هستند و افراد یک جامعه نیست به آن ها گرایش و تمایل دارند. 

گاهی، اراده و هدف عمل و لا (1ل  گزینه 2 پاسخ صحیح است. پدیده های اجتماعی را انسان ها درارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از آنجا که افراد با آ
می کنند، پدیده های اجتماعی معنادار هستند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 آرام مطالعه کردن در حضور دیگران، پیدایش یک هنجار است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 مطالعه عمیق یکی از کتاب های افالطون توسط ابوعلی سینا در خانه خود کنش اجتماعی محسوب نمی شود و مطالعه عمیق همراه با تفکر کنش درونی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 عبارت دوم:

 -  کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتد کنش اجتماعی نیستند.

گزینه1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  شیوه انجام کنش اجتماعی هنجار اجتماعی نام دارد.

- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند.

- هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگریست، اشاره به کنش درونی دارد.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای/ من در میان جمع و دلم جای دیگریست.  به کنش درونی ارتباط دارد.

- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند.

- پدیده های اجتماعی به مرور از انسان ها مستقل می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 بوق زدن راننده یک واکنش است معنادار بودن کنش را نشان می دهد.

 سخن گفتن یک کنش است: ارادی بودن کنش را نشان می دهد.

 اگر کنش اجتماعی نباشد هیچ نجاری شکل نمی گیرد.

 پدیده های اجتماعی را انسان ها خلق می کند و نتیجه کنش افراد هستند.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است و اا (1ل

گاهی و اراده کنشگر ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست. در کنش اجتماعی آ

 به کنش اجتماعی و پیامدهای آن پدیده های پدیده اجتماعی می گویند.

 کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است.

 سایر پدیده های اجتماعی، آثار و پیامدهای کنش اجتماعی هستند.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 بانک، مسجد، پلیس، مدرسه، خانواده، گروه، دوستان، نمادها، ارزش ها، هنجارهای اجتماعی و ... نمونه هایی از پدیده های اجتماعی هستند.

- متفکران اجتماعی به وجود آمده پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برون سازی می نامند و خلق اثر هنری یکی از مصادیق آن ها است. 

- بسیاری از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول پدیده های اجتماعی اطراف ما هستند که به صورت فرصت ها و محدودیت های پیش روی ما قرار می گیرند 
و اگر وجود نداشته باشند نمی توانیم با هم زندگی کنیم.

- دعا در حق فرزندان کنش اجتماعی است.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح استو اا (1ل

 -  قرار گرفتن بر سر دوراهی ارادی بودن کنش را نشان می دهد .

- پدیده های اجتماعی از استان ها منتقل می شوند و فرصت های و محدودیت ها ایجاد می کنند.

- خانواده امنیت و صلح، حاصل کنش های اجتماعی انسان ها هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است و لا (1ل

الف( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند.

ب( انسان ها پدیده های اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند.

ج( پدیده های اجتماعی به مرور از انسانهایی که آنها را به وجود آوردن مستقر می شوند و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی آنها ایجاد می کنند.
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 گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 الف( پدیده های اجتماعی به مرور از انسان هایی که آنها را به وجود آورده اند شده و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی انسان ها ایجاد می کنند 
این رود تا جایی ادامه می یابد که افراد احساس می کنند پدیده های اجتماعی همانند »پدیده های طبیعی« هستند.

گاهی، و اراده و هدف عمل می کنند، پدیده های اجتماعی   ب( پدیده های اجتماعی را انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از آنجا که فقط افراد با آ
معنادار هستند.

ج( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند و پدیده های جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را ضروری می سازند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (1لااوس

- پیامدهای ارادی، پیامدهایی را که به اراده انسان ها وابسته است، احتمالی است؛ یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود اگر افراد آن را اراده کند انجام می شود 
و اگر نخواهند انجام نمی گیرد.

- کنش ویژگی هایی دارد که آنها را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.

- پوشش نمونه ای از پدیده اجتماعی است

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- پیامدهای غیر ارادی، نتیجه طبیعی کنش هستند.

- پدیده های اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند.

- ستارگان بیرون از جهان اجتماعی قرار دارد.

- باور و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان از عمیق ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- متفکران اجتماعی به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برونی سازی و تاثیر پدیده های اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آنها را 
درونی سازی می نامند.

- پدیده های اجتماعی به مرور در انسان هایی که آنها را به وجود آورده اند مستقر می شود و فرصت ها و محدودیت هایی را با کنش ها و زندگی آنها ایجاد می کنند 
این روند تا جایی ادامه می یابد که افراد احساس می کنند پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی هستند.

گاهی و اراده و هدف عمل می کنند پدیده های اجتماعی معنادار هستند. - از آنجا که افراد احساس انسان با آ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 هنجار اجتماعی انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.

»ادب و نظم« و »پوشش شرعی داشتن« به ترتیب به ارزش های اجتماعی و هنجار اجتماعی اشاره دارند.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد تفکر و تخیل کنش فردی است.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ُخردترین )کوچکترین( پدیده اجتماعی، کنش اجتماعی است. به آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد توجه و پذیرش هستند و افراد یک جامعه 
نسبت به آنها گرایش و تمایل دارند ارزش های اجتماعی می گویند.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی، اراده و هدف عمل می کند پدیده های اجتماعی معنادار   پدیده های اجتماعی را انسانها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از آنجا که افراد انسانی با آ
هستند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند و پدیده های جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را ضروری می سازند تا از طریق تعلیم 
و تربیت تشویق و تنبیه ارزشها و هنجارها را به افراد منتقل کنند افراد با عمل کردند و بر اساس ارزش ها و هنجارها و آنها را تداوم می بخشد.

 نکته: اجتماعی خود عامل ارزشها و هنجارها است و پیامد آن ها نیست.

گزینه 1پاسخ صحیح است قسمت.و لا (1ل

قسمت اول: مطالعه کتاب برای خود گویای کنش فردی است.	 

 قسمت دوم: وقتی کتاب را برای همسر و فرزندانش می خواند یک کنش اجتماعی اتفاق می افتد. 	 

قسمت سوم: با دقت گوش دادن همسر و فرزندان نوعی همانندی با هنجار اجتماعی  در جامعه است. 	 

قسمت چهارم: جامعه پذیری از طریق تعلیم وتربیت رخ می دهد پس از آشنایی با مفاهیم، نوعی همانندی با جامعه پذیری است.	 

نکته: در کنترل اجتماعی با تنبیه و تشویق انجام می شود و تعلیم و تربیت مربوط به جامعه پذیری است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 پدیده های اجتماعی به مرور از انسانهایی که آنها را به وجود می آورد و آنها را به وجود آورده اند مستقل می شود و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش زندگی 
کنش ها و زندگی آنها ایجاد می کنند، پدیدهای طبیعی و اجتماعی محسوس یا نامحسوس هستند. 

کوه یک پدیده طبیعی محسوس و ساختمان اداری یک پدیده اجتماعی محسوس است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رود کارون ← پدیده پطبیعی و محسوب )ب( 	 

عالقه به مزار شهدا← پدیده اجتماعی و نامحسوس )د( 	 

رعد و برق ← پدیده طبیعی و محسوس )ب( 	 

ساختمان اداری وزارت اقتصاد ← پدیده اجتمعی و محسوس )الف( 	 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  (1لااوس

اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل می گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی مانند عدالت امنیت و آزادی محقق نمی شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 قسمت اول: هنجار اجتماعی شیوه انجام کنش است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است مثاًل در هر جامعه ای احوالپرسی از دیگران شیوه معینی دارد.

 قسمت دوم: فرد برای رعایت حقوق دیگری )تحقق یک ارزش( باید در حقوق دیگران آرام مطالعه کند. )پیدایش یک هنجار(
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 گزینه ۴ پاسخ صحیح استو اا (1ل

 در گزینه های 1، 2 و ۳ تمامی عبارات مربوط به کنش های اجتماعی افراد هستند که با در نظر گرفتن دیگران انجام می شود.

 در گزینه ۴، مطالعه فرد در اتاق به تنهایی، یک کنش فردی است و ناظر به دیگران نیست.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 رانندگی کردن ← کنش اجتماعی 

کالس آموزشی← جامعه پذیری )تعلیم و تربیت(

 گذراندن امتحان ← پیامد ارادی کنش

 جریمه توسط پلیس← کنترل اجتماعی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 متفکران اجتماعی، به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را »برونی سازی« و تاثیر پدیده های اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آنها را 
»درونی سازی« می نامند.

 طبق این تعریف، گزینه های1، 2 و ۳ درونی سازی هستند زیرا پدیده های اجتماعی مانند جریمه شدن، تحریم اقتصادی و تبعید به سیبری بر کنش اجتماعی 
افراد تاثیر گذاشته است.

 در گزینه ۴ پدیده اجتماعی، از طریق کنش اجتماعی استاد صدیقی به وجود آمده است که نوعی برونی سازی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح استو اا (1ل

 کنش اجتماعی، خردترین پدیده اجتماعی است و سایر پدیده های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن می باشند.

گاهی و اراده یک کنشگر، ناظر و به دیگران ویژگی ها و اعمال آن ها است.  در کنش اجتماعی آ

 اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی مانند عدالت، امنیت و آزادی محقق نمی شود.

 ارزش های اجتماعی، آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی اند که مورد توجه و پذیرش هستند و افراد یک جامعه نسبت به آنها گرایش و تمایل دارند.

 گزینه 1پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 پدیده های اجتماعی به مرور از انسان هایی که آنها را به وجود آورده اند مستقل می شوند.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

پدیده های اجتماعی به مرور از انسان هایی که از آنها به وجود آوردن مستقل می شوند. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که افراد احساس می کنند، »پدیده های 
انسان ها خلق  را  انسان ها خلق می کند ولی پدیده های طبیعی  را  اجتماعی« مانند »پدیده های طبیعی« هستند. در حالی که می دانیم پدیده های اجتماعی 

نکرده اند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

سبرر یسعبار1ت:

 الف( درست  ب( کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد.

د( درست ج( درست  
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گاهی و اراده کنشگر ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست. نوعی کنش است که با تو که به دیگران انجام می شود. در کنش اجتماعی آ

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 پدیده های اجتماعی به مرور به انسانهایی که آنها را به وجود آورده اند وابسته می شوند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (1لااوس

 متفکران اجتماعی، به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق اجتماعی را برونی سازی می نامند.

 حس گرایی به نفع عقل و وحی، ویژگی روشنگری در قرون نوزدهم و بیستم است.

  آرمان سیاسی فراماسونرها، جهان وطنی )کاسموپولیتیسم( است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

تأثیر پدیده های  اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آن ها را »درونی سازی« می نامند.

»هنجار اجتماعی« شیوه ی انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.

وفای به عهد، نمادها، ارزش ها و هنجارها نمونه هایی از پدیده های اجتماعی هستند.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گاهی و اراده کنشگر ناظر به دیگران ویژگی ها و اعمال آنها است بنابراین کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق  در کنش اجتماعی آ
می افتد کنش اجتماعی نیستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح استو اا (1ل

گاهی و اراده ی کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست.  نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود. در کنش اجتماعی، آ

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 ورزش کردن← کنش اجتماعی

 آمادگی داشتن ←پیامد ارادی تالش

 احساس  درد← پیامد غیر ارادی

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 به نوبت وارد شدن← کنش اجتماعی   حفظ حقوق دیگران← ارزش اجتماعی

 بلند سخن گفتن← هنجار اجتماعی   تذکر دادن مامور سالن← کنترل اجتماعی

 نکته: افراد با رعایت نوبت وارد می شوند )کنش اجتماعی( و برای حفظ حقوق دیگران )تحقق یک ارزش(، در سالن بلند سخن نمی گویند. )پیدایش یک هنجار(

 نکته: تذکر دادن نوعی کنترل اجتماعی است.
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گاهی و اراده و لا (1ل گزینه 2 پاسخ صحیح است. رعایت نوبت دیگران، یک هنجار اجتماعی است. اعتراض کردن یک کنش اجتماعی است و با هدف، آ
افراد انجام می-شود. تذکر دادن، کنترل اجتماعی محسوب می¬شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

)2( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بعد ازاینکه از طریق )1( کنش های اجتماعی تحقق پیدا کردند، پدیده های )۳( جامعه پذیری و کنترل اجتماعی  را ضروری 
می سازند تا طریق )۴( تعلیم و تربیت، تشویق و تنبیه، ارزش ها و هنجارها را به افراد منتقل کنند. افراد با عمل کردن براساس ارزش ها و هنجارها به آن ها تداوم 

می بخشند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهانه باشد و در حضور دیگران )و با توجه به دیگران( انجام شود، کنش اجتماعی می گویند، نه فعالیتی که انسان انجام  در علوم انسانی به فعالیتی که ارادی و آ
می دهد؛ زیرا بعضی فعالیت ها به فکر کردن فردی از این کنش انسانی است.

خردترین پدیده اجتماعی، کنش اجتماعی نام دارد.

در سایر گزینه ها کنترل اجتماعی، نظام خانواده و خرده نظام اجتماعی خوردن این پدیده اجتماعی نیست.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی، اراده و هدف عمل می کنند، پدیده های اجتماعی معنادار هستند.  از آنجا که افراد انسانی با آ

 ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق یابد نه برعکس.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتند کنش اجتماعی نیستند. )ناظر به حضور دیگران نیستند(. برای مثال فردی در کالس 
درس حضور دارد ولی با توجه به اطرافیان، در ذهن خود رودخانه خروشان را تخیل می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در مکان مطالعه می کند. حال اگر فرد دیگری وارد شود مطالعه ی او به یک کنش اجتماعی تبدیل می شود در کنش اجتماعی 
گاهی و اراده یک کنشگر ناظر به دیگران ویژگی ها و اعمال آنهاست. آ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

کنترل کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی مانند عدالت، امنیت و آزادی محقق نمی شود.

 گزینه 2 صحیح است.و اا (1ل

 اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد.

 گزینه دو پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 کنش اجتماعی فرد ترین پدیده اجتماعی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

 کنش اجتماعی، تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد. در کنش اجتماعی مهم لحاظ کردن دیگران در کنش از لزوم حضور فیزیکی آن ها.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح استو اا (1ل

 با در نظر گرفتن دیگران، کنش فردی به کنش اجتماعی تبدیل می شود.
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جهان اجتماعی

پایۀ دهم
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کدام گزینه در ارتباط با مفهوم جهان نادرست است؟1-

۱( جهان واژه ای است که معمواًل برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود. 

۲( مجموعه ی پدیده های اجتماعی، جهان اجتماعی را شکل می دهند. 

۳( سعدی جهان اجتماعی را با موجودات زنده مقایسه کرده است. 

۴( از ویژگی های مهم جهان اجتماعی، وجود اعضای مختلف است.

در کدام گزینه ویژگی های مشترک بدن موجودات زنده به درستی آمده است؟1-

۱( اندام و اعضای متفاوت - تأمین نیازهای اعضا توسط اعضای دیگر 

۲( چینش و نظم مناسب - استقاللی اعضا از یکدیگر 

۳( اندام و اعضای متفاوت - عملکرد مستقل اعضا از هم 

۴( استقالل اعضا از یکدیگر به وجود اعضای متفاوت برای تأمین هدف مشترک

به ترتیب تداوم جهان اجتماعی چگونه است؟ پیامد عدم انتقال فرهنگ به نسل های بعد چیست و مجموعه ی آگاهی های مشترک 1-
را چه می نامند؟

۱( انتقال فرهنگ به نسل های بعد - دگرگونی جهان اجتماعی - فرهنگ 

۲( عمل به هنجارها و ارزش ها - فروریختن جهان اجتماعی - جهان اجتماعی 

۳( انتقال فرهنگ به نسل های بعد - عدم تداوم جهان اجتماعی - جهان اجتماعی 

گاهی های مشترک - تداوم فرهنگی - فرهنگ ۴( با شکل گیری آ

کدام عبارت با نمودار تطابق دارد؟ 1-

جهان ماورای طبیعی  جهان اجتماعی 

۱( آلودگی طبیعت و محیط زیست، نتیجه ی کارهای شتاب زده ی انسان ها است. 

۲( احترام به قانون یک کنش اجتماعی است. 

۳( سنت ها و قوانین الهی با انسان های شاکر و ناسپاس یکسان عمل نمی کند. 

۴( شناخت فلزات به ابزارسازی انسان کمک می کند.
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در ارتباط با کارگران، کشاورزان و دانش آموزان به عنوان اعضای جهان اجتماعی، کدام گزینه نادرست است؟ 1-

۱( آن ها هنگامی که عضویت جهان اجتماعی را پذیرفتند به آن راه می یابند. 

۲( متناسب با نقش خود از حقوق و تکالیفی برخوردارند. 

۳( بعد از پذیرش عضویت جهان اجتماعی، نقشی را به عهده می گیرند. 

۴( جهان اجتماعی و نظمی که آن ها به وجود می آورند اعتباری و تکوینی است.

عبارت »بنی آدم اعضای یک پیکرند« کدام گزینه را نشان می دهد؟1-

۲( شباهت جهان طبیعت و موجودات ارگانیسم  ۱( مقایسۀ جهان اجتماعی با پدیده های اجتماعی    

۴( تفاوت جهان طبیعت و موجودات زنده ۳( مقایسۀ جهان اجتماعی با موجودات ارگانیسم    

پدیده های طبیعی چگونه وارد جهان اجتماعی می شوند؟1-

۱( هنگامی که حاصل کنش های اجتماعی انسان باشند. 

۲( زمانی که مانند احترام به قانون به فضای کنش های اجتماعی انسان تبدیل شوند. 

۳( به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند. 

۴( به واسطۀ تغییر ارزش و نگاه انسان

جهان اجتماعی چگونه شرایط تداوم خود را فراهم می کند؟ 1-

۲( به وسیلۀ پدیده های اجتماعی  ۱( با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد    

۴( با ارتباط متقابل با فرهنگ های دیگر ۳( به واسطۀ تقویت نظام اجتماعی موجود    

کدام یک از گزینه های زیر در مورد جهان اجتماعی نادرست است؟1-

۱( اعضای جهان اجتماعی تنها هنگامی که عضویت جهان اجتماعی را پذیرفتند، به آن راه می یابند. 

گاهی انسان ها شکل می گیرد.  ۲( جهان اجتماعی و نظم آن، اعتباری است و با اراده و آ

گاهی فردی و خصوصی است.  گاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، نوعی آ ۳( آ

۴( جهان اجتماعی بیشتر شبیه یک بازی گروهی است که عضویت و نقش هریک از بازیکنان تعریف می شود.

کدام گزینه در مورد مقایسۀ جهان اجتماعی با موجود زنده درست است؟ 1--

۱( باید بیشتر بر شباهت های آن ها تأکید داشته باشیم.

۲( تا حدود زیادی می شود جهان اجتماعی و موجود زنده را یکسان پنداشت. 

۳( تفاوت های جهان اجتماعی و موجود زنده عمیق تر از شباهت های آن هاست. 

۴( بیشتر باید به تفاوت های آن ها نسبت به شباهت های آن ها توجه کنیم.
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کدام گزینه نمودار زیر را نشان می دهد؟ 1--

»جهان طبیعی  جهان اجتماعی«

۱( آلودگی محیط زیست نتیجۀ کارهای شتاب زده و نابخردانۀ انسان ها است. 

۲( شناخت فلزات و ستارگان می تواند بر زندگی انسان ها تأثیر بگذارد. 

۳( زلزله و خشکسالی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان ها پیدا می کنند وارد جهان اجتماعی می شوند. ۴( شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورای طبیعی، 
آرمان های زندگی آدمیان را تغییر می دهد.

کدام گزینه دربارۀ مفهوم »جهان و جهان اجتماعی« نادرست است؟1--

۱( مجموعۀ پدیده های اجتماعی، جهان اجتماعی را شکل می دهند. 

۲( جامعه واژه ای است که معمواًل برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود. 

۳( در مقایسۀ پدیده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت های آن ها آشکار می شود. 

۴( بعضی اوقات انسان ها برای شناخت پدیده های ناشناخته، آن ها را با پدیده های آشنا مقایسه می کنند.

اعضای جهان اجتماعی با پذیرش عضویت به جهان اجتماعی راه می یابند و نقشی را بر عهده می گیرند. پیامد این امر چیست؟ 1--

۲( برخورداری از حقوق و تکالیف متناسب با نقش خود  گاهی از شرایط نقش خود     ۱( آ

۴( کمک به فرآیند شکل گیری جهان اجتماعی ۳( شرکت در فعالیت های اجتماعی   

عبارت زیر نشان دهندۀ کدام گزینه است؟ 1--

»انسان ها برای مقابله با زلزله و خشکسالی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش های مناسبی انجام می دهند؛ آن ها خانه های خود را 
به گونه ای می سازند که در برابر زلزله مقاوم باشند، انبارها و سیلوهایی را بنا می کنند تا با خشکسالی مقابله کنند« 

۱( زلزله و خشکسالی با اینکه پدیده های طبیعی هستند، تأثیرات تعیین کننده پر کنش فردی انسان دارند.

۲( زلزله و خشکسالی به واسطۀ ارتباط با زندگی انسان وارد جهان اجتماعی می شوند. 

۳( زلزله و خشکسالی به واسطۀ تأثیرپذیری از زندگی اجتماعی وارد جهان اجتماعی می شوند. 

۴( اقدامات انسان در برابر زلزله و خشکسالی ممکن است کنش اجتماعی باشد.

هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، چه پیامدی خواهد داشت؟ 1--

۲( تداوم جهان اجتماعی متوقف می شود.  ۱( جهان اجتماعی فرو می ریزد یا دگرگون می شود.  

۴( جهان اجتماعی باید روش های دیگری برای تداوم بیابد. ۳( جهان اجتماعی با تغییراتی به مسیر خود ادامه می دهد.   

شعر »بنی آدم اعضای یک پیکرند« اشاره به کدام موضوع دارد؟ 1--

۲( ویژگی های جامعه  ۱( ویژگی های بدن موجود زنده    

۴( مقایسۀ انسان با سایر موجودات ۳( مقایسۀ جهان اجتماعی با موجودات زنده )ارگانیسم(  
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با توجه به جدول و اطالعات داده شده، کدام گزینه درست است؟1--

الف: اعضای مختلفی دارند.

ب: نظم

ج( ارتباط اعضا با یکدیگر 

د: تکوینی بودن نظم 

هـ: شکل گیری براساس آگاهی و اراده

خصوصیات موجودات زندهخصوصیات جهان اجتماعی

۲( خصوصیات موجودات زنده: الف - ب ج - د  ۱( خصوصیات جهان اجتماعی الف: - ب - د – هـ   

۴( خصوصیات موجودات زنده: الف - ج - د – هـ ۳( خصوصیات جهان اجتماعی: الف - ج - د – هـ  

به ترتیب درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید: 1--

عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضای آن، با اراده و آگاهی انسان ها تعریف می شود. 	 

آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، آگاهی فردی و خصوصی است. 	 

احترام به قانون، خانواده، امنیت و صلح، کنش اجتماعی هستند. 	 

هر گاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند، جهان اجتماعی آن فرو می ریزد. 	 

۲( درست - نادرست - درست - نادرست  ۱( نادرست - درست - نادرست – نادرست    

۴( درست - نادرست - نادرست – درست ۳( نادرست - نادرست - درست – درست   

به ترتیب درست یا نادرست بودن عبارات را مشخص کنید: 1--

کنش اجتماعی، تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد.	 

اعضای جهان اجتماعی هنگامی که عضویت جهان اجتماعی را پذیرفتند به آن راه می یابند. 	 

آگاهی و شناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، آگاهی فردی و خصوصی است. 	 

۲( درست - نادرست - نادرست  ۱( نادرست - درست – درست    

۴( درست - نادرست - درست ۳( نادرست - درست – نادرست    

کدام عبارت با توجه به نمودار زیر نادرست است؟ 1--

جهان طبیعی  جهان اجتماعی

۱( زلزله و خشکسالی تأثیرات تعیین کننده در کنش اجتماعی انسان ها دارند. 

۲( در مناطقی که آب وهوای خشک دارد، راه هایی برای رسیدن به ذخایر زیر زمینی آب، ابداع می کنند. 

۳( در هر منطقه ای، انسان ها، کشاورزی متناسب با همان آب وهوا را برمی گزینند. 

۴( خانواده، امنیت و صلح، حاصل کنش های اجتماعی انسان ها هستند.

کدام گزینه آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تغییر می دهد و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد؟ 1--

۲( آلودگی طبیعت و محیط زیست  ۱( شناخت خداوند: فرشتگان و جهان ماورای طبیعی  

۴( سنت ها و قوانین الهی ۳( شناخت فلزات و ستارگان    
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عبارت »عضویت موجودات زنده و نظم آن ها تکوینی است.«؛ یعنی ............1--

گاهی و ارادۀ اعضا به وجود نمی آیند.  ۲( براساس آ ۱( اندام و اعضای متفاوتی دارند.     

۴( اعضای موجود زنده به یکدیگر وابسته هستند. ۳( برای حفظ حیات موجود زنده در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.  

اعضای موجودات زنده برای تأمین هدف مشترک از چه خصوصیتی برخوردار هستند؟ 1--

۲( چینش و نظم مناسب  ۱( وابسته بودن به یکدیگر    

۴( تأمین نیازهای اعضای دیگر ۳( در ارتباط با یکدیگر عمل کردن    

 

چگونه جهان اجتماعی فرو می ریزد؟1--

۱( در صورتی که نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا آن را به نسل بعد منتقل سازد. 

۲( در صورتی که نتواند فرهنگ خود را از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل کند.

گاهی فردی و خصوصی خود در نسل های بعدی.  ۳( عدم توانایی در حفظ آ

۴( عدم توانایی در تکوین و حفظ بین اعضای جهان اجتماعی.

اعضای جهان اجتماعی چگونه وارد جهان اجتماعی می شوند؟ 1--

گاهی های مشترک  ۲( به وسیلۀ آ گاهی از حقوق و وظایف خود     ۱( با آ

۴( با پذیرش عضویت جهان اجتماعی گاهی یابند.   ۳( همواره درون جهان اجتماعی قرار دارند، فقط باید آ

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با گسترۀ جهان اجتماعی درست است؟ 1--

۱( زلزله و خشکسالی پدیده های طبیعی هستند و نمی توانند وارد جهان اجتماعی شوند. 

۲( شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورای طبیعی، آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تغییر می دهد و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد. 

۳( گسترۀ جهان اجتماعی صرفًا شامل پدیده های اجتماعی است و پدیده های دیگر نمی توانند به آن راه یابند. 

۴( موجودات طبیعی و ماورای طبیعی بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند و تأثیرات تعیین کننده ای در کنش های اجتماعی انسان ها ندارند.

به ترتیب خانواده و احترام به قانون .................. و .................. هستند. 1--

۲( حاصل کنش اجتماعی - کنش اجتماعی  ۱( کنش اجتماعی - کنش اجتماعی    

۴( کنش اجتماعی - حاصل کنش اجتماعی ۳( حاصل کنش اجتماعی - حاصل کنش اجتماعی  

دربارۀ ویژگی نظم جهان اجتماعی کدام گزینه درست است؟1--

۱( تکوینی است به اعتباری است. 

گاهی و ارادۀ انسان شکل می گیرد - با قرارداد انسان ها به وجود می آید.  ۲( با آ

۳( اعتباری است - با ارادۀ اعضا تغییر نمی کند.

گاهی انسان ها تعریف می شود.  ۴( تکوینی است - براساس آ
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به ترتیب، هر یک از عبارات زیر تأثیر کدام جهان های مختلف بر یکدیگر را به درستی نشان می دهد؟1--

 انسان ها برای مقابله با زلزله و خشکسالی، قواعد خاصی وضع می کنند.	 

آلودگی طبیعت و محیط زیست نتیجه ی کارهای شتاب زده و نابخردانه ی انسان ها است. 	 

سنت ها و قوانین الهی نیز با انسان ها شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم، یکسان عمل نمی کند. 	 

۱( جهان اجتماعی برجهان طبیعی - جهان طبیعی برجهان اجتماعی - جهان اجتماعی برجهان طبیعی 

۲( جهان طبیعی برجهان اجتماعی - جهان اجتماعی برجهان طبیعی - جهان ماورای طبیعی برجهان اجتماعی 

۳( جهان طبیعی برجهان اجتماعی - جهان طبیعی برجهان اجتماعی - جهان ماورای طبیعی برجهان اجتماعی 

۴( جهان اجتماعی برجهان طبیعی - جهان اجتماعی برجهان طبیعی به جهان ماورای طبیعی برجهان اجتماعی

کدام مورد را از شباهت های جهان اجتماعی و موجود زنده می دانید؟ 1--

۲( اعضا در ارتباط با یکدیگر از نوعی نظم برخوردارند.  ۱( عضویت اعضا تکوینی است.    

۴( عضویت اعضا اعتباری است. گاهی و اراده به وجود می آید.  ۳( عضویت بر اساس آ

اعضای جهان اجتماعی چگونه به این جهان راه می یابند و نقشی را به عهده می گیرند؟ زمانی که: 1--

۲( متناسب با نقش خود از حقوق و تکالیف برخوردار می شوند.  گاهی می یابند.    ۱( از حقوق و تکالیف خودآ

۴( عضویت جهان اجتماعی را می پذیرند. ۳( قواعد ایفای نقش خود را یاد می گیرند.   

در ارتباط با انتقال فرهنگ در جهان اجتماعی از نسلی به نسل بعد، کدام گزینه صحیح نیست؟ 1--

۱( جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد، تداوم می یابد. 

۲( فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 

۳( هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند، جهان اجتماعی فرو می ریزد. 

۴( هر گاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را به نسل بعد منتقل کند جهان اجتماعی دگرگون می شود.

براساس کدام قاعده کنش های اجتماعی انسان ها و پیامدهای آن ها به جهان اجتماعی تعلق می گیرند؟1--

۱( تمامی پدیده هایی که بیرون جهان اجتماعی قرار دارند جزء جهان اجتماعی قرار دارند. 

۲( هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می گیرد. 

۳( پدیده های طبیعی به جهت تأثیرات تعیین کننده ای که در کنش های اجتماعی انسان ها دارند، درون جهان اجتماعی قرار می گیرند. 

۴( بعضی امور محصول کنش انسان ها نیستند ولی از برخی جهات می توانند به جهان اجتماعی وارد شوند.

زندگی 1-- با  که  ارتباطی  جهت  به  ولی   ................. جهت  این  از  هستند  طبیعی  جهان  پدیده های  آب وهوا  و  خشکسالی  زلزله، 
اجتماعی پیدا می کنند ............ . 

۱( درون جهان اجتماعی قرار نمی گیرند - درون جهان اجتماعی قرار می گیرند. 

۲( در کنش های اجتماعی انسان ها تأثیر ندارند - درون جهان اجتماعی قرار می گیرند. 

۳( در کنش های اجتماعی انسان ها تأثیر ندارند - محصول گنش انسان ها نیستند. 

۴( درون جهان اجتماعی قرار می گیرند - تأثیرات تعیین کننده ای در کنش های اجتماعی انسان ها دارند.
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برای اشاره به مجموعه های بزرگی چه واژه ای به کار می رود و مجموعه پدیده هایی که در محدوده زندگی اجتماعی انسان ها قرار 1--
می گیرند چه نامیده می شود و احترام به قانون چیست؟ 

۲( جهان طبیعی - جهان اجتماعی - حاصل کنش اجتماعی  ۱( جهان اجتماعی - جهان طبیعی - پیامد کنش اجتماعی  

۴( جهان - جهان طبیعی - کنش اجتماعی ۳( جهان - جهان اجتماعی - کنش اجتماعی   
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جهان اجتماعی مانند یک موجودزنده، اعضای مختلفی دارد و این اعضا در ارتباط با هم، از نوعی نظم برخوردارند، نظم  (1لاوس
از ویژگی های مهم جهان اجتماعی است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ویژگی های موجودات زنده:و ا (1ل

1(  اندام واعضای متفاوتی دارند.

2( اعضای به یکدیگر وابسته اند و هر کدام نیازهای دیگری را تأمین می کنند.

3( اعضا برای حفظ حیات موجود زنده، درارتباط با دیگران عمل می کنند.

4( برای تأمین هدف مشترک، از چینش و نظم مناسبی برخوردارند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (1لاوس

قسمت اول: جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد تداوم می یابد.

قیمت دوم: هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرود می ریزد  یا دگرگون می شود. 

گاهی های مشترک را فرهنگ  می نامند. قسمت سوم: مجموعه  ی آ

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (1لاوس

گزینه1: تأثیر جهان اجتماعی بر جهان طبیعی است. 

گزینه 2: مربوط به جهان اجتماعی است. 

گزینه 3: در رابطه با نمودار مورد سوال درست می باشد و تأثیر جهان ماورای طبیعی بر جهان اجتماعی را بیان کرده است. ی

گزینه 4: تاثیر  جهان طبیعی بر جهان اجتماعی را بیان می کند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (1لاوس

گزینه های 1، 2و 3 در رابطه با عبارت سوال درست می باشند. 

گاهی و اراده ی انسان ها شکل می گیرد.  جهان اجتماعی ونظم آن، تکوینی نیست، بلکه اعتباری است، یعنی با آ

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخی جهان اجتماعی را با موجودات زنده )ارگانیسم(، مقایسه کرده اند. مانند سعدی که می گوید:  »بنی آدم اعضای  (1لاوس
یک پیکرند«. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. زلزله و خشکسالی )پدیده های طبیعی( به واسطه ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند، وارد جهان اجتماعی می شوند. (1لاوس
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد تداوم می یابد. و ا (1ل

گاهی و ا (1ل گاهی فردی و خصوصی نیست، بلکه نوعی آ گاهی و شناختی  که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد، آ گزینه 3 پاسخ صحیح است. آ
مشترک و عمومی است.

گزینه 3 پاسخ صحیح ات. رد سایر گزینه ها:و لا (1ل

گزینه 1: در مقایسه، هم به شباهت ها و هم به تفاوت ها باید نظر کرد و گرنه آسیب های جبران ناپذیری خواهد داشت. 

گزینه 2: کاماًل اشتباه است و تفاوت های عمیقی بین این دو وجود دارد.

گزینه 4: به دلیل توضیحی که در گزینه 1 داده شد، نادرست است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کارهای شتابزده و نابخردانه انسان ← آلودگی محیط زیستو اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »جهان« واژه ای است که معمواًل برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اعضا متناسب بانقش خود، از حقوق و تکالیفی برخوردار می شوند که خود و دیگران از این عضویت و حقوق و تکالیف  و اا (1ل
گاهی دارند.  آ

بررسی سایر گزینه ها: 

گاهی اشاره شده است؛ ولی منظور سوال برخورداری است، به عالوه اینکه شرایط دقیقًا به معنای حقوق و تکالیف نیست.  گزینه 1: به آ

گزینه 4: جهان اجتماعی از قبل وجود داشته و پذیرش نقش، ارتباطی با شکل گیری آن ندارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. زلزله یا خشکسالی با اینکه پدیده های طبیعی هستند، تأثیرات تعیین کننده ای در کنش های اجتماعی انسان ها دارند و و اا (1ل
به واسطه ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند، وارد جهان اجتماعی می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر گاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرو می ریزد و اا (1ل
یا دگرگون می شود.

برخی جهان و اا (1ل کنیم.  مقایسه  پدیده های مختلفی  با  را  آن ها  بشناسیم، می توانیم  بهتر  را  اجتماعی  اینکه جهان  برای  است.  پاسخ صحیح   3 گزینه 
اجتماعی را باموجودات زنده )ارگانیسم(، مقایسه کرده اند، مانند سعدی که می گوید: »بنی آدم اعضای یک پیکرند«.

)ج(، و اا (1ل هستند  یکدیگر  ارتباطبا  در  اعضا  )ب(،  نظم  )الف(،  دارند  مختلفی  اعضای  اجتماعی:  جهان  خصوصیات  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه   
گاهی و اراده )هـ(  شکل گیری براساس آ

خصوصیات موجودات زنده: اعضای مختلفی دارند )الف(، نظم)ب(، اعضا در ارتباط با یکدیگر هستند)ج(، نظم آن ها تکوینی است)د(

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گاهی انسا ن ها تعریف می شود و با قرارداد آن ها به وجود  قسمت اول: عبارت درست است. ← عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضای آن با اراده و آ
می ِآید.
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و  فردی  گاهی  آ آن شکل می گیرد،  براساس  اجتماعی  و شناختی که جهان  گاهی  آ  ← ترتیب درست می باشد.  این  به  و  است  نادرست  دوم: عبارت  قسمت 
گاهی مشترک و عمومی است.  خصوصی نیست، بلکه نوعی آ

قسمت سوم: عبارت نادرست است و به این ترتیب درست می باشد. ← خانواده، امنیت، صلح و ...، حاصل کنش های اجتماعی  انسان ها  هستند.

قسمت چهارم: عبارت درست است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی فردی و خصوصی  گاهی وشناختی که جهان اجتماعی براساس آن شکل می گیرد. آ قسمت اول: عبارت نادرست است و به این ترتیب درست می باشد.←  آ
گاهی مشترک و عمومی است. نیست، بلکه نوعی آ

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

نمودار به تأثیر و راه یابی جهان طبیعی به جهان اجتماعی اشاره دارد.

پس گزینه های 1، 2 و 3 در رابطه با نمودار، درست می باشند. گزینه 4 مربوط به جهان اجتماعی است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورای طبیعی، آرمان ها و ارزش های زندگی  آدمیان را تغییر می دهد و کنش های و اا (1ل
اجتماعی آن ها را دگرگون می سازد.

گاهی و اراده اعضا به وجود نمی آید و به همین دلیل  (1لااوس  گزینه 2 پاسخ صحیح است. عضویت موجودات زنده و نظم آن ها تکوینی است؛ یعنی براساس آ
با اراده اعضا تغییر نمی کند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اعضا برای تأمین هدف مشترک، از چینش و نظم مناسبی برخوردارند.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعِی آن فرو می ریزد و اا (1ل
یا دگرگون می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اعضای جهان اجتماعی، تنها هنگامی که عضویت جهان اجتماعی را پذیرفتند، به آن را می یابند و نقشی را به عهده و اا (1ل
می گیرند و متناسب با نقش خود، از حقوق و تکالیفی برخوردار می شوند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. زلزله یا خشکسالی بااینکه پدیده های طبیعی اند. تأثیرات تعیین کننده ای درکنش های اجتماعی انسان ها دارند، پس و اا (1ل
پدیده های طبیعی به واسطه ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند، وارد جهان اجتماعی می شوند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. خانواده حاصل کنش اجتماعی و احترام به قانون یک کنش اجتماعی است. و اا (1ل

گاهی انسان ها تعریف می شود و با قرارداد آن ها به و اا (1ل  گزینه 2 پاسخ صحیح است. عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضای آن، با اراده و آ
گاهی و اراده انسان ها شکل می گیرد. گزینه های 1 و4 به دلیل  وجود می ِآید، هم چنین جهان اجتماعی و نظم آن، تکوینی نیست بلکه اعتباری است، یعنی با آ

تکوینی دانستن و گزینه 3 به دلیل »با اراده اعضا تغییر نمی کند« نادرست هستند.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  انسان ها برای مقابله با زلزله و خشکسالی، قواعد خاصی وضع می کنند: جهان طبیعی بر جهان اجتماعی

- آلودگی طبیعت و محیط زیست نتیجه کارهای شتابزده و نابخردانه ی انسان ها است: جهان اجتماع یبر جهان طبیعی

- سنت ها و قوانین الهی نیز با انسان ها شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم، یکسان عمل نمی کند: جهان ماورای طبیعی بر جهان اجتماعی

گزینه 2 پاسخ صحیح است. جهان اجتماعی مانند موجود زنده، اعضای مختلف دارد و این اعضا درارتباط با هم از نوعی نظم و لا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اعضای جهان اجتماعی، تنها وقتی عضویت جهان اجتماعی را پذیرفتند، به آن راه می یابند و نقشی را به عهده می گیرند و اا (1ل
و متناسب با نقش خود از حقوق و تکالیفی برخوردار می شوند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (1لااوس

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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اجزا و الیه های جهان اجتماعی

پایۀ دهم
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کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »الیه های جهان اجتماعی« درست، ولی در رابطه با نهاد اجتماعی نادرست است؟ 1-

۱( تغییر برخی از هنجارها و نمادها تا زمانی که به تغییر در الیه های عمیق منجر نشود، موجب تحول و تغییر بنیادین جهان اجتماعی نمی شود - نهادهای 
اجتماعی در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند، ولی انواع و اشکال متفاوتی دارند. 

۲( الیه های عمیق تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند - مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نمادهایی هستند که برای 
رفع همه نیازهای افراد در جهان اجتماعی اختصاص یافته اند. 

۳( الیه های سطحی به آسانی تغییر نمی کنند و اگر حذف شوند، جهان اجتماعی فرو می ریزد- اگر اجزا و الیه های جهان اجتماعی را جداگانه تجزیه وتحلیل کنیم، 
نهادهای اجتماعی آشکار می شوند. 

۴( باور و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان و جایگاه انسان در آن از عقاید کالتی هستند که بر ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارند - هر نهاد اجتماعی شیوه ی 
قابل قبول تأمین بعضی از نیازهای افراد را معین می سازد.

به ترتیب تقسیم بندی پدیده های »آزادی بیان« و »تابلوی پارک ممنوع« را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1-

۲( کالن و عینی - ذهنی و خرد  ۱( ذهنی و خرد - خرد و عینی    

۴( خرد و عینی - کالن و ذهنی ۳( ذهنی و کالن - خرد و عینی    

کدام یک، ویژگی الیه های بنیادین جهان اجتماعی است؟ 1-

۱( بخش هایی که تأثیر تعیین کننده برجهان اجتماعی دارند. 

۲( تأثیرات همه جانبه دارند و بیشتر در معرض تغییر قرار می گیرند. 

۳( بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند و نقش حیاتی دارند. 

۴( عقاید کالنی هستند که نمی توانند بر ارزش های اجتماعی تأثیر بگذارند.

پدیده های »جشن فارغ التحصیلی دانشجویان« و »به موقع سر قرار حاضر شدن« از نظر »ذهنی و عینی بودن« و »اندازه و دامنه« 1-
چگونه اند؟ 

۲( عینی و متوسط - ذهنی و خرد  ۱( نامحسوس و کالن - عینی و خرد    

۴( ذهنی و خرد - عینی و متوسط ۳( محسوس و کالن - نامحسوس و کالن   
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پدیده های اجتماعی زیر، به ترتیب از چه نوع هستند؟ 1-

استقالل - روستا - نظام حقوقی - ساختمان های مسکونی 

۱( عینی - کالن - عینی – عینی    2( کالن - عینی - کالن - کالن

4( کالن - عینی - کالن – ذهنی ۳( ذهنی - خرد - کالن – عینی    

عبارت نادرست در رابطه با الیه های عمیق جهان اجتماعی کدام است؟ 1-

۱( عقاید و ارزش ها عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی هستند. 

۲( الیه های عمیق تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و بیشتر در معرض تغییر قرار می گیرند. 

۳( عمیق ترین الیه جهان اجتماعی، عقاید کالنی هستند که بر ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارند. 

۴( به بخش هایی که تأثیر تعیین کننده برجهان اجتماعی دارند، الیه های عمیق جهان اجتماعی می گویند.

هر عبارت به ترتیب، با کدام قسمت نمودار مرتبط است؟ 1-

- تصور جهانی در صلح و آرامش 

- عالقه به مطالعه کردن 

- شرکت در کالس های هنری 

- پوشش های رنگارنگ و متنوع در جهان اسالم

۲( ج - ب - د - الف  ۱( ب - د - الف - ج      

۳( د - الف - ج – ب      ۴( د - الف - ب –ج

به ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ 1-

- عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی 

- باور و اعتقاد انسان نسبت به اصل جهان 

- ُبعد معنایی و ذهنی بیشتری دارند. 

- در جهان اجتماعی، اهمیت بسیاری دارد. 

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم. 

۱( هنجارها و نمادها - الیه های سطحی جهان اجتماعی - عقاید - ُبعد ذهنی پدیده ها - عقاید کالن 

۲( ارزش ها و عقاید - عمیق ترین پدیده های اجتماعی - کنش های درونی - ُبعد ذهنی پدیده ها - نهاد اجتماعی 

۳( تفسیر انسان از زندگی و مرگ خود - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - ارزش های اجتماعی - ُبعد عینی پدیده ها - پدیده های اجتماعی 

۴( نهادهای اجتماعی - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - عقاید و ارزش ها - ُبعد عینی پدیده ها - نهاد اجتماعی
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به ترتیب هر یک از عبارات زیر، با کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟1-

- تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند. 

- تغییر برخی از آن ها تا زمانی که به تغییر در الیه های عمیق منجر نشود، موجب تحول و تغییر بنیادین جهان اجتماعی نمی شود. 

- باورها و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان، جایگاه انسان در آن و تفسیرشان از زندگی و مرگ خود. 

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، آشکار می شوند. 

۱( الیه های سطحی - عقاید و ارزش ها - سطحی ترین الیه های جهان اجتماعی - هنجارهای اجتماعی 

۲( الیه های عمیق - نهادها - پدیده های اجتماعی - ارزش های اجتماعی 

۳( الیه های سطحی - الیه های جهان اجتماعی - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - عقاید اجتماعی

۴( الیه های عمیق - هنجارها و نمادها - عمیق ترین پدیده های اجتماعی - نهادهای اجتماعی

با توجه به تعریف و ویژگی های »نهاد اجتماعی« کدام یک از عبارت های زیر، درست نیست و مهم ترین نهادهای اجتماعی کدام 1--
اند؟ )به ترتیب( 

۱( هر نهاد اجتماعی، شیوۀ قابل قبول و پذیرفته شدۀ تأمین بعضی از نیازهای افراد را معین می سازد - تعلیم و تربیت و سیاست 

۲( مجموعه ای از عقاید، ارزش ها و ... می باشد که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می کند - باشگاه و دانشگاه ها 

۳( در هر جهان اجتماعی برای تأمین نیازهای جهان اجتماعی و افراد، نهادهای اجتماعی از همۀ راه های ممکن استفاده می کنند - سیاست و خانواده 

۴( در هر جهان اجتماعی، نوع خاصی از روش ها برای تأمین نیازهای جهان اجتماعی و افراد پذیرفته می شود که این کار به کمک نهادهای اجتماعی صورت 
می گیرد - خانواده و تعلیم و تربیت

با توجه به نمودار، جایگاه تقریبی پدیده های اجتماعی زیر را به ترتیب مشخص نمایید.1--

»فرهنگ - آداب جشن تولد - لهجه های مختلف زبان - نهاد اقتصاد - هدیه دادن برای روز تولد یک دوست«

۱( ب - د - د - ب - ج 

۲( الف - د - ب - الف - د 

۳( الف - ج - ج - ب - ج 

۴( ب - ج - د - الف - د

با توجه به تعریف و ویژگی های الیه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی، کدام یک از عبارت های زیر، درست است و عمیق ترین 1--
الیه های جهان اجتماعی کدام اند؟ )به ترتیب( 

۱( الیه هایی که بیشتر در معرض تغییرند و با حذف آن ها، جهان اجتماعی تداوم می یابد - هنجارها و نمادها

۲( بخش هایی که نقش حیاتی و اساسی دارند و با حذف آن ها جهان اجتماعی فرو می ریزد - عقاید و ارزش ها 

۳( بخش هایی که تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و تغییر آن ها تحول مهمی در جهان اجتماعی پدید نمی آورد - عقاید و ارزش ها 

۴( بخش هایی از جهان اجتماعی که امکان تغییر بیشتری دارند و تأثیراتشان برجهان اجتماعی، تعیین کننده می باشد - هنجارها و نمادها
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کدام گزینه درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب(1--

الف( هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی، فاقد ُبعد عینی و محسوس نیستند، اما همۀ پدیده های اجتماعی ُبعد ذهنی ندارند. 

ب( کشورهای نفت خیز، از ُبعد عینی نفت به عنوان سرمایه اطالع داشتند، اما از بعد ذهنی و معنایی سرمایه ای به نام نفت، غافل بودند.

ج( هیچ جامعه ای بی نیاز از هنجارها و نمادها نیست، ولی هنجارها و نمادها برحسب شرایط در زمینه های مختلف قابل تغییرند. 

د( با توجه به شباهت های بین پدیده های جهان اجتماعی و موجود زنده، باید بدانیم همان تشریحی که در پزشکی انجام می گیرد، در 
جهان اجتماعی نیز ممکن است. 

4( ص - غ - ص – غ ۳( غ - ص - غ – ص   ۱( غ - ص - ص – غ    2( ص – غ - غ - ص   

به ترتیب عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی مرتبط است؟ 1--

آلودگی طبیعت و محیط زیست، نتیجه ی کارهای شتاب زده و نابخردانه انسان هاست. 

پدیده هایی که ُبعد معنایی دارند. 

در جهان اجتماعی این ُبعد از پدیده ها، اهمیت بسیاری دارند. 

۱( جهان طبیعی  جهان اجتماعی - عقاید - عینی  

2( جهان طبیعی  جهان اجتماعی - ارزش های اجتماعی - عینی 

۳( جهان اجتماعی  جهان طبیعی - کنش های بیرونی - ذهنی 

4( جهان اجتماعی  جهان طبیعی - کنش های درونی – ذهنی

به ترتیب عبارات زیر با کدام مفهوم به صورت صحیح مرتبط است؟ 1--

- برخوردار بودن دانش آموزی از استعداد و عدم آگاهی او به این موضوع 

- در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند. 

- سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود. 

- در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام بر می دارد. 

۱( اهمیت ُبعد ذهنی - نهاد - تنوع اراده و اختیار انسان ها - جهان متجدد 

گاهی و معرفت انسان ها - جهان ابتدایی  ۲( اهمیت ُبعد ذهنی - کنش اجتماعی - تنوع آ

گاهی و معرفت انسان ها - جهان متجدد  ۳( اهمیت ُبعد عینی - اندازه و دامنه - تنوع آ

۴( اهمیت بعد عینی - پدیده های اجتماعی = مشارکت اجتماعی افراد = جهان متجدد

»در یک بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی دچار مشکل شده بودند، بنا به محاسبات اقتصادی می بایست نفت را به گران ترین 1--
قیمت از کشورهای نفت خیز خریداری می کردند، ولی جالب است بدانید به ارزان ترین قیمت ممکن، تفت مورد نیاز خود را خریدند.« 

با توجه به متن باال عبارت های کدام مورد درست است؟ 

۱( در کشورهای نفت خیز بعد عینی نفت به عنوان یک سرمایه وجود داشت ولی بعد ذهنی آن مفقود بود - در جهان اجتماعی بعد ذهنی پدیده ها اهمیت بسیاری 
دارد. 

۲( در کشورهای نفت خیز بعد ذهنی نفت به عنوان یک سرمایه وجود داشت ولی بعد عینی آن مفقود بود - در جهان اجتماعی بعد عینی پدیده ها اهمیت بسیاری 
دارد. 

۳( در کشورهای نفت خیز بعد عین نفت به عنوان یک سرمایه وجود داشت ولی بعد ذهنی آن مفقود بود - در جهان اجتماعی بعد عینی پدیده ها اهمیت بسیاری 
دارد. 

۴( در کشورهای نفت خیز بعد ذهنی نفت به عنوان یک سرمایه وجود داشت ولی بعد عینی آن مفقود بود - در جهان اجتماعی بعد ذهنی پدیده ها اهمیت بسیاری 
دارد.
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هر عبارت به ترتیب علت، تعریف، پیامد. کدام گزینه است؟ 1--

- مفقود بودن بعد ذهنی و معنایی نفت 

پیدا  افراد و جهان اجتماعی اختصاص  از  نیازهای معینی  نمادهایی است که برای رفع  از عقاید، ارزش ها، هنجارها و  - مجموعه ای 
می کند. 

- تحول و دگرگونی جهان اجتماعی 

۱( فروش نفت به ارزان ترین قیمت - فرهنگ - تغییر در الیه های سطحی 

2( خریداری نفت به گران ترین قیمت - نهاد اجتماعی - تغییر در الیه های عمیق و بنیادین 

۳( فروش نفت به ارزان ترین قیمت - نهاد اجتماعی - تغییر در الیه های عمیق و بنیادین 

4( اهمیت بعد عینی و محسوس پدیده - پدیده ی اجتماعی - تغییر در الیه های سطحی

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی 

- باور و اعتقاد انسان نسبت به اصل جهان 

- ُبعد معنایی و ذهنی بیشتری دارند. 

- در جهان اجتماعی، اهمیت بسیاری دارد. 

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، آشکار می شوند. 

۱( هنجارها و عقاید - الیه های سطحی جهان اجتماعی - عقاید - ُبعد ذهنی پدیده ها - عقاید کالن 

۲( ارزش ها و عقاید - عمیق ترین پدیده های اجتماعی - کنش های درونی - ُبعد ذهنی پدیده ها - نهاد اجتماعی 

۳( تفسیر انسان از زندگی و مرگ خود - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - ارزش های اجتماعی - ُبعد عینی پدیده ها - پدیده های اجتماعی 

۴( نهادهای اجتماعی - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - عقاید و ارزش ها - ُبعد عینی پدیده ها - نهاد اجتماعی

هر مفهوم با کدام عبارت مرتبط است؟ 1--

- معنایی و ذهنی 

- الیه های عمیق جهان اجتماعی 

- نهاد اجتماعی 

۱( هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی معنادار نیستند - عقاید و ارزش ها در الیه های عمیق قرار می گیرند - تأمین نیازهای اجتماعی در جهان های اجتماعی 
مختلف با کمک نهادهای اجتماعی صورت می گیرد. 

۲( برخی پدیده های اجتماعی هویتی ذهنی و فاقد معنا دارند - در صورت تغییر موجب تحول جهان اجتماعی نمی شوند - اگر اجزا و الیه های جهان اجتماعی 
را جداگانه تجزیه کنیم، شکل می گیرند. 

۳( تمامی پدیده های اجتماعی هویتی ذهنی دارند - کم تر در معرض تغییر هستند و تأثیرات همه جانبه دارند - شیوه های قابل قبول تأمین بعضی از نیازهای افراد 
را معین می سازند. 

۴( تمامی پدیده های اجتماعی بعد معنایی و عینی دارند - برحسب شرایط در زمین های مختلف قابل تغییرند - در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند، ولی 
انواع و اشکال آن ها متفاوت است.
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عبارت های زیر به ترتیب با کدام مفهوم و موضوع مرتبط است؟ 1--

- نظم جهان اجتماعی با آگاهی و اراده ی انسان ها شکل می گیرد. 

- زلزله با خشکسالی پدیده های طبیعی اند و تأثیرات تعیین کننده ای در کنش های اجتماعی انسان ها دارند.

- پیامد ارتباط میان اجزا و الیه های جهان اجتماعی است. 

- دانش آموزی که از استعداد سرشاری برخوردار است، ولی خود به آن آگاه نیست و از آن بهره ای نمی برد.

۱( پدیدهی تكوینی - مالک تشخیص پدیده های اجتماعی - نظام اجتماعی - تأمین نیازهای جهان اجتماعی

2( پدیده ی اعتباری - مالک تشخیص پدیده های طبیعی - نهاد اجتماعی - اهمیت بعد عینی پدیده ها 

۳( پدیده ی تكوینی – گستره ی جهان اجتماعی - نظام اجتماعی - تأمین نیازهای جهان اجتماعی 

4( پدیده ی اعتباری – گستره ی جهان اجتماعی - نهاد اجتماعی - اهمیت بعد ذهنی پدیده ها

به ترتیب هریک از تعاریف زیر با کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1--

- پدیده هایی که انسان آن ها را ایجاد نمی کند ولی به واسطه ی ارتباطی که با زندگی انسان دارند به جهان اجتماعی راه می یابند. 

- تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند. 

- شیوه ی قابل قبول تأمین بعضی از نیازهای افراد را معین می سازد. 

۲( پدیده های تکوینی - الیه های سطحی - هنجار اجتماعی  ۱( پدیده های تکوینی - الیه های عمیق - نهاد اجتماعی    

۴( پدیده های اعتباری - الیه های عمیق - هنجار اجتماعی ۳( پدیده های اعتباری - عمیق ترین پدیده های اجتماعی - نهاد اجتماعی   

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی 

- حاصل کنش های اجتماعی انسان ها 

- عقاید کالنی هستند که بر ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارند. 

۲( جامعه پذیری - امنیت - الیه های عمیق جهان اجتماعی  ۱( برون سازی - خانواده - عمیق ترین پدیده های اجتماعی    

۴( کنترل اجتماعی - زلزله - الیه های سطحی جهان اجتماعی ۳( درونی سازی - صلح - عمیق ترین الیه ی جهان اجتماعی    

به ترتیب عناوین زیر، در رابطه با جهان اجتماعی چه چیزی را بیان می کنند؟ 1--

- حقوق و تکالیف افراد 

- عقاید و ارزش ها 

- پدیده های کالن مانند فرهنگ و جامعه 

۱( الیه های جهان اجتماعی - اجزای جهان اجتماعی - ویژگی جهان اجتماعی 

2( محدودیت های جهان اجتماعی - ویژگی جهان اجتماعی - الیه های جهان اجتماعی 

۳( اجزای جهان اجتماعی - ویژگی جهان اجتماعی - فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی 

4( فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی – اجزای جهان اجتماعی
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با توجه به نمودار زیر، به ترتیب مصداق مناسب برای عبارات الف، ب، ج و د کدام است؟ 1--

۱( کشور - انسان دوستی - صله رحم - احوال پرسی 

۲( روستا - عدالت - سالم کردن - فداکاری 

۳( کشور - عدالت - عیادت از بیمار - اندیشیدن درباره ی کنکور 

۴( ایران - بخشش گناهکار - شوش - تکّبر

به ترتیب تغییرات سطحی و عمیق جهان اجتماعی، چگونه اتفاق می افتند؟ 1--

۱( درون یک جهان اجتماعی واقع می شوند - جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی متفاوتی تبدیل می کنند.

۲( در حیطه ی هنجارها و عقاید اتفاق می افتند - نمادها و ارزش ها را دگرگون می کنند. 

۳( جهان اجتماعی را به جهانی متفاوت تغییر می دهند - درون یک جهان اجتماعی واقع می شوند. 

۴( نمادها و عقاید را تحت تأثیر قرار می دهند - هنجارها و ارزش ها را دگرگون می کنند.

چرا هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی فاقد معنا نیستند؟1--

۲( زیرا همگی بعد محسوس و عینی دارند.  ۱( دارا بودن بعد معنایی و محسوس دلیل آن است.   

۴( چون تمامی پدیده های اجتماعی بعد معنایی و عینی دارند. ۳( چون همه ی پدیده های اجتماعی هویتی معنایی و ذهنی دارند.  

به ترتیب »کنش های بیرونی« و »فرهنگ« چه نوع پدیده هایی هستند؟ 1--

2( عینی و محسوس - کالن  ۱( ذهنی و نامحسوس – ذهنی     

4( محسوس و معنایی – عینی ۳( عینی و ذهنی – خرد    

کدام یک، در رابطه با نهادهای اجتماعی درست نیست؟ 1--

۱( هر نهاد اجتماعی شیوه ی قابل قبول تأمین همه ی نیازهای افراد را معین می سازد. 

۲( خانواده، تعلیم و تربیت، سیاست و اقتصاد از مهم ترین نهادهای اجتماعی اند. 

۳( نهادها در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند ولی انواع متفاوتی دارند. 

۴( وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، نهاد اجتماعی آشکار می شود.

به ترتیب هر یک از پدیده های مربوط به کدام قسمت از نمودار است؟ 1--

تولید ناخالص ملی 

ولیمه دادن فرد بعد از انجام حج 

اقتدار ملی 

تصور دانش آموز سال دوازدهم از فضای دانشگاه 

۴( د - ب - ج - الف ۳( الف - د - ب – ج   ۲( ب - الف - د- ج    ۱( الف - ب - د- ج   
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به ترتیب هر یک از عبارات زیر با چه عبارتی مرتبط هستند؟ 1--

الیه هایی که تأثیرات محدودتری دارند و بیشتر در معرض تغییرند. 

باور انسان نسبت به جایگاه انسان در جهان 

برای دانا شدن باید به مدرسه رفت. 

خانواده، تعلیم و تربیت و سیاست 

۱( هنجارها و ارزش ها - عقاید اجتماعی - هنجار اجتماعی - خرده نظام اجتماعی 

۲( هنجارها و نمادها - عمیق ترین پدیده ی اجتماعی - هنجار اجتماعی - نهاد اجتماعی 

۳( عقاید و ارزش ها - باور اجتماعی - ارزش اجتماعی - نماد اجتماعی 

۴( الیه ی سطحی - ارزش اجتماعی - هنجار اجتماعی - نماد اجتماعی

کدام گزینه در رابطه با تشریح جهان اجتماعی نادرست است؟ 1--

۱( الیه های سطحی جهان اجتماعی هم تأثیرات محدودتری دارند و هم بیشتر در معرض تغییر هستند.

۲( جهان اجتماعی و موجود زنده کاماًل یکسان هستند و تفاوت های عمیقی میان آن ها وجود ندارد، مانند مقایسه میان قلب و مغز موجود زنده با نهاد خانواده و 
تعلیم و تربیت. 

۳( الیه های عمیق جهان اجتماعی، عقاید کالنی هستند که بر ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارند. 

۴( فروپاشی جهان اجتماعی پیامد حذف بخش هایی از جهان اجتماعی است که به آسانی حذف نمی شوند.

کدام گزینه به ترتیب، نمودار زیر را کامل می کند؟ 1--

۱( دانایی از نادانی بهتر است - برای دانا شدن باید به مدرسه رفت. 

۲( کسب مهارت خواندن و نوشتن - تالش برای سوادآموزی 

۳( دانایی از نادانی بهتر است - کسب دانش عبادت است 

۴( کسب دانش عبادت است - کسب مهارت خواندن و نوشتن

کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط است؟ 1--

»افراد انسانی بدون آب، غذا، امنیت، دوستی، حقیقت جویی و ... قادر به ادامه زندگی نیستند.« 

۱( هر نهاد اجتماعی، شیوه ی قابل قبول تأمین همه ی نیازهای افراد را معین می سازد. 

۲( برای تأمین نیازهای جهان اجتماعی و افراد، راه های متفاوتی وجود دارد، ولی معمواًل در هر جهان اجتماعی، نوع خاصی از این روش ها پذیرفته می شود و 
قابل قبول است. 

۳( نهادها در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند و انواع و اشکال یکسانی دارند. 

۴( نهادهای اجتماعی، مجموعه ای از عقاید و ارزش ها، هنجارها و نمادهایی است که از یکدیگر مستقل هستند.
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کدام گزینه در ارتباط با نهاد اجتماعی نادرست است؟1--

۱( برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می کنند و انواع یکسانی دارند. 

۲( نهاد اقتصاد راه درست و مقبول یا کژراهه های به دست آوردن ثروت را در جهان اجتماعی تعیین می کند.

۳( نهادهای اجتماعی پیامد ارتباط اجزاء و الیه های جهان اجتماعی هستند. 

۴( خانواده، تعلیم و تربیت، سیاست و اقتصاد از مهم ترین نهادهای اجتماعی هستند.

به ترتیب هریک از پدیده های زیر، مربوط به کدام قسمت نمودار است؟ 1--

- طرح زوج و فرد عبور و مرور وسایل نقلیه در یکی از محالت تهران 

- دید و بازدید عید نوروز 

- اعتماد اجتماعی 

- ساختمان های اداری و مسکونی 

۴( ج - الف - ب - د ۳( د - ب - ج – الف    ۲( د - الف - ب – ج   ۱( ج - د - ب – الف  
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 گزینه 2  پاسخ صحیح است.  نهاد اجتماعی مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نمادهایی است که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان  (1لاوس
اجتماعی اختصاص پیدا می کند.

وقتی اجزا والیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم درنظر بگیریم، نهادهای اجتماعی آشکار می شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  پدیده های آزادی بیان ← ذهنی و کالن و تابلوی پارک ممنوع ← خرد و عینی می باشند. و ا (1ل

نکته: عقاید وارزش ها پدیده های ذهنی و کالن می باشند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بخش هایی که تأثیر تعیین کننده بر جهان اجتماعی دارند. و ا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عینی و متوسط- ذهنی وخردو ا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ذهنی – خرد – کالن – عینی و ا (1ل

گزینه 2  پاسخ صحیح است.  الیه های عمیق تأثیرات همه جانبه دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند.و ا (1ل

پاسخ صحیح است.و ا (1ل

تصور جهانی در صلح و  آرامش: پدیده ی نامحسوس و کالن

عالقه به مطالعه کردن: پدیده ی خرد و نامحسوس

شرکت در کالس های هنری: پدیده ی خرد و محسوس

پوشش های رنگارنگ و متنوع در جهان اسالم: محسوس و کالن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. (1لاوس

-  ارزش ها و عقاید، عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی هستند.

- باور و اعتقاد انسان نسبت به اصل جهان، عمیق ترین پدیده های اجتماعی  به حساب می آیند.

- پدیده هایی که ُبعد معنایی و ذهنی بیشتری دارند مثل عقاید، ارزش های اجتماعی و کنش های درونی 

- در جهان اجتماعی ُبعد ذهنی پدیده ها  اهمیت بسیار دارد.

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم ، نهادهای اجتماعی  آشکار می شوند.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (1لاوس

-  الیه های عمیق:  تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند.

- هنجارها و نمادها  بر حسب شرایط، در زمینه های مختلف قابل تغییرند و تغییر برخی از آن ها تا زمانی که به تغییر در الیه های عمیق منجر نشود، موجب تحول 
و تغییر بنیادین جهان اجتماعی نمی شود.

- باور اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان، جایگاه انسان در آن و تفسیرشان از زندگی و مرگ خود، عمیق ترین پدیده های اجتماعی  به حساب می آیند.

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی   آشکار می شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

برای تأمین نیازهای اجتماعی و افراد، راه های مختلفی وجود دارد، ولی معمواًل در هر جهان اجتماعی، نوع خاصی از این روش ها پذیرفته می شود و قابل قبول 
است، و نمی تواند  از همه راه های ممکن استفاده کند. درهر جهان اجتماعی این کار به کمک نهادهای اجتماعی صورت می گیرد.

خانواده، تعلیم و تربیت، سیاست و اقتصاد از مهم ترین نهادهای اجتماعی می باشند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فرهنگ← کالن و ذهنی

آداب جشن تولد← خرد و ذهنی

لهجه های مختلف زبان ← خرد و ذهنی

نهاد اقتصادی← کالن و ذهنی

هدیه دادن برای روز تولد یک دوست ← خرد و عینی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

بخش هایی که نقش حیاتی و اساسی دارند و با حذف آن ها جهان اجتماعی، فرو می ریزد به ویژگی  الیه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی اشاره دارد.

عقاید و ارزش ها، عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی هستند. هنجارها و نمادها الیه های سطحی جهان اجتماعی می باشند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بررسی عبارت های نادرست:

الف( هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی، فاقد معنا  )ُبعد ذهنی( نیستند، اما همه پدیده های اجتماعی، ُبعد محسوس و عینی ندارند.

د( باید از این اشتباه حذر کنیم که جهان اجتماعی و موجود زنده را کاماًل یکسان بپنداریم، در حالی که تفاوت های آن ها بسیار عمیق تر است. مثاًل نباید گمان 
کنیم همان تشریحی که درپزشکی انجام می گیرد، درجهان اجتماعی نیز ممکن است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

آلودگی طبیعت و محیط زیست، نتیجه کارهای شتاب زده و نابخردانه انسان هاست. نشان دهنده تأثیر جهان اجتماعی بر جهان طبیعی است. 

پدیده هایی که ُبعد معنایی دارند. مانند: کنش های درونی، عقاید و ارزش های اجتماعی

در جهان اجتماعی ُبعد ذهنی  پدیده ها، اهمیت بسیاری دارند.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی او به این موضوع، به این نکته اشاره دارد که در جهان اجتماعی ُبعد ذهنی  پدیده ها، اهمیت بسیاری دارد،  -  برخوردار بودن دانش آموزی از استعداد و عدم آ
 و در بعضی از موضوعات ُبعد عینی پدیده ها وجود دارد ولی ُبعد ذهنی آن مفقود است. 

- نهادها در تمامی جها ن های اجتماعی وجود دارند.

گاهی و معرفت انسان ها و همچنین تنوع اراده و اختیار آنها، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود.  - تنوع  آ

- جهان متجّدد، رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام برمی دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در جهان اجتماعی ُبعد ذهنی  پدیده ها اهمیت بسیاری دارد. در کشورهای نفت خیز بعد عینی نفت به عنوان یک سرمیاه و اا (1ل
گاه نیست و از این استعداد بهره ی چندانی  وجود داشت ولی بعد ذهنی آن مفقود بود. همانند دانش آموزی که از استعداد سرشاری برخوردار است ولی خود به آن آ

نمی برد.

گزینه 3   پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در یک بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی دچار مشکل شده بودند، طبق محاسبات اقتصادی بایدنفت را به گران ترین قیمت از کشورهای نفت خیز خریداری 
می کردند، اما به علت این که در کشورهای نفت خیز بعد عینی نفت به عنوان یک سرمایه وجود داشت؛ ولی بعد ذهنی آن مفقود بود، آن را به ارزانترین قیمت 

ممکن خریداری کردند.

نهاد اجتماعی مجموعه ای از عقاید، ارزش ها ، هنجارها و نمادهایی است که برای دفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می کند.

تغییر در نمادها وهنجارها تا زمانی که به تغییر در الیه های عمیق منجر نشود، موجب تحول و تغییر بنیادین جهان اجتماعی نمی شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  ارزش ها و عقاید، عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی هستند.

- باور و اعتقاد انسان نسبت به اصل جهان ، عمیق ترین پدیده های اجتماعی  به حساب می آیند.

- پدیده هایی که ُبعد معنایی و ذهنی بیشتری دارند مثل عقاید، ارزش های اجتماعی و کنشی های درونی

- درجهان اجتماعی ُبعد ذهنی پدیده ها، اهمیت بسیاری دارد.

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را درارتباط باهم در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی  آشکار می شوند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  معنایی: تمامی پدیده های اجتماعی هویت معنایی و ذهنی دارند.

- الیه های عمیق جهان اجتماعی: در معرض تغییر کمتر هستند و تأثیرات همه جانبه دارند. 

- نهاد اجتماعی: شیوه های قابل قبول تأمین بعضی از نیازهای افراد را معین می سازند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گاهی و اراده ی انسان ها شکل می گیرد، پدیده ی اعتباری -  نظم جهان اجتماعی با آ

- زلزله یا خشکسالی پدیده های طبیعی اند و تأثیرات تعیین کننده ای در کنش های اجتماعی انسان ها دارند، گستره ی جهان اجتماعی 

- پیامد ارتباط میان اجزا و الیه های جهان اجتماعی است، نهاد اجتماعی

گاه نیست واز آن بهره ای نمی برد، اهمیت بعد ذهنی پدیده ها - دانش آموزی که از استعداد سرشاری برخوردار است، ولی خود به آن آ
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  پدیده های تکوینی، پدیده هایی که انسان آن ها را ایجاد نمی کند ولی به واسطه ی ارتباطی که با زندگی انسان دارند به جهان اجتماعی راه می یابند.

- الیه های عمیق، تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند.

- نهادهای اجتماعی،  شیوه ی قابل قبول تأمین بعضی از نیازهای افراد را معین می سازد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  متفکران اجتماعی، به وجود آمدن پدید ه های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را درونی سازی  می گویند.

- خانواده، امنیت، صلح و ... حاصل کنش های اجتماعی انسان ها هستند.

- عمیق ترین الیه ی جهان اجتماعی، عقاید کالنی هستند که بر ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شود.

- هنجارها و نمادها از الیه های سطحی جهان اجتماعی و عقاید و ارزش ها از الیه های عمیق آن هستند. 

- فرهنگ و جامعه، از پدیده های جهان اجتماعی هستند که مطابق با دسته بندی این اجزا براساس اندازه و دامنه، جزو پدید ه ها و اجزای کالن جهان اجتماعی 
به حساب می آیند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- »کشور« یک پدیده ی اجتماعی »کالن« است که دارای ابعاد »محسوس یا عینی« است. 

- »عدالت« پدیده ی اجتماعی کالن است که بعد محسوس ندارد و مفهومی »ذهنی« محسوب می شود. 

- »عیادت از بیمار« نیز پدیده های عینی، قابل مشاهده و درعین حال »خرد و جزیی« است. 

- »اندیشیدن درباره ی کنکور« یک پدیده ی اجتماعی خرد و جزیی و »ذهنی« است، چرا که قابل مشاهده نیست. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تغییرات سطحی، درون یک جهان اجتماعی واقعی می شوند و تغییرات عمیق، جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی متفاوتی تبدیل می کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تمامی پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند. از این رو هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی فاقد معنا نیستند. و اا (1ل

گزینه 2  پاسخ صحیح است.  کنش های بیرونی دارای بعد عینی و محسوس هستند وفرهنگ پدیده ی کالن است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر نهاد اجتماعی، شیوه ی قابل قبول تأمین بعضی از نیازهای افراد را معین می سازد. و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تولید ناخالص ملی← عینی و کالن )الف( 

ولیمه دادن فرد بعد از انجام حج← عینی و خرد)د(

اقتدار ملی ← ذهنی و کالن )ب( 

تصور دانش آموز سال دوازدهم از فضای دانشگاه← ذهنی و خرد )ج( 
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گزینه 2  پاسخ صحیح است.و لا (1ل

قسمت اول: الیه های سطح )هنجارها و نمادها(  هم تأثیرات محدودتری دارند و هم بیشتر در معرض تغییرند. 

قسمت دوم: باور و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان، جایگاه انسان در آن و تفسیرشان از زندگی و مرگ خود، عمیق ترین پدیده های اجتماعی  به حساب 
می آیند.

قسمت سوم: هنجار اجتماعی، شیوه ی انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افرادجامعه قرار گرفته است. ← برای دانا شدن باید به مدرسه رفت، نمونه ای 
از یک هنجار اجتماعی  است.

قسمت چهارم: خانواده، تعلیم و تربیت و سیاست← از مهم ترین نهادهای اجتماعی اند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ما در مقایسه ی جهان اجتماعی و موجود زنده، هم به تفاوت ها و هم به شباهت های آن ها توجه داریم، بنابراین باید از این اشتباه حذر کنیم که جهان اجتماعی 
وموجود زنده را کاماًل یکسان بپنداریم؛ در حالی که تفاوت های آن ها بسیار عمیق تر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مطابق شکل زیر، گزینه 1 درست است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  افراد انسانی بدون آب، غذا، سرپناه، امنیت، رابطه با دیگران، دوستی و ... قادر به ادامه ی زندگی نیستند. برای تأمین و اا (1ل
نیازهای جهان اجتماعی و افراد، راه های متفاوتی وجود دارد، ولی معمواًل درهر جهان اجتماعی این کار به کمک نهادهای اجتماعی مخصوص به آن جهان 

اجتماعی صورت می گیرد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نهادهای اجتماعی در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند، ولی انواع واشکال متفاوتی دارند.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. طرح زوج و فرد عبور و مرور وسایل نقلیه در یکی از محالت تهران خرد و در عین حال ذهنی می باشد.و اا (1ل

دید و بازدید عید نوروز، پدیده ی اجتماعی خرد و در عین حال عینی می باشد. اعتماد اجتماعی ، پدیده ای کالن و ذهنی است. 

ساختمان های اداری و مسکونی، پدیده ی اجتماعی کالن و عینی است. 
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جدول مقابل با کدام گزینه کامل می شود؟ 1-

معلولعلت

الفتنوع عقاید و ارزش های کالن جوامع

بظهور اسالم

تغییر جهان اجتماعیج

گاهی و اراده ی نوین  ۱( پیدایش جهان های اجتماعی- نابود شدن ارزش های بنیادی جامعه جاهلی- گسترش آ

گاهی و اراده ی نوین  ۲( تنوع جهان های اجتماعی - نابود شدن ارزش های بنیادی جامعه ی جاهلی- گسترش آ

گاهی و معرفت انسان ها  ۳( تنوع جهان های اجتماعی - به خدمت اسالم درآمدن الیه های سطحی جامعه ی جاهلی- تنوع آ

گاهی و معرفت انسان ها ۴( پیدایش جهان های اجتماعی - به خدمت اسالم درآمدن الیه های سطحی جامعه جاهلی- تنوع آ

موارد کدام گزینه، به ترتیب با تصاویر »الف« و »ب« منطبق است؟1-

باید جوامع  تاریخی عقب مانده اند،  به لحاظ  تفاوت موجودات زنده است. - جوامعی که  تفاوتشان همانند  ۱( جهان های اجتماعی، شبیه یکموجود زنده اند و 
پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند.

۲( هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. -جهان اجتماعی زنده و سالم، فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کند.

۳( جهان های اجتماعی مختلف، با روابط متقابلی که دارند، می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.- برخی فرهنگ ها زمانی طوالنی دوام می آورند و بعضی 
دیگر پس از مدتی از بین می روند.

۴( جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند.- مردم شناسان از جهان های اجتماعی متفاوت، همچنین 
غربی، اسالم و چین یاد ی کنند.

کدام عبارت متناسب با دیدگاه کسانی است که نگاه تک خطی به تاریخ دارند و تقسیم جهان های اجتماعی به دنیوی و معنوی بر چه 1-
مبنایی است؟

1( برخی جوامع در مسیر رشد، پیشرفته ترند و بعضی دیگر عقب مانده اند - نوع فرهنگ و اعتقادات افراد 

۲( فرهنگ ها و تمدن ها براساس آرمان ها و ارزش های خود، مسیرهای مختلفی را می پیمایند - آرمانی یا واقعی بودن ارزش های افراد 

۳( برخی جوامع در مسیر رشد، پیشرفته ترند و بعضی دیگر عقب مانده اند - آرمانی یا واقعی بودن ارزش های افراد 

۴( فرهنگ ها و تمدن ها براساس آرمان ها و ارزش های خود، مسیرهای مختلفی را می پیمایند - نوع فرهنگ و اعتقادات افراد



76

جامعه شناسی جامع کنکور

جامعه ی مبتنی بر تبعیض نژادی چه نام دارد و مثال تفاوت میان جامعه ی جاهلی عربستان و جامعه ی اسالمی کدام است؟ 1-

۲( آپارترید - تفاوت میان شیر و آهو  1( آپارتاید - تفاوت میان شهرهای مختلف   

۴( آپارترید - تفاوت میان شیرهای مختلف ۳( آپارتاید - تفاوت میان شیر و آهو   

انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، چگونه موجودی است و وجود جهان های اجتماعی متفاوت مثل 1-
چین و هند و ... مصادیق نگرش کدام دسته از جامعه شناسان نسبت به جهان های اجتماعی هستند؟ 

1( فعال و تأثیرگذار نیست بلکه کنشگری منفعل و پذیرنده است- جهان های اجتماعی متنوع اند. 

۲( منفعل و تأثیرگذار نیست بلکه کنشگری فعال و پذیرنده است- جهان های اجتماعی مسیر یکسانی را طی می کنند. 

۳( منفعل و پذیرنده نیست بلکه کنشگری فعال و تأثیرپذیر است - جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند. 

۴( صرفًا منفعل و پذیرنده نیست بلکه کنشگری فعال و تأثیرگذار است - جهان های اجتماعی متنوع اند.

به ترتیب »تفاوت های مربوط به ارزش های کالن و آرمان ها و اعتقادات اصلی« و »تفاوت های حوزۀ نمادها و هنجارها« از چه نوع 1-
هستند؟ 

۱( بیرون جهان اجتماعی - در سطح عناصر محوری 

۲( الیه های عمیق جهان اجتماعی - میان جهان های اجتماعی مختلف 

۳( میان جهان های اجتماعی مختلف - درون یک جهان اجتماعی 

۴( درون یک جهان اجتماعی - تبدیل یک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر

 اندیشمندان اجتماعی که معتقدند جهان اجتماعی متنوع اند، چه نگرشی دارند؟ -7

1( فرهنگ ها و تمدن ها، براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و مسیر این تحوالت یکسان است. 

۲( همۀ جوامع مسیر یکسانی را طی می کنند، در این دیدگاه، بعضی از جوامع پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته، عقب مانده اند. 

۳( در این دیدگاه، تفاوت جوامع همانند تفاوتی است که موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود از دوران کودکی تا مراحل بزرگسالی طی می کند. 

۴( هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. فرهنگ ها و تمدن ها براساس ارزش های خود تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای 
مختلفی را می پیمایند.

کدام یک، در رابطه با تغییر جهان اجتماعی، درست است؟ 1-

۱( کاهش و افزایش جمعیت، رشد و افول اقتصاد، تغییر زبان و لهجه از جملۀ دگرگونی هایی است که منجر به تغییر جهان اجتماعی شده و گاه به ظهور جهان 
اجتماعی جدید منجر می شود. 

۲( تفاوت هایی که در الیه های سطحی جهان اجتماعی رخ می دهد از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف محسوب می شود و جهان اجتماعی 
با حفظ هویت خود دگرگون می شود. 

۳( هر جهان اجتماعی، تغییرات و تفاوت های مختلفی را در درون خود می پذیرد و تفاوت هایی که به ارزش های کالن و آرمان ها مربوط می شود از نوع تفاوت های 
میان جهان های اجتماعی مختلف است. 

۴( هر نوع تغییر در زندگی اجتماعی را می توان از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست و تفاوت هایی که به حوزۀ ارزش ها، هنجارها و نمادها مربوط می شود از نوع 
تفاوت های میان جهان اجتماعی است.
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عبارت نادرست در رابطه با فرهنگ های مختلف کدام است؟ 1-

1( عمر برخی فرهنگ ها کوتاه و برخی دیگر طوالنی است. 

۲( در طول زمان، در سرزمینی واحد، فرهنگ های متفاوتی پدید می آیند. 

۳( در زمان واحد، در سرزمین های متعدد، فرهنگ های یکسانی شکل می گیرند. 

۴( برخی عناصر فرهنگی، تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی بیشتری دارند و برخی این گونه نیستند.

تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی باز می گردند، از چه نوعی هستند؟ 1--

۲( میان جهان های اجتماعی مختلف واقع می شود.  1( در سطح هنجارها و نهادها واقع می شود.  

۴( از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف نیست. ۳( درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.  

جهان اجتماعی زنده و سالم، چه ویژگی هایی دارد؟ 1--

۱( فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد و فارغ از آرمان ها و ارزش های خود تحوالتی را دنبال می کند و مسیرهای مختلفی را می پیماید. 

۲( در مقایسۀ جوامع، بعضی پیشرفته ترند و بعضی عقب مانده اند و جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند باید جوامع پیشرفته را الگوی خود قرار دهند. 

۳( مطابق با نیاز خود از دستاوردهای جهان های اجتماعی دیگر بهره می برد، در صورتی که الزم باشد تغییراتی در آن ها به وجود می آورد و سپس استفاده می کند. 

۴( همۀ ظرفیت ها و استعدادهای انسان را در خدمت دنیا به کار می گیرد و ظرفیت ها و خواسته های معنوی انسان ها را به فراموشی می سپارد.

تفاوت هایی که به حوزۀ نمادها و هنجارها بازمی گردد از چه نوعی است؟ 1--

1( از نوع تفاوت های مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی است. 

۲( از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شود. 

۳( از نوع تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف است. 

۴( از نوع تفاوت های مربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی و عناصر محوری است.

چه عامل یا عواملی سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود و چه عاملی یک جهان را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل 1--
می کند؟ )به ترتیب( 

گاهی و معرفت انسان ها - تفاوت هایی که به ارزش های کالن و اعتقادات اصلی بازگردد.  1( تنوع آ

۲( رشد یا افول اقتصاد و درآمد ملی یک جامعه - تفاوت هایی که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. 

۳( رشد یا افول جمعیت جوان یک جامعه - تفاوت هایی که میان جهان های اجتماعی مختلف رخ می دهد.

۴( تنوع اراده و اختیار انسان ها - تفاوت هایی که مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی باشد.

جهان 1-- عمیق  الیه های  به  مربوط  که  تفاوت هایی  اما   ....... باشد،  اجتماعی  جهان  سطحی  الیه های  به  مربوط  که  تفاوت هایی 
اجتماعی باشد، ....... . 

۱( تفاوت هایی است که آن را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند - تفاوت هایی است که به آرمان ها بازمی گردد. 

۲( از نوع تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف نیست - آن را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند.

۳( از نوع تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف است - از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. 

۴( تفاوت هایی نیست که میان جهان های اجتماعی مختلف باشد - تفاوت هایی است که به حوزۀ نمادها و هنجارها بازمی گردد.
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کدام گزینه گزارۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 1--

»رفتار سایر موجودات زنده، .......« 

گاهانه یا غریزی است، ولی انسان به عنوان موجودی صرفًا پذیرنده و منفعل، آن جهان اجتماعی را پدید می آورد.  ۱( ناآ

گاهی انسان ها تعریف می شود.  ۲( قراردادی یا اعتباری است، اما جهان اجتماعی با اراده و آ

گاه پدید می آورند.  گاهانه یا غریزی است، ولی جهان اجتماعی را انسان های خالق و آ ۳( ناآ

۴( قراردادی یا اعتباری است، اما انسان در قبال فرهنگی که به او منتقل می شود، صرفًا موجودی منفعل و پذیرنده نیست.

کدام یک از گزینه های زیر، به »الیه های سطحی جهان اجتماعی« و »الیه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی« مربوط می باشد؟ 1--

1( الیه هایی که تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و نقش حیاتی ندارند - الیه هایی که امکان تغییر بیشتری دارند و بیشتر در معرض تغییر قرار می گیرند. 

۲( بخش هایی که امکان تغییر بیش تری دارند و نقش اساسی ندارند - بخش هایی که تغییر آن ها، تحول مهمی در جهان اجتماعی پدید نمی آورد. 

۳( الیه هایی که تأثیر تعیین کننده ای بر جهان اجتماعی دارند - الیه هایی که تأثیرات همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند. 

۴( بخش هایی که تأثیرات محدودتری دارند و با حذف آن ها، جهان اجتماعی تداوم می یابد - بخش هایی که به آسانی تغییر نمی کنند و کمتر در معرض تغییرند.

به ترتیب، عبارت »برخی فرهنگ ها و تمدن ها، زمانی طوالنی دوام می آورند و بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند.« با کدام 1--
دیدگاه جهان های اجتماعی مرتبط است؟ و »تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی باز گردد« از چه نوعی 

است؟ 

1( دیدگاه طولی - از نوع تفاوت هایی که جهان اجتماعی را به جهانی دیگر تبدیل می کند. 

۲( دیدگاه عرضی - از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است. 

۳( دیدگاه عرضی - از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. 

۴( دیدگاه طولی - از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شود.

کدام گزینه به درستی پاسخ سؤاالت زیر را نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

7 علت پیدایش جهان های اجتماعی مختلف چیست؟ 

7 چرا از دیدگاه برخی جامعه شناسان، جهان های اجتماعی مسیر یکسانی را طی می کنند؟ 

7 معنای نظریه ی استعمار در گذشته چه بود؟ 

1( انفعال و پذیرش انسان ها و تنوع اراده و اختیار آن ها - جهان های اجتماعی روابط متقابلی با یکدیگر دارند - طلب آبادانی برای جوامع 
پیشرفته 

۲( تنوع آگاهی و معرفت انسان ها و غرایز و نیازهای طبیعی آن ها - همه ی جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند - استثمار جوامع پیشرفته 

۳( غرایز و اختیار انسان ها و تنوع آگاهی و معرفت آنان به جهان های اجتماعی با حفظ هویت خود می توانند مسیر دیگری را ادامه دهند - 
استثمار جوامع عقب مانده 

۴( تنوع آگاهی و معرفت انسان ها و اراده و اختیار آن ها – همه ی جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند - طلب آبادانی برای جوامع عقب مانده

هریک از عبارت های زیر، به ترتیب به کدام یک از انواع مسیر رشد و تحول جهان های اجتماعی اشاره می کند؟ 1--

7 جهان اجتماعی مطابق با نیاز خود، از دستاوردهای جهان های اجتماعی دیگر بهره می برد. 

7 تفاوت جهان های اجتماعی همانند تفاوت مراحل مختلف رشد موجودات زنده است. 

1( جهان های اجتماعی سالم - نگاه تک خطی 
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۲( نگاه تک خطی به تاریخ بشر – جهان های اجتماعی متنوع  

۳( نگاه تک خطی به تاریخ بشر - جوامع پیشرفته الگوی جوامع عقب مانده 

۴( مسیر رشد و تحول جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند - نگاه تک خطی

کدام گزینه به ترتیب، در رابطه با عبارت »انسان تربیت پذیر است« و »دیدگاه عرضی« صحیح بیان شده است؟ 1--

۱( ارزش - جهان های اجتماعی مختلف با روابط متقابلی که دارند می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. 

۲( عقاید - هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. 

۳( هنجار - مردم شناسان از جهان های اجتماعی متفاوت همچون غرب، اسالم، چین و هند یاد می کنند. 

۴( ارزش - همه جوامع در یک خط قرار می گیرند.

کدام مورد، در ارتباط با تغییر جهان اجتماعی درست است؟ 1--

۱( هر جهان اجتماعی تحوالت مختلف را در درون خود می پذیرد و تفاوت هایی که به ارزش ها و آرمان ها مربوط می شود، از نوع تفاوت های میان جهان های 
اجتماعی مختلف است. 

۲( هر نوع تغییر در زندگی اجتماعی را می توان از نوع تغییر در جهان اجتماعی دانست و تفاوت هایی که به حوزه ی ارزش ها، هنجارها و نمادها مربوط می شود از 
نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی است. 

۳( رشد و افول اقتصاد، کاهش یا افزایش جمعیت و تغییر زبان از جمله دگرگونی هایی است که منجر به تغییر جهان اجتماعی شده و گاه به ظهور جهان اجتماعی 
جدید منجر می شود. 

۴( تفاوت هایی که در الیه های سطحی جهان اجتماعی رخ می دهد، اثر نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف محسوب می گردد و جهان اجتماعی 
با حفظ هویت خود دگرگون می شود.

تفاوت هایی که به حوزه ی نمادها و هنجارها بازمی گردد، از چه نوعی است؟ 1--

۱( از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است. 

۲( از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شوند. 

۳( از نوع ظهور جهان اجتماعی جدید است. 

۴( از نوع تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی و عناصر محوری است.

کدام گزینه به ترتیب در رابطه با نمودار طولی درست و درباره ی نمودار عرضی نادرست است؟ 1--

1( همه ی جوامع در یک خط قرار می گیرند، بعضی از آن ها در این مسیر واحد، پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته، عقب مانده اند - هر جهان 
اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. 

۲( جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند - برخی فرهنگ ها و تمدن ها زمانی طوالنی دوام می آورند و 
بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند. 

۳( همه ی جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل 
مختلف رشد خود پیدا می کند - جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند. 

۴( برخی فرهنگ ها و تمدن ها، زمانی طوالنی دوام می آورند و بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند - جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند. باید جوامع 
پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند.
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این تفاوت ها به ترتیب از چه نوعی است؟1--

»تفاوت هایی که به عناصر محوری و الیه های عمیق بازمی گردد«، »تفاوت هایی که به الیه های سطحی جهان اجتماعی مربوط باشد« و 
»تفاوت هایی که به ارزش های کالن بازگردد.« 

۱( تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف است - در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شود - یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل 
می کند. 

۲( در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شود - یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند - تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف 
است. 

۳( یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند - در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می شود - تفاوت های میان جهان های اجتماعی 
مختلف است. 

۴( یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند - تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف است - در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع 
می شود.

تفاوت های الیه های سطحی 1-- با  تفاوت های الیه های عمیق جهان اجتماعی درست است، ولی در رابطه  با  ارتباط  کدام گزینه در 
نادرست است؟ 

۱( تفاوت هایی است که مربوط به الیه های بنیادین است، ولی جهان اجتماعی هویت خود را حفظ می کند - گاه نیز جمعیت ثابت می ماند، درآمد ملی تغییر 
نمی کند و زبان متحول نمی شود، اما تفاوت هایی به وجود می آید که نشان از ظهور جهان اجتماعی جدید دارند. 

۲( تفاوت هایی که به ارزش ها و آرمان ها و اعتقادات اصلی بر می گردد، از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است - تفاوت هایی که به حوزه 
نمادها، هنجارها و عناصر محوری مربوط باشد، از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شود. 

۳( با ظهور اسالم، عقاید و ارزش های بنیادین جامعه ی جاهلی نابود شد - الیه های سطحی جامعه ی جاهلی پس از ظهور اسالم در خدمت اسالم قرار گرفت و 
زبان عربی حامل کالم و بیان الهی شد. 

۴( تفاوت هایی که به هنجارها، نمادها رفتارها و کنش ها بر می گردد، درون یک جهان اجتماعی رخ می دهد.

کدام گزینه با نمودار روبه رو مرتبط است؟1--

1( فرهنگ ها و تمدن ها براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای مختلفی را می پیمایند. 

۲( هیچ یک از جهان های اجتماعی با حفظ هویت خود نمی توانند مسیر دیگری را ادامه دهند و با روابط متقابلی که دارند، از تجربیات یکی دیگر استفاده می کنند. 

۳( اروپایی ها یک ضرب المثل قدیمی دارند که »همه ی راه ها به ُرم ختم می شوند« و عده ای باورشان این است که زندگی اجتماعی بشر یک مسیر را طی می کند. 

۴( جهان اجتماعی زنده و سالم از دستاوردهای جهان های اجتماعی دیگر بهره می برد و در صورتی که الزم باشد، تغییراتی در آن ها به وجود می آورد. 

کدام گزینه در ارتباط با نمودار طولی نادرست است، ولی در رابطه با نمودار عرضی درست است؟ 1--

1( همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و مسیر یکسانی را نیز طی می کنند، یعنی همه ی آن ها شبیه یک نوع موجود زنده اند - هیچ یک از جهان های 
اجتماعی بدون حفظ هویت خود نمی تواند مسیر دیگری را ادامه دهد. 

۲( بعضی از جوامع در این مسیر واحد پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته عقب مانده اند و جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع 
پیشرفته را الگوی حرکت قرار دهند - مردم شناسان بر همین اساس از جهان های اجتماعی متفاوت هم چون غرب، اسالم، چین و هند یاد می کنند. 

۳( هیچ یک از جوامع با حفظ هویت خود نمی تواند مسیر دیگری را ادامه دهد و فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کند - هر جهان اجتماعی، فرهنگ 
و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد و براساس آرمان های خود تحوالتی را دنبال می کند. 
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۴( جهان های اجتماعی مختلف با روابط متقابلی که دارند، می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند، اما هیچ یک از آن ها با حفظ هویت خود نمی تواند مسیر 
دیگری را ادامه دهد - انسان امروزی بر اساس تجربیات واقعی استعمار را به معنی استثمار درمی یابد.

عبارت های زیر به ترتیب، در کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 1--

7 هیچ یک از جهان های اجتماعی با حفظ هویت خود نمی تواند مسیر دیگری را ادامه دهد. 

7 تفاوت های مربوط به عقاید و ارزش ها، جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی متفاوت تبدیل می کند. 

7 جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند.

نمودار عرضیتغییرات جهان اجتماعینمودار طولی

بجالف

۴( ب - الف – ج ۳( ج - ب – الف    ۲( ب - ج – الف   1( الف - ب – ج   

از دیدگاه برخی متفکرین، هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1--

7 مطالعه ی جوامع صنعتی و شهری پیشرفته 

7 همه ی جوامع شبیه یک نوع موجود زنده اند. 

7 مطالعه جوامع ساده و ابتدایی 

7 جوامعی که در دوران کودکی یعنی مراحل اولیه ی رشد خود باقی مانده اند. 

۲( مردم شناسی - نمودار طولی - مردم شناسی - جوامع توسعه یافته  1( جامعه شناسی - دیدگاه تک خطی - مردم شناسی - جوامع غیر غربی   

۴( مردم شناسی - نمودار عرضی - جامعه شناسی - مردم شناسی ۳( جامعه شناسی - نمودار غرضی - مردم شناسی - جامعه شناسی   

جامعه شناسانی که نگاه تک خطی به تاریخ بشر دارند، رشد و تحول جهان های اجتماعی را چگونه توجیه می کنند؟ 1--

1( جهان های اجتماعی متنوع اند، هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را فراهم می آورد و مسیرهای مختلفی را می پیماید. 

۲( همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و مسیرهای مختلفی را می پیمایند. برخی زمانی طوالنی دوام می آورند و بعضی دیگر پس از 
مدتی از بین می روند.

۳( جهان های اجتماعی متنوع اند و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی می کنند. بعضی در این مسیر عقب مانده اند و بعضی پیشرفته اند. 

۴( همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی می کنند. بعضی از آن ها در این مسیر واحد پیشرفته ترند 
و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته، عقب مانده اند.

تفاوت هایی که مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی باشد، از چه نوعی است؟1--

۲( درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.  1( در حیطه هنجارها و ارزش ها واقع می شود.     

۴( به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی بازمی گردد. ۳( یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند.   

اعتقاد به تک خطی بودن جهان های اجتماعی، از دید جامعۀ شناسان چگونه بیان می شود؟ 1--

1( برخی فرهنگ ها و تمدن ها، زمانی طوالنی دوام می آورند و بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند. 

۲( جهان های اجتماعی متنوع اند و هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.
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۳( جهان های اجتماعی مسیرهای مختلفی را طی می کنند و فرهنگ ها و تمدن ها بر اساس آرمان ها و ارزش های خود تحوالتی را دنبال می کنند.

۴( همۀ جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی می کنند. بعضی از آن ها در این مسیر واحد پیشرفته ترند و بعضی عقب مانده اند.

با توجه به »نگاه تک خطی به تاریخ بشر« و »نگاه متنوع بودن جهانهای اجتماعی« به ترتیب عبارت های بیان شده در کدام گزینه 1--
نادرست هستند؟ 

1( در این دیدگاه، فرهنگ ها و جوامع، همه در یک مسیر واحد هستند - مردم شناسان از جهان های اجتماعی متفاوت هم چون غرب، اسالم و چین یاد می کنند. 

۲( هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد - جوامع عقب مانده باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند. 

۳( در این دیدگاه، همه ی جوامع و تمدن ها شبیه یکدیگر هستند - تفاوت فرهنگ و تمدن ها، همانند تفاوت موجودات زنده در مراحل متفاوت رشد است. 

۴( همه ی جوامع در یک خط قرار می گیرند که بعضی پیشرفته اند و بعضی عقب مانده اند - برخی فرهنگ ها زمانی طوالنی دوام می آورند و برخی دیگر زود از بین 
می روند.

با توجه به دیدگاه تک خطی به تاریخ بشر، تفاوت جهان غرب و اسالم چگونه است؟ 1--

1( هر کدام با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای مختلفی را می پیمایند. 

۲( هر کدام با روابط متقابلی که دارند می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

۳( هر دو شبیه یک نوع موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود، از دوران کودکی تا مراحل بزرگسالی پیدا 
می کند. 

۴( هر کدام از این دو جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.

درستی یا نادرستی هریک از عبارات زیر را مشخص کنید.1--

الف( در جهان متجدد، آدمیان متوجه اهداف دنیوی اند و برای رسیدن به این اهداف از علوم تجربی استفاده می کنند. این علوم با روش 
تجربی و فناوری حاصل از آن، قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث و مسائل طبیعی را به انسان می دهد. 

ب( افراد خواهان تسلط بر جهان متجدد، ناگهان خود را اسیر نظام اجتماعی پیچیده ای می یابند که برخی از ابعاد وجودی آنان را احاطه 
کرده و فرصت رهایی از این قفس خودساخته را از آن ها می گیرد. به این روند، از دست رفتن اراده و آزادی انسان می گویند.

ج( همه ی ما در جهان اجتماعی متولد می شویم و پس از ما نیز جهان اجتماعی همچنان وجود دارد. اگر فقط جهانی را ببینیم که در آن 
متولد شده ایم، شاید گمان کنیم جهان اجتماعی تنها یک شکل دارد. 

 موجودی منفعل و پذیرنده نیست، بلکه موجودی فعال و تأثیرگذار 
ً
د( انسان در قبال فرهنگی از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفا

است، در حالی که رفتار سایر موجودات زنده ناآگاهانه و غریزی است و رفتار انسان آگاهانه و تکوینی است. 

۴( غ - ص - ع - غ ۳( ص - غ - ص – غ  ۲( ص -غ - ص - ص   ۱( ص - غ - غ - ص  
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

الف( تنوع جهان های اجتماعی 

ب( نابود شدن ارزش های بنیادی جامعه ی جاهلی و به خدمت اسالم در آمدن الیه های سطحی جامعه ی جاهلی 

گاهی و اراده ی نوین ج( گسترش آ

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

تصویر »الف« مربوز به نگاه تک خطی به تاریخ )جهان های اجتماعی در طول هم( است و تصویر »ب« مربوط  به نظریۀ جهان های اجتماعی در عرض هم است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

از نظر عده ای از جامعه شناسان که نگاه تک خطی به تاریخ بشر دارند، همه  ی جوامع در یک خط قرار می گیرند، بعضی از آن ها در مسیر واحد، پیشرفته ترند و 
بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته عقب مانده اند.  جهان های اجتماعی را براساس فرهنگ آن ها به دو نوع معنوی و دنیوی تقسیم می کنند.. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.   (1لاوس

جامعه ی مبتنی بر تبعیض نژادی، آپارتاید نام دارد و تفاوت میان جامعه ی جاهلی عربستان و جامعه ی اسالمی از آن جا که تفاوت در ویژگی های ذاتی آن هاست، 
شبیه به تفاوت میان شیر وآهوست.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

صرفاًموجودیمنفعلوپذیرندهنیستبلکهکنشگریفعالوتأثیرگذاراست-جهانهایاجتماعیمتنوعاند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

میانجهانهایاجتماعیمختلف-درونیکجهاناجتماعی

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

هر جهان اجتماعی، فهرنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. فرهنگ ها و تمدن ها براساس ارزش های خود تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای 
مختلفی را می پیمایند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  هر جهان اجتماعی، تغییرات و تفاوت های مختلفی را در درون خود می پذیرد و تفاوت هایی که به ارزش های کالن و  (1لاوس
آرمان ها مربوط می شود از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

در زمان واحد، در سرزمین های متعدد، فرهنگ های یکسانی شکل می گیرند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و لا (1ل

میانجهانهایاجتماعیمختلفواقعمیشود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

مطابق با نیاز خود از دستاوردهای جهان های اجتماعی دیگر بهره می برد، درصورتی که الزم باشد تغییراتی در آن ها به وجود می آورد و سپس استفاده می کند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

تفاوت هایی که به حوزه نمادها و هنجارها باز می گردد، از نوع تفاوِت میان جهان های اجتماعی مختلف نیست؛ بلکه از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان 
اجتماعی پذیرفته می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گاهی و معرفت انسان ها و هم چنین تنوع اراده و اختیارآن ها، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود. تنوع آ

تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی یک جهان اجتماعی باز گردد، آن را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند.

برر یس ایرسگزینهسها:

1و3( قسمت اول هل دو گزینه یعنی »گردش ماه به دور زمین« و »جریان خون در رگ های آدمی« کنش نیستند، چون ویژگی های کنش را ندارند. 

4( قسمت اول، یعنی »کوهنوردی یا کوهپیمایی خانواده« کنش می باشد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تفاوت هایی که مربوط به  الیه های سطحی جهان اجتماعی باشد، از نوع تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف نیست، بلکه از نوع تفاوت هایی است که درون 
یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.

تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق )و بنیادین( جهان اجتماعی است. از نوع تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف می باشد که آن را به جهان اجتماعی 
دیگری تبدیل می کند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

گاه پدید می آورد. گانه یا غریزی است، ولی جهان اجتماعی را انسان خالق و آ رفتار سایر موجودات زنده، ناآ

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

بخش هایی که تأثیرات محدودتری دارند و با حذف آن ها، جهان اجتماعی تداوم می یابد، مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی است. بخش هایی که به آسانی 
تغییر نمی کند و کمتر درمعرض تغییرند ) و تغییر آن ها، تحول مهمی در جهان اجتماعی پدید می آورد( مربوط به الیه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در مقابل دیدگاه طولی، عده ی دیگری از اندیشمندان اجتماعی معقدند جهان های اجتماعی متنوع اند. هر جهان اجتماعی، فرهنگ وتمدن مناسب خود را به 
وجود می آورد. فرهنگ ها و تمدن ها نیز براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی رادنبال می کنند و مسیرهای مختلفی را می پیمایند. برخی فرهنگ ها و 
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تمدن ها، زمان طوالنی دوام می آورند وبعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند. )نگاه عرضی( 

تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی بازگردد، از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی و معرفت انسان ها و هم چنین تنوع اراده و اختیار آن ها، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود. تنوع آ

عده ای از جامعه شناسان معتقدند همه ی جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند.

در سده  های پیشین ،نظریه استعمار به معنای طلب آبادانی برای جوامع عقب مانده بود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  جهان اجتماعی زنده و سالم: فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کند و مطابق با نیاز خود، از دستاوردهای جهان  های اجتماعی دیگر بهره می برد.

- نگاه تک خطی به جوامع: همه ی جهان های اجتماعی شبیه یک دیگرند و تفاوت جهان های اجتماعی همانند تفاوت مراحل مختلف رشد موجود زنده است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و لا (1ل

-  انسان تربیت پذیر است مثالی از عقاید است که در نظام تعلیم و تربیت معنا پیدا می کند و به وجود می آید.

می آورد.  وجود  به  را  خود  مناسب  تمدن  و  فرهنگ  اجتماعی،  جهان  هر  متنوع اند.  اجتماعی  جهان های  معتقدند  اجتماعی  اندیشمندان  عرضی،  دردیدگاه   -
فرهنگ ها و تمدن ها نیز براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای مختلفی رامی پیمایند. برخی فرهنگ ها و تمدن ها، زمانی 
طوالنی دوام می آورند و بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند. مردم شناسان بر همین اساس از جهان های اجتماعی متفاوت همچون غرب، اسالم، چین و 
هند یاد می کنند. در این دیدگاه، جهان های اجتماعی مختلف با روابط متقابلی که دارند، می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند، اما هیچ یک از آن ها با حفظ 

هویت خود نمی تواند مسیر دیگری را ادامه دهد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

تشریحس ایرسگزینهسسها:

-  هر جهان اجتماعی، تغییرات و تحوالت مختلفی را درون خود می پذیرد. جمعیت یک جامعه کم یا زیاد می شود، اقتصاد آن رشد یا افول می کند و زبان و لهجه ی 
مردم دگرگون می شود؛ اما جهان اجتماعی هویت خود را حفظ می کند.

-  تفاوت هایی که مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی باشد، از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد. اما تفاوت هایی که 
مربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی و عناصر محوری باشد، آن را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند.

-  تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی بازگردد، از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف نیست؛ بلکه از نوع تفاوت هایی 
است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تفاوت هایی که به حوزه ی نمادها و هنجارها باز می گردد، از نوع تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف نیست، بلکه و اا (1ل
از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شود.  

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه 1: نمودار طولی – نمودار عرضی )هر دو عبارت درست(

گزینه 2: نمودار طولی- نمودار عرضی )هر دو عبارت درست( 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی وعناصر محوری باشد، یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند و تفاوت هایی 
که مربوط به الیه های سطحی جهان اجتماعی باشد، ازنوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد و تفاوت هایی که به ارزش های 

کالن باز می گردد از نوع تفاوت های میان جهان های اجتماعی مختلف است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

تفاوت هایی که به ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات اصلی باز گردد، از نوع تفاوت  های میان جهان های اجتماعی مختلف است و تفاوت هایی که به حوزه 
نمادها و هنجارها باز می گردد، از نوع تفاوت میان جهان  های اجتماعی مختلف نیست؛ بلکه از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته 

می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

باورشان آن است که زندگی  تنها یک ضرب المثل است، ولی عده ای  این  به رم ختم می شوند.«  راه ها  المثل قدیمی دارند که: »همه ی  اروپایی ها یک ضرب 
اجتماعی بشر یک مسیر را طی می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

دردیدگاه جهان های اجتماعی در عرض هم، جهان های اجتماعی مختلف با روابط متقابلی که دارند می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند؛ اما هیچ یک از 
آن ها با حفظ هویت خود نمی توانند مسیر دیگری را ادامه دهد. 

هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد. فرهنگ ها و تمدن ها نیز براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند 
و مسیرهای مختلفی را می پیمایند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

هیچ یک از جهان های اجتماعی با حفظ هویت خود نمی تواند مسیر دیگری را ادامه دهد ← نمودار عرضی

تفاوت های مربوط به عقاید و ارزش ها، جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی متفاوت تبدیل می کند ← تغییرات جهان اجتماعی

جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند← نمودار طولی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

درجهان غرب نوعی تقسیم کار میان جامعه  شناسان و مردم شناسان شکل گرفته بود. وظیفه جامعه شناسی مطالعه جوامع صنعتی و شهری پیشرفته )جوامع 
غربی( بود و مردم شناسی به مطالعه جوامع ساده و ابتدایی می پرداخت. )عبارات اول و سوم( 

عده ای از جامعه  شناسان معتقدند همه ی جهان های اجتماعی شبیه یک دیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند؛ یعنی همه آن ها شبیه 
یک نوع موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود از دوران کودکی تا مراحل بزرگسالی پیدا می کنند. این عده، 
نگاه تک خطی به تاریخ بشر دارند. جامعه شناسان غربی، جوامع ابتدایی را متعلق به گذشته ی بشر می پنداشتند که در دوران کودکی یعنی مراحل اولیه ی رشد 

خود باقی مانده اند. )جوامع غیر غربی(. )عبارات دوم و چهارم( 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  و لا (1ل

معتدند همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی می کنند. بعضی از آن ها در این مسیر واحد پیشرفته ترند و بعضی در 
مقایسه با جوامع پیشرفته ، عقب مانده اند.



پاسخنامۀ درس پنجم: جهان های اجتماعی

87

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی می کنند. بعضی از آن ها در این مسیر واحد پیشرفته ترند وبعضی عقب مانده اند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

مطابق نگاه تک خطی به تاریخ بشر، بعضی جوامع در مقایسه با جوامع پیشرفته، عقب مانده اند و جوامعی که به  لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته 
را الگوی حرکت خود قرار دهند. 

مطابق نگاه آن دسته از اندیشمندان اجتماعی که معتقدند جهان های اجتماعی متنوع اند. هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عده ای از جامعه شناسان معتقدند همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند،  یعنی همه آن ها شبیه یک نوع 
موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده درمراحل مختلف رشد خود از دوران کودکی تا مراحل بزرگسالی پیدا می کند. این عده، نگاه 

تک خطی به تاریخ بشر دارند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  و اا (1ل

برر یسعبار1تسنادر ت:

ب(  افراد خواهان تسلط بر جهان متجدد، به تدریج خود را اسیر نظام اجتماعی پیچیده ای می یابند که مثل قفس  آهنین همه ابعاد وجود آنان را احاطه کرده و 
فرصت رهایی از این قفس خودساخته را از آنان می گیرد. از این روند به از دست رفتن اراده و آزادی انسان های یاد می شود.

د( انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفًا موجودی منفعل و پذیرنده نیست، بلکه کنشگری فعال و تأثیرگذار است. در حالی که 
گاه و خالق پدید می آورد. گاهانه یا غریزی است ولی جهان اجتماعی ران انسان آ رفتار سایر موجودات زنده ناآ
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کنش هایی که در جهان متجدد، به شدت رواج می یابند، کدام اند؟ 1-

۱( عرصه را بر سایر کنش های انسانی باز کنند. 

۲( اهداف دنیوی را به وسیلۀ علوم تجربی تعقیب کنند. 

۳( کنش های انسانی، مانند کنش های اخالقی را رواج دهد. 

۴( عالوه بر روش های تجربی، استفاده از روش های فرا تجربی را هم علمی بداند.

جهان اجتماعی جدید چگونه شکل می گیرد؟1-

۲( با شکل گیری هنجارها و نمادها  1( با ارزیابی ارزش ها و هنجارها     

۴( با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام های آن ۳( با تغییر جهان اجتماعی موجود و تثبیت الزام های آن   

به چه فرهنگی سکوالر گفته می شود؟ 1-

۱( در این فرهنگ، انسان از محدودۀ مرزهای این جهان عبور می کند. 

۲( فرهنگی که عقاید، آرمان ها و ارزش های آن مربوط به این جهان است. 

۳( جهان دیگر انکار نمی شود و در محدودۀ منافعی که برای خواسته های دنیوی بشر دارد، پذیرفته می شود.

۴( در این فرهنگ، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله علوم انسانی تعقیب می کنند به شدت رواج می یابد.

کدام یک، در رابطه با ویژگی های جهان متجدد، از نظر ماکس وبر درست نیست؟1-

1( این جهان فرصت رهایی از قفسی که انسان برای خودساخته است، را به وی می دهد. 

۲( جهان متجدد، رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی گام برمی دارد.

۳( در این جهان، آدمیان متوجه اهداف دنیوی اند و برای رسیدن به این اهداف، از علوم تجربی استفاده می کنند. 

۴( در جهان متجدد، رواج کنش های حسابگرانۀ معطوف به دنیا، عرصه را بر سایر کنش های انسانی، تنگ می کند.

کدام یک، ویژگی جهان اساطیری است؟ 1-

1( محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است و عقاید آن مربوط به همین جهان است. 

۲( هستی را فراتر از طبیعت می بیند، و زندگی این جهان را مقدس و متعالی می داند. 

۳( به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

۴( همه ظرفیت های آنان را در خدمت دنیا به کار می گیرد و محصولی انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است.



90

جامعه شناسی جامع کنکور

پاسخ هر یک از سؤاالت زیر به ترتیب، کدام است؟ 1-

- کدام جریان، به بهانه ی ایمان و وحی، اعتبار عقل را از بین برد؟ 

- پس از کدام یک از مراحل شناخت، داوری ارزشی جزء علوم اجتماعی دانسته شد؟ 

- ویژگی کدام یک از جهان های اجتماعی، تقدس و معنویت است؟ 

۱( فراماسونری پس از قرون وسطی - بسنده نکردن به شناخت حسی و تجربی – فاضله

۲( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی - اهمیت دادن به حس و تجربه در علوم اجتماعی - فوق طبیعی 

۳( سکوالریسم پنهان – مطالعه ی پدیده های اجتماعی مانند یکی از پدیده های اندام وار طبیعی – توحیدی

۴( رویکرد دنیوی ارباب کلیسا طی قرون وسطی - فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها – اساطیری

کدام گزینه در رابطه با جهان متجّدد صحیح نمی باشد؟ 1-

۱( جهان متجّدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فرا تجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، 
علم نمی شناسد. 

۲( در جهان متجّدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیلۀ علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. 

۳( در جهان متجّدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان، از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست.

۴( جهان متجدد، امکان ارزیابی و داوری ارزش ها آرمان های بشری که پدیده های تجربی اند و با علوم تجربی قابل مطالعه هستند فراهم می شود.

هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1-

- غرب بعد از رنسانس 

- محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. 

- مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

- انسان در این فرهنگ از محدوده ی مرزهای این جهان عبور می کند . 

۱( جهان معنوی - جهان توحیدی - فرهنگ اساطیری - فرهنگ توحیدی 

۲( جهان متجّدد - جهان اساطیری - فرهنگ معنوی - فرهنگ توحیدی 

۳( جهان متجّدد - جهان اساطیری - فرهنگ اساطیری - فرهنگ توحیدی 

۴( جهان معنوی - جهان توحیدی - فرهنگ معنوی - فرهنگ اساطیری

عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟1-

رویکرد دنیاگریز)ج()ب(زوال معنا

به صورت حقوق و تکالیف افراد )د(
ظاهر می شوند.

درهایی که جهان اجتماعی به روی ما می گشاید 
و درهایی که می بندد.

)الف(

-فرصتهاومحدودیتها
-عدماستفادهازتوانمندیهایآدمیبرایآبادکردناینجهان

-داوریدربارۀعقایدوارزشهابهتمایالتافرادوگروههایمتفرقسپردهمیشود.
- پیامدهای جهان اجتماعی 

۴( ب - الف - ج – د ۱( ج - الف - ب –د   ۲( ب - الف - د – ج  ۳( ج - ب - الف – د 
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به ترتیب درست )ص( یا نادرست بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( زندگی اجتماعی به مثابه گفت وگوست. 

ب( رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن، برای تسلط بر جامعه و طبیعت را گسترش عقالنیت ذاتی می گویند. 

ج( ما همواره می توانیم هرگونه که می خواهیم، جهان اجتماعی را بسازیم یا تغییر دهیم. 

۴( ص - غ - غ – ص ۳( غ - ص - ص – غ   ۱( غ -غ - ص – ص   ۲( ص - ص - غ- غ  

هر عبارت به ترتیب پیامد، مفهوم و علت کدام گزینه است؟ 1--

- تنگ شدن عرصه بر کنش های عاطفی و اخالقی 

- اسارت در نظام اجتماعی پیچیده 

- طرد شدن عناصر معنوی و مقدس 

۱( رواج کنش های حسابگرانۀ معطوف به دنیا - قفس آهنین - مواد و موجودات خام جهان همه در اختیار و کنترل بشرند. 

۲( کاهش کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا - زوال عقالنیت ذاتی - قفس آهنین 

۳( رواج کنش های حسابگرانه معطوف به هدف - روش های فرا تجربی - از دست رفتن اراده و آزادی 

۴( رواج کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیلۀ عقالنی تعقیب می کنند - صرفًا علوم تجربی علم است - رواج کنش های حسابگرانۀ معطوف به دنیا

هر عبارت به ترتیب نشانه کدام نوع جهان اجتماعی و فرهنگ است؟ 1--

- همۀ ظرفیت ها و استعدادهای انسان را در خدمت این جهان به کار می گیرد. 

- غرب بعد از رنسانس یعنی چهارصد سال اخیر است. 

- فرهنگ اسالمی و انبیای الهی 

- مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

1( جهان دنیوی - جهان متجدد - فرهنگ معنوی - فرهنگ سکوالر       ۲( جهان سکوالر - فرهنگ دنیوی - فرهنگ معنوی - فرهنگ سکوالر 

۳( جهان دنیوی - جهان متجدد - فرهنگ توحیدی - فرهنگ اساطیری         ۴( فرهنگ سکوالر - فرهنگ اساطیری - فرهنگ توحیدی - جهان سکوالر

به ترتیب کدام گزینه به پرسش های زیر به درستی پاسخ می دهد؟ 1--

- جهان اجتماعی چگونه تحقق می یابد؟ 

- چرا جهان متجدد علوم فرا تجربی را علم نمی داند؟ 

- ارتباط فرصت ها و محدودیت های یک جهان اجتماعی چگونه است؟ 

۱( با نادیده گرفتن ظرفیت ها و توانمندی های انسان - زیرا صرفًا به حس و تجربه محدود نمی شوند - از یکدیگر مستقل اند و به عبارت دقیق تر می توانند به تنهایی 
محقق شوند. 

۲( در قالب فرصت ها و محدودیت ها - زیرا از روش های عقالنی و وحیانی استفاده می کنند - به یکدیگر وابسته اند و هیچ یک بدون دیگری محقق نمی شوند. 

۳( با عمل کردن افراد به حقوق و تکالیف خود - زیرا از روش های عقالنی و وحیانی استفاده می کنند - دوروی یک سکه اند. 

۴( در قالب فرصت ها و محدودیت ها - زیرا از روش های عقالنی و تجربی استفاده می کنند - از یکدیگر مستقل اند.
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کدامگزینهباتصویرزیرمرتبطنیست؟ --4

۱( در جهان متجدد، رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه را 
گسترش عقالنیت ابزاری می گویند. 

۲( زوال معنا و عقالنیت ذاتی در جهان متجدد، امکان ارزیابی آرمان های بشری را از دست می دهد. 

۳( در جهان متجدد، انسان فرصت رهایی از قفس خودساخته را با کمک تکنولوژی حاصل از علوم 
تجربی دارد.

۴( علوم با روش تجربی و فناوری حاصل از آن، قدرت پیش بینی و پیشگیری از بیماری های انسان 
را نیز به انسان می دهد.

کدام گزینه دربارۀ روند شکل گیری جهان اجتماعی نوین صحیح است؟ 1--

۱( برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  تغییر جهان اجتماعی موجود  شکل گیری الزام های جدید  تشکیل جهان اجتماعی جدید 

۲( برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  تغییر جهان اجتماعی موجود  تشکیل جهان اجتماعی جدید  شکل گیری الزام های جدید 

۳( تغییر جهان اجتماعی موجود  برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  تشکیل جهان اجهان اجتماعی جدید  شکل گیری الزام های جدید 

۴( تغییر جهان اجتماعی موجود  برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  شکل گیری الزام های جدید  تشکیل جهان اجتماعی جدید

هریک از عبارات زیر در نگاه وبر، چه پیامدی دارد؟ 1--

- علوم تجربی با روش تجربی و فناوری حاصل از آن 

- رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا 

- افول علوم عقالنی و وحیانی 

1( طرد عناصر معنوی و مقدس - از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها - از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری 

۲( قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث و مسائل طبیعی - از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها - اسیر شدن انسان در نظام پیچیده ای که مانند قفس آهنین 
همه ابعاد وجود انسان را احاطه می کند. 

۳( قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث و مسائل طبیعی - تنگ شدن عرصه بر سایر کنش های انسانی - از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های 
بشری 

۴( طرد عناصر معنوی و مقدس - تنگ شدن عرصه بر سایر کنش های انسانی - اسیر شدن انسان در نظام پیچیده ای که مانند قفس آهنین همه ی ابعاد وجود 
انسان را احاطه می کند.

کدام گزینه در ارتباط با فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد از نظر وبر نادرست است؟ 1--

۱( در جهان متجدد، به تدریج انسان ها اسیر نظام اجتماعی پیچیده ای می شوند که مثل قفس آهنین همه ی ابعاد وجود آنان را احاطه می کند و فرصت رهایی 
از این قفس خودساخته را از آنان می گیرد. 

۲( در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند، این جهان صرفًا از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند و 
به وسیله ی او به کار گرفته می شوند، دگرگون می شود و به مصرف می رسند. 

۳( در جهان متجدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند رواج این دسته از کنش ها عرصه را بر سایر 
کنش های انسانی مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند. 

انتقاد از  با داوری درباره ی این امور، امکان  با معتبر دانستن علوم فرا تجربی، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری وجود دارد و  ۴( در جهان متجدد، 
فرصت ها و محدودیت های آن نیز به دست می آید.
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کدام گزینه علت عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

- پابرجا بودن جهان اجتماعی 

- شکل گیری موقعیت اجتماعی جدید 

- عدم استفاده از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان 

۱( برداشته شدن الزام هایش - پیامدهای غیرارادی جهان اجتماعی - رویکرد معنوی 

۲( مشارکت اجتماعی افراد - پیامدهای آزادی جهان اجتماعی - رویکرد دنیوی 

گاهی و اراده ای نوین - پیامدهای طبیعی جهان اجتماعی - رویکرد سکوالر  ۳( پیدایش آ

۴( مشارکت اجتماعی افراد - پیامدهای طبیعی جهان اجتماعی - رویکرد دنیاگریز

پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب، کدام مورد است؟ 1--

- ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند چیست؟ 

- تغییر جهان اجتماعی موجود چه پیامدی دارد؟ 

- تأثیر رویکرد دنیاگریز به جهان اجتماعی چیست؟ 

۱( تداوم پیامدهای الزامی - نادیده گرفتن استعدادهای معنوی - جلوگیری نکردن جهان موجود از ساخت جهان جدید 

۲( فعال بودن ما به عنوان کنشگر - شکل گیری فرصت ها و محدودیت های جدید - بی توجهی به نیازهای مادی و دنیوی انسان 

۳( برداشته شدن الزام ها و شکل گیری جهان جدید - فراهم شدن فرصت شکوفایی فطرت انسان - در نظر گرفتن فرصت ها و محدودیت ها 

گاهی و اراده ای نوین - شکل گیری الزام های جدید موثر بر فعالیت اجتماعی اعضا - استفاده نکردن از توانمندی آدمی برای آبادی این جهان ۴( پیدایش آ

هریک از موارد زیر مصداق چیست؟ 1--

- گروه دوستان 

- خلق اثر هنری 

- ادب آداب دارد 

- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

۱( پدیده اجتماعی - درونی سازی - برونی سازی - جامعه پذیری 

۲( کنش اجتماعی - پدیده ی اجتماعی - هنجار اجتماعی - کنترل اجتماعی

۳( پدیده ی اجتماعی - برونی سازی - فرصت ها و محدودیت های پدیده های اجتماعی - کنش اجتماعی 

۴( فرصتی برای کنش اجتماعی - درونی سازی - محدودیت های اجتماعی - محدودیت کنش اجتماعی

هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- غرب بعد از رنسانس

- مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

- محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. 

- انسان در این فرهنگ از محدوده مرزهای این جهان عبور می کند. 

۱( جهان معنوی - جهان توحیدی - فرهنگ اساطیری - فرهنگ توحیدی      ۲( جهان متجّدد - جهان اساطیری - فرهنگ معنوی - فرهنگ معنوی 

۳( جهان متجّدد - جهان اساطیری - فرهنگ اساطیری - فرهنگ معنوی      ۴( جهان معنوی - جهان توحیدی - فرهنگ معنوی - فرهنگ اساطیری
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به ترتیب عناوین زیر، در رابطه با جهان اجتماعی چه چیزی را بیان می کنند؟ 1--

- پدیده های اجتماعی خرد مانند کنش های اجتماعی افراد 

- عقاید و ارزش ها 

- حقوق و تکالیف افراد

1( الیه های جهان اجتماعی - اجرای جهان اجتماعی - ویژگی جهان اجتماعی 

۲( الیه های جهان اجتماعی - فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی - اجزای جهان اجتماعی 

۳( فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - اجزای جهان اجتماعی 

۴( اجزای جهان اجتماعی - عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی - فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی

فرهنگ اساطیری چه ویژگی هایی دارد؟ 1--

۱( به قدرت های فوق طبیعی قایل است - محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است - مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

۲( جهان دیگر انکار می شود - مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود - به خداوندگاران فوق طبیعی قایل است.

۳( از محدودۀ مرزهای این جهان عبور می کند - انسان چهره ای ملکوتی پیدا می کند - جهان دیگر انکار می شود. 

۴( محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است - هستی را فراتر از طبیعت می بیند – به قدرت های فوق طبیعی قایل است.

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر با کدام مفاهیم مرتبط هستند؟ 1--

- رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم، گام برمی دارد. 

 از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند. 
ً
- جهان صرفا

- به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است . 

- جهان متجدد، علومی را که از روش های فرا تجربی، عقالنی و وحیانی استفاده می کنند، علم نمی شناسند.

۱( جهان اساطیری - عقالنیت ابزاری - جهان سکوالر و دنیوی - گسترش عقالنیت ابزاری 

۲( جهان توحیدی - طرد عناصر مقدس و معنوی - طرد عناصر مقدس و معنوی - عقالنیت ذاتی 

۳( رواج کنش های عاطفی و اخالقی - جهان اساطیری - جهان اساطیری - عقالنیت ابزاری 

۴( جهان متجدد - طرد عناصر مقدس و معنوی - جهان اساطیری - زوال عقالنیت ذاتی

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

)ج()الف(جهان متجدد
به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند.مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود.)ب(

-فرصتهاومحدودیتها
-علومیراکهازروشهایفراتجربیاستفادهمیکنند،علمنمیشناسد.

-فرهنگاساطیری
۴( الف - ب – ج ۳( الف - ج – ب   ۲( ج - ب – الف   ۱( ب - ج – الف   
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کدام گزینه به ترتیب عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

- ارزیابی جهان های اجتماعی به معنای .......... است.

- گسترش عقالنیت ابزاری به معنای ........... است. 

- منظور از جهان متجدد ....... است. 

۱( ارزیابی حق و باطل - رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه - غرب بعد از قرون وسطی 

۲( ارزیابی واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی - توانایی داوری ارزش ها و عقاید بشری - چهارصد سال اخیر غرب 

۳( داوری ارزش ها، عقاید و آرمان ها - بسط و توسعه ی علوم فرا تجربی و تسلط بر جامعه - چهارصد سال اخیر غرب 

۴( ارزیابی واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی - رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه - غرب بعد از رنسانس

کدام گزینه درباره ی روند شکل گیری جهان اجتماعی نوین، صحیح است؟ 1--

۱( برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  تغییر جهان اجتماعی موجود  شکل گیری الزام های جدید  تشکیل جهان اجتماعی جدید 

۲( برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  تغییر جهان اجتماعی موجود  تشکیل جهان اجتماعی جدید  شکل گیری الزام های جدی 

۳( تغییر جهان اجتماعی موجود  برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  تشکیل جهان اجتماعی جدید  شکل گیری الزام های جدی 

۴( تغییر جهان اجتماعی موجود  برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود  شکل گیری الزام های جدید  تشکیل جهان اجتماعی جدید

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

معلولعلت

پیدایش جهان های اجتماعی مختلفالف

بقوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

نادیده گرفته شدن برخی از توانمندی های بشرج

گاهی آدمی - رفت وآمد ایمن - نمادها و نهادهای اجتماعی  ۱( تنوع آ

۲( متفاوت بودن معرفت افراد - ایجاد محدودیت برای رانندگان - الیه های عمیق برخی از جهان های اجتماعی

۳( تنوع اراده و اختیار انسان ها - محدود شدن آزادی عابران پیاده - نمادها و نهادهای اجتماعی 

۴( متفاوت بودن عقاید و ارزش های جهان اجتماعی - حمل ونقل سریع - الیه های عمیق برخی از جهان های اجتماعی

کدام گزینه به ترتیب به معلول عبارت های زیر اشاره دارد؟ 1--

- اعتقاد به ارزش های سکوالر 

- تغییر در الیه های عمیق جهان اجتماعی 

- مشارکت اجتماعی افراد 

1( انکار کامل جهان دیگر - تبدیل جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر - تداوم جهان اجتماعی 

۲( نادیده گرفتن استعدادهای معنوی انسان - تبدیل جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر - تغییر جهان اجتماعی 

۳( به کار گیری تمام ظرفیت های دنیوی انسان - تفاوت در یک جهان اجتماعی واحد - تغییر جهان اجتماعی

۴( دستیابی به تفسیر توحیدی - تفاوت در یک جهان اجتماعی واحد - تداوم جهان اجتماعی
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به ترتیب منظور از جهان متجدد چیست و بیت های »در نگاهش آدمی آب و گل است / کاروان زندگی بی منزل است و »قوت افرنگ 1--
از علم و فن است / از همین آتش، چراغش روشن است« بیانگر کدام ویژگی های جهان متجدد است؟

1( غرب بعد از رنسانس - طرد عناصر مقدس - گسترش عقالنیت ابزاری

2( غرب چهارصد سال اخیر - گسترش عقالنیت ذاتی - کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا

3( غرب قبل از رنسانس - قفس آهنین - گسترش عقالنیت ابزاری 

۴( غرب یکصد سال اخیر - زوال عقالنیت ذاتی - طرد عناصر معنوی و مقدس

موارد زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید. 1--

الف( فرهنگ اسالم و انبیای الهی که تفسیری توحیدی و الهی از انسان ارائه می دهند، فرهنگ جهان توحیدی است. 

ب( جهان متجدد، فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند. 

ج( در جهان متجدد، کنش هایی که اهداف معنوی را به وسیله ی علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. 

د( ما انسان ها در جهانی دیده می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است. 

۴( ص - ص - غ- غ ۳( ص – غ - غ – ص   ۲( ص - ص - غ - ص   ۱( ص - غ - ص - غ    
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پیامدهای جهان اجتماعی
پایۀ دهم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

اهداف دنیوی را به وسیله علوم تجربی تعقیب می کنند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام های آن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

فرهنگی که عقاید، آؤمان ها و ارزش های آن مربوط به این جهان است.

 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

این جهان، فرصت رهایی از قفسی که انسان برای خود ساخته است را از آنان می گیرد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

به خداوندگار و قدرت های فوق طبیعی قایل است و مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

طی قرون وسطی، ارباب کلیسا به رغم آن که از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی پوشش می گرفتند، با رویکرد دنیوی خود، نوعی دنیا گروی و سکوالریسم 
عملی را دنبال می کردند. آن ها به نام خداوند، بندگان را به بندگی می گرفتند و هم چنین به بهانه های ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند. 

پس از جامعه شناسی تفهیمی )تأکید بر فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها(، جامعه شناسی انتقادی )تأکیدی بر داوری ارزشی( مطرح شد.

جهان اساطیری از انواع جهان های معنوی است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

جهان متجّدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، 
علوم نمی شناسد. باافول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری که پدیده های فراتجربی اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند از دست 

می رود و داوری درباره این امور، به تمایالت افراد و گروه های متفرق سپرده می شود.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- منظور از جهان متجّدد ، غرب بعد از رنسانس است. 

- فرهنگ اساطیری، مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

- جهان اساطیری،  فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. 

- انسان در فرهنگ معنوی  از محدوده های مرزهای این جهان عبور کرده، چهره ای آسمانی و ملکوتی پیدا می کند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شوند. حقوق و تکالیف، به یک دیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری 
محقق نمی شوند. 

برخی از جهان های اجتماعی، استعدادهای معنوی انسان را نادیده می گیرند یا فرصت شکوفایی فطرت آدمی را فراهم نمی آورند برخی دیگر، مانع بسط ابعاد 
دنیوی وجود انسان می شوند و نسبت به نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه اند وبا رویکرد دنیا گریز خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان 

استفاده نمی کنند.

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فراتجربی )عقالنی و و حیانی( استفاده می کنند، 
علم نمی شناسند یا افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری- که پدیده های فراتجربی اند و با علوم تجریب قابل مطالعه نیستند- از 
دست می رود و داوری درباره این امور، به تمایالت افراد و گروه های متفرق سپرده می شود. از این روند، به زوال معنا و »عقالنیت ذاتی« یاد می شود. پیامدهای 

جهان اجتماعی همان درهایی هستند که جهان اجتماعی به روی ما می گشاید و یا می بندد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

ب(  رشد علوم تجربی وفناوری حاصل از آن، برای تسلط بر طبیعت و جامعه را »گسترش عقالنیت ابزاری« می گویند. 

گاهی واراده افراد انسانی پدید می آید ولی این پدیده، پس از  ج( ما نمی توانیم هر گونه که بخواهیم، جهان اجتماعی را بسازیم یاتغییر دهیم. جهان اجتماعی با آ
آن که با کنش انسان تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام هایی را به دنبال می آورد که وابسته به قرارداد و اراده تک تک افراد نیست. این پیامدها خود موقعیت جدیدی 

)فرصت ها و محدویت ها( را برای کنش ها و انتخاب های بعدی ما فراهم می آورد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

درجهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت روج می یابند. رواج این دسته از کنش های حسابگرانه معطوف 
به دنیا، عرصه را بر سایر کنش های انسانی، مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند. این وضعیت افراد خواهان تسلط بر این جهان را به تدریج، ایر نظام 
اجتماعی پیچیده ای می سازد که مثل قفس آهنین، همه ابعاد وجود آنان را احاطه می کند و فرصت رهایی از این قفس خودساخته را ازآنان می گیرد از این روند، 
به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها یاد می شود. درجهان متجدد عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان، از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست. جهان 
صرفًا از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند، به وسیله او به کار گرفته می شوند، دگرگون می شوند و به مصرف می رسند و 

هیچ گونه قداستی ندارند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جهان دنیوی همه ظرفیت ها و استعدادهای انسان را در خدمت دنیا به کار می گیرد و ظرفیت ها و خواسته های معنوی انسان ها را به فراموشی می سپارد.

منظور از جهان متجدد غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهار صد سال اخیر است. 

جهان معنوی دو نوع توحیدی و اساطیری دارد. فرهنگ اسالم و انبیای الهی که تفسیری توحیدی و الهی از انسان ارائه می دهند. فرهنگ جهان توحیدی است، 
اما جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است ومحصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. 

فرهنگ اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جهان اجتماعی در قالب ها فرصت ها و محدودیت ها تحقق می یابد. جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی و اا (1ل
به دست می آیند، علوم می داند و علومی راکه از روش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، علم نمی شناسد.

بخش های مختلف جهان اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی دارند فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند 
به عبارت دقیق تر، فرصت ها و محدودیت ها دو روی یک سکه اند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در جهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله علوم تجربی تعقیب می کند، به شدت رواج می بیند. رواج این دسته از کنش های حسابگرانه معطوف به 
دنیا، رعصه را بر سایر کنش های انسانی، مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند. این وضعیت افراد خواهان تسلط بر این جهان را به تدریج اسیر نظام 
اجتماعی پیچیده ای می سازد که مثل قفس آهنینی، همه ابعاد وجود آنان را احاطه می کند و فرصت  رهایی از این قفس خودساخته را از آنان می گیرد از این روند، 

به از دست رفتن اراده و  آزادی انسان ها یاد می شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

با تغییر جهان اجتماعی موجود و در پی آن، برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و الزام های دیگری به دنبال می آورد که بر فعالیت 
اجتماعی اعضای آن تأثیر می گذارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در جهان اجتماعی متجدد، آدمیان متوجه اهداف دنیوی هستند و برای رسیدن به این اهداف، از علوم تجریب استفاده می کنند. این علوم با روش تجریب و 
فناوری حاصل از آن، قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث و مسایل طبیعی هم انند بیماری، زلزله، سیل و ... را به انسان می دهد.

در جهان متجدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. رواج این دسته از کنش های حسابگرانه ی 
معطوف به دنیا، عرصه را بر سایر کنش های انسانی، مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند.

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روشهای فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، 
علم نمی شناسد با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری، از دست می رود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان متجدد فقط علوم یرا که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی که از روش های فراتجری استفاده می کنند، را علم نمی شناسد. با افول 
این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش هاه و آرمان های بشری که پدیده های فراتجربی اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند، از دست می رود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر جهان اجتماعی تا زمانی که از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. 

جهان اجتماعی پیامدها و الزام هایی را به دنبال می آورد که وابسته به قرارداد و اراده ی تک تک افراد نیست )پیامدهای طبیعی( واین پیامدها خود، موقعیت  
جدیدی را برای کنش ها و انتخاب های بعدی ما فراهم می آورد. 

برخی جهان های اجتماعی با رویکرد دنیا گریز خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده نمی کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی و اراده ی نوین است و ممکن است جهان موجود از بسط آن جلوگیری کند.  -  ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند پیدایش و گسترش آ

- با تغییر جهان اجتماعی موجود و در پی آن، برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و الزام های دیگری به دنبال می آورد که بر 
فعالیت  اجتماعی اعضای  آن تأثیر می گذارد. 
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- برخی جهان های اجتماعی نسبت به نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه هستند و با رویکرد دنیا گریز خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان 
استفاده نمی کنند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  منظور از جهان متجّدد،  غرب بعد از رنسانس است. 

- جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خدوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. 

- فرهنگ اساطیری، مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

- انسان در فرهنگ معنوی از محدوده ی مرزهای این جهان عبور کرده، چهره ای آسمانی و ملکوتی پیدا می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

پدید های اجتماعی خرد مانند کنش های اجتماعی افراد ← اجزای جهان اجتماعی 

عقاید و ارزش ها ← عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی

حقوق و تکالیف افراد ← فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی

-  پدیده های اجتماعی اجزای جهان اجتماعی اند مانند پدیده های اجتماعی خرد مثل کنش های اجتماعی افراد

- عقاید و ارزش ها در الیه های عمیق جهان اجتماعی قرار می گیرند. 

- حقوق و تکالیف به یکدیگر وابسته اند، فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

به قدرت های فوق طبیعی قایل است – محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است- مانع شکوفایی فطرت  آدمی می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان متجدد، رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام برمی دارد. 

درجهان متجدد، عناصر مقدس و معنوی طرد می شوند ... و جهان صرفًا از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند و به 
وسیله ی او به کار گرفته می شوند. 

جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است فرهنگ 
اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که ارزش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، علم 
نمی شناسد که از این روند، به زوال معنا و عقالنیت ذاتی یاد می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند. جهان متجدد علومی را که از روش های فراتجربی )عثالنی و وحیانی( 
استفاده می کنند، علم نمی شناسد. 

فرهنگ اساطیری، مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (26

ارزیابی جهان های اجتماعی به معنای ارزیایب واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی است. 

رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه را گسترش عقالنیت ابزاری می گویند. 

منظور از جهان متجدد غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیر است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و لا (26

با تغییر جهان اجتماعی موجود و در پی آن، برداشته شود الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و الزام های دیگری به دنبال می آورد که بر فعالیت 
اجتماعی اعضای آن تأثیر می گذارد.

 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (26

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (26

اعتقاد به ارزش های سکوالر ← انکار کامل جهان دیگر، نادیده گرفتن استعدادهای معنوی انسان و به کارگیری تمام ظرفیت های دنیوی انسان 

تغییر در الیه های عمیق جهان اجتماعی ← تبدیل جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر

مشارکت اجتماعی افراد← تداوم جهان اجتماعی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (26

منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهارصدسال اخیر است. بیت های »در نگاهش آدمی آب و گل است/ کاروان زندیگ بی منزل 
است« و »قوت افرنگ از علم و فن است/ از همین آتش، چراغش روشن است« به ترتیب بیانگر طرد عناصر مقدس )معنوی( و گسترش عقالنیت ابزاری است.

 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (26

برر ی عبارت نادر ت:

ج( در جهان متجدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را )نه اهداف معنوی( به وسیله علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. 
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عبارت های زیر به ترتیب پیامد کدام گزینه هستند؟ 1-

- عدم توانایی در دواری حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها 

- بخش هایی از جهان اجتماعی باطل می باشند. 

- ورود آرمان ها به قلمرو واقعی 

1( جهان های اجتماعی که عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی معتبر نمی دانند – براساس خرافات شکل نگرفته باشند - عمل مردم 
براساس ارزش ها 

۲( عقاید و ارزش ها، پدیده هایی هستند که صرفاً در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسان پدید می آیند - مطابق فطرت انسان نمی باشند - 
مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش جهان های اجتماعی اند. 

۳( جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند - به لحاظ علمی قابل دفاع نیستند به مردم مطابق آرمان ها عمل می کنند. 

۴( علوم تجربی توانایی داوری در مورد درست یا نادرست بودن شیوه های مداوای بیماران را دارد - به لحاظ علمی قابل دفاع نیستند - مردم 
ازررش ها جانب داری کنند.

علت هر یک از موارد زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟1-

- تبدیل ارزش ها به واقعیت

- فاصله گرفتن قلمرو واقعی جهان اجتماعی از آرمان ها

- ورود ارزش های حقیقی به قلمرو آرمانی جهان اجتماعی

1( عمل کردم مردم مطابق با ارزش ها - عمل نکردن مردم مطابق با ارزش های آرمانی - ایمان جوامع به عقاید و ارزش های حقیقی   
۲( عمل کردم مردم مطابق با ارزش ها - شکل گیری قلمرو واقعی جهان اجتماعی - سامان دادن هنجارها براساس ارزش های حقیقی  

۳( جانبداری مردم از ارزش ها - شکل گیری قلمرو واقعی جهان اجتماعی -ایمان جوامع به عقاید و ارزش های حقیقی  

۴( جانبداری مردم از ارزش ها - عمل نکردن مردم مطابق با ارزش های آرمانی - سامان دادن هنجارها براساس ارزش های حقیقی

معنای حقایق از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییرپذیرند، چیست؟ 1-

1( امکان خروج از باطل و قبول حق وجود ندارد. 

۲( جهان های اجتماعی نمی توانند برمدار حق یا باطل بچرخند. 

۳( حق و باطل برمدار بینش و گرایش جهان های اجتماعی دچار تغییر می شود. 

۴( برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد.
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ساخته شدن قلمرو واقعی جهان اجتماعی توسط ارزش هایی است که ....... 1-

۲( یک جامعه در آن اشتراک دارند.  1( مردم به آن عمل می کنند.    

۴( اهالی یک جامعه رعایت آن را الزم می دانند.  ۳( مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند.   

به ترتیب، »آشنا کردن افراد نسبت به حقوق دیگری« و »وفای به عهد« بیانگر چه مفهومی هستند؟ 1-

۲( جامعه پذیری - آرمان حق  ۱( کنترلی اجتماعی - فرهنگ واقعی    

۴( آرمان حق - فرهنگ واقعی ۳( جامعه پذیری - کنترل اجتماعی    

جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن ها را به چه قلمروی وارد می کنند و اگر هنجارها و اعمال خود را نیز براساس 1-
این عقاید و ارزش ها سامان دهند، آن ها را به چه قلمروی وارد کرده اند؟ 

۲( واقعی - آرمانی  1( آرمانی – واقعی     

۴( آرمانی - درون قلمرو آرمانی ۳( واقعی – حقیقی     

هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟ )به ترتیب( 1-

- حقایق از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییرپذیرند. 

- جهان غرب طی جنگ های صلیبی به عقاید و ارزش های دنیوی روی آورد و هویت جدیدی پیدا کرد.

1( برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد - اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر بر عقاید و ارزش های خود 
پافشاری نکند، دادوستد فرهنگی به الیه های عمیق آن سرایت می کند و به مرور زمان دچار تحوالت هویتی می شود و عقاید و ارزش های جهان اجتماعی مقابل 

را می پذیرد. 

۲( جهان های اجتماعی می توانند برمدار حق یا باطل بچرخند، اما حق و باطل برمدار بینش و گرایش آن ها، دچار تغییر نمی شود - ممکن است یک جهان 
اجتماعی در مواجه با جهان اجتماعی دیگر ضمن پذیرش بخش هایی از آن هویت جدید به دست آورد، بدون این که به جهان اجتماعی مقابل ملحق شود. 

۳( حقایق هرچند ثابت اند ولی برای جهان های اجتماعی امکان خروج از باطل و قبول حق وجود ندارد - جهان اسالم در رویارویی با فرهنگ های دیگر، زمینه ی 
تحوالت هویتی آن ها را پدید آورد، آن ها در تعامل با جهان اسالم عقاید و ارزش های توحیدی آن را پذیرفتند. 

۴( جهان های اجتماعی نمی توانند برمدار حق یا باطل بچرخند، اما حق و باطل برمدار بینش و گرایش آنها، دچار تغییر می شود - ممکن است اعضای جهان 
اجتماعی مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند و در نتیجه حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهند.

معنای حقایق هرچند خود ثابت اند، ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییرپذیرند، چیست؟ 1-

۱( امکان خروج از باطل و قبول حق در جهان های اجتماعی وجود ندارد. 

۲( برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد. 

۳( جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن ها را به قلمرو واقعی وارد می کنند. 

گاهی یا جهل مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین می شود. ۴( حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها براساس آ

به ترتیب هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام مورد است؟ 1-

- سپردن داوری در مورد ارزش ها و آرمان های بشری به تمایالت افراد 

- مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش جهان های اجتماعی می باشند. 
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- در جوامع مختلف شیوه ی واحد و ثابتی ندارد. 

1( زوال معنا - قلمرو واقعی و آرمانی - جامعه پذیری 

۲( بسط کنش های عاطفی - پدیده های تکوینی - کنترل اجتماعی 

۳( زوال عقالنیت ذاتی - حق و باطل - جامعه پذیری 

۴( کنش های حسابگرانه ی معطوف به هدف - پدیده های اعتباری - کنترل اجتماعی

به ترتیب »حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید کالن دربارۀ انسان ها« و »حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی« چگونه شناخته 1--
می شوند؟ 

۲( علوم تجربی - عقل و وحی  ۱( علم متناسب با هر قسمت - علوم تجربی   

۴( علوم اجتماعی - توجه مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها ۳( عقل و وحی - علم متناسب با همان الیه   

کدام عبارت صحیح بیان نشده است؟ 1--

۱( ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اّما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی 
جهان اجتماعی را شکل می دهد. 

۲( جهان متجّدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فراتجربی استفاده می کنند، علم نمی داند. 

۳( علوم تجربی توان داوری درباره ی فنون و روش های اجرایی را دارند و حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید کالن درباره ی انسان و جهان را با روش ها و علوم 
تجربی می توان شناخت. 

دیگری محقق  بدون  هیچ کدام  و  وابسته اند  یکدیگر  به  و محدودیت ها  فرصت ها  دارند.  و محدودیت هایی  فرصت ها  اجتماعی،  مختلف جهان  بخش های   )۴
نمی شوند.

به ترتیب، »مرزهای قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی« و »جهان اجتماعی با طبیعت و بدن آدمی« بر چه اساسی تغییر و تعامل 1--
می کنند؟ 

۲( عمل نکردن به ارزش ها - عقاید و ارزش ها  1( عمل به ارزش ها – هویت   

۴( عمل مردم – هویت ۳( تعلیم و تربیت - هویت اجتماعی  

به ترتیب، پیامد هریک از عبارت های زیر در کدام مورد آمده است؟ 1--

- محدود نشدن علم به معنای علم تجربی در علوم اجتماعی  - عمل کردن مردم یک جامعه مطابق با آرمان های خود  

- از دست رفتن ایمان جامعه نسبت به حقایق  - ایمان آوردن جامعه به عقاید و ارزش های حقیقی   

۱( تبدیل آرمان ها به واقعیت - تعیین نشدن حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها بر اساس نگاه مردم - ورود آن ها به قلمرو واقعی جامعه - گسستن از حق و گام 
برداشتن به سوی باطل 

۲( تبدیل آرمان ها به واقعیت - توانمندی در داوری درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی - ورود آن ها به قلمرو آرمانی جامعه - 
چرخش حق و باطل برمدار بینش و گرایش جهان اجتماعی 

۳( کاهش فاصله میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه - تعیین نشدن حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها براساس نگاه مردم - ورود آن ها به قلمرو واقعی جامعه - 
چرخش حق و باطل برمدار بینش و گرایش جهان اجتماعی

۴( کاهش فاصله میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه - توانمندی در داوری درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی - ورود آن ها به 
قلمرو آرمانی جامعه - گسستن از حق و گام برداشتن به سوری باطل



106

جامعه شناسی جامع کنکور

جدول را کامل کنید.1--

1( ناتوانی از ارزیابی حق و باطل بودن عقاید و آرمان ها - ورود حقایق به قلمرو واقعی - ایمان نیاوردن به حقایق 

۲( ناتوانی در شناخت پیامدهای اجتماعی و تاریخی عقاید و آرمان ها - ورود حقایق به قلمرو واقعی - ایمان نیاوردن به حقایق 

۳( ناتوانی از ارزیابی حق و باطل بودن عقاید و آرمان ها - ورود حقایق به قلمرو واقعی - از دست دادن ایمان به حقایق  

۴(  ناتوانی در شناخت پیامدهای اجتماعی و تاریخی عقاید و آرمان ها - ورود حقایق به قلمرو واقعی - از دست دادن ایمان به حقایق

در ارتباط با ارزیابی قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام گزینه صحیح نیست؟ 1--

1( هر بخش از جهان اجتماعی که به لحاظ علمی قابل دفاع نباشد و براساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و بخش هایی که از نظر علمی صحیح و مطابق 
فطرت انسان باشد، حق است. 

۲( حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود، مثاًل شیوه ی مداوای بیماران را می توان با روش های تجربی 
شناخت. 

۳( واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو آرمان های آن ارزیابی کرد، اگر مردمی مطابق آرمان های خود عمل کنند، فاصله ی میان قلمرو واقعی و 
آرمانی جامعه ی خود را کاهش می دهند، ولی همه آرمان ها درست نیستند تا واقعیت ها را بر اساس آن ها ارزیابی کرد. 

۴( علوم اجتماعی اگر علم را به معنای فراتجربی آن محدود کند، نمی تواند درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی داوری کند.

پیامد هر یک از عبارت های زیر، به ترتیب در کدام مورد آمده است؟ 1--

- از دست رفتن ایمان جامعه نسبت به حقایق 

- محدود نشدن علم به معنای علم تجربی در علوم اجتماعی 

- عمل کردن مردم یک جامعه مطابق با آرمان های خود 

- ایمان آوردن جامعه به عقاید و ارزش های حقیقی 

۱( چرخش حق و باطل برمدار بینش و گرایش جهان اجتماعی - تعیین نشدن حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها بر اساس نگاه مردم - کاهش فاصله میان قلمرو 
واقعی و آرمانی جامعه - ورود آن ها به قلمرو واقعی جامعه 

۲( گسستن از حق و گام برداشتن به سوی باطل - توانمندی در داوری درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی - کاهش فاصله ی 
میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه - ورود آن ها به قلمرو آرمانی جامعه 

۳( تبدیل آرمان ها به واقعیت - توانمندی در داوری درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های اجتماعی - ورود آن ها به قلمرو آرمانی جامعه - چرخش 
حق و باطل برمدار بینش و گرایش جهان اجتماعی

۴( تبدیل آرمان ها به واقعیت - تعیین نشدن حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها براساس نگاه مردم - ورود آن ها به قلمرو واقعی جامعه - گسستن از حق و گام 
برداشتن به سوی باطل

چه تعداد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟ 1--

- اگر جوامع حقایق را نشناسند و به آن ایمان بیاورند و مطابق آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند، از 
حق گسسته و به سوی باطل گام بر می دارند. 

- در یک جهان اجتماعی، پدیده ای در زمانی، آرمان محسوب می شود و در زمان دیگری لباس واقعیت می پوشد، مثل استقالل سیاسی 
در ایران. 
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- واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو آرمان های آن ارزیابی کرد. 

- تمامی افراد همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند. 

- فرصت ها و محدودیت ها بدون دیگری محقق می شوند و به یکدیگر وابسته نیستند.

۲ )۴     ۴ )۳    ۱ )۲     ۳ )۱

کدام یک از عبارت های زیر صحیح بیان نشده است؟ 1--

گاهی و اراده ی افراد انسانی پدید می آید. ولی این پدیده، پس از آنکه با کنش انسان تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام هایی را به دنبال می آورد  1( جهان اجتماعی با آ
که وابسته به قرار داد و اراده تک تک افراد نیست.

گاهی یا جهل، توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین  ۲( حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و کنش ها، براساس آ
می شود. 

۳( ساختن جهان اجتماعی جدید، نیازمند پیدایش و گسترش آگاهی و اراده ی نوین است و ممکن است جهان موجود از بسط آن جلوگیری 
کند. 

۴( جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی 
است. فرهنگ اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود.

و 1-- از نظر جوامعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی معتبر نمی دانند، عقاید 
ارزش های اجتماعی، چگونه پدیده هایی هستند؟ 

1( می توانند از حق و باطل بودن عقاید و آرمان ها سخن بگویند. 

۲( صرفًا در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می آیند و ما فقط می توانیم بودن یا نبودن این ارزش ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آن را بشناسیم. 

۳( می توانند درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان ها داوری کنند. 

۴( توان داوری فنون و روش های اجرایی را ندارند و ارزش ها و عقاید کالن را می توانند شناسایی کنند.

ت و دلیل هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 1--
ّ
به ترتیب، عل

- پیدایش جهان های اجتماعی مختلف 

- عرصه را بر سایر کنش های انسانی، مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند. 

- توان داوری علوم اجتماعی درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان های اجتماعی 

۱( تبعیض نژادی - رواج کنش های دنیوی - معتبر دانستن عقل و وحی 

۲( تنوع اراده و اختیار انسان ها - طرد عناصر معنوی و مقدس - محدود کردن علم به دانش تجربی 

۳( کنشگری فّعال و تأثیرگذار - رشد علوم تجربی و فّناوری حاصل از آن - علوم مبتنی بر عقل و وحی 

گاهی و معرفت انسان ها - کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا - محدود کردن علم به معنای تجربی آن ۴( تنوع آ

به ترتیب، پاسخ هریک از سؤاالت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 1--

- در کدام دیدگاه، هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد؟ 
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- کدام فرهنگ مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود؟ 

 در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می آیند؟ 
ً
- از نظر کدام جوامع عقاید و ارزش های اجتماعی، پدیده هایی هستند که صرفا

1( دیدگاه طولی - جهان متجدد - جوامعی که عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی دانند. 

۲( دیدگاه عرضی - سکوالر - جوامعی که از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان ها سخن بگویند. 

۳( دیدگاه طولی - دنیوی - جوامعی که علم را به دانش تجربی محدود نمی کنند. 

۴( دیدگاه عرضی - اساطیری - جوامعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند.

با توجه به حق یا باطل بودن و آرمانی یا واقعی بودن عقاید و ارزش ها، کدام گزینه نادرست است؟ 1--

گاهی یا جهل مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین نمی شود.  1( حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها براساس آ

۲( تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت محروم مانده اند، از جمله عقاید و ارزش های حق اند. 

۳( حقایق هرچند خود ثابت اند، ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، تغییر ناپذیرند. 

۴( هر اندازه مردم، مطابق ارزش ها عمل کنند، به همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند.

مفاهیم »آرمان حق«، »قلمرو واقعی«، قلمرو آرمانی« و »آرمان اجتماعی به ترتیب با کدام عبارت های زیر، مرتبط هستند؟ 1--

الف( ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند، ولی در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند. 

ب( هر بخش از جهان اجتماعی است که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد. 

ج( مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی، خواهان رسیدن به آن ها هستند. 

د( ارزش هایی که مردم یک جامعه به آن عمل می کنند. 

۴( د - ب - الف – ج ۳( ج - د - ب – الف   ۲( الف - د - ب – ج    1( ب - د - الف - ج   

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی بیان می کند؟ 1--

الف( حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می شود. 

ب( ارزش هایی که مردم یک جامعه به آن عمل می کنند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را می سازد. 

ج( جهان های اجتماعی می توانند برمدار حق یا باطل بچرخند و حق و باطل نیز برمدار بینش و گرایش آن ها دچار تغییر می شوند. 

۴( غ - ص - غ ۳( ص - ص – غ   ۲( غ- غ - ص    1( ص - غ- غ   

به ترتیب هر عبارت یا کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

- احترام به پدر و مادر 

- استکبارستیزی 

- ناپسند بودن اسراف و تبذیر 

1( بیرون قلمرو واقعی - بیرون قلمرو واقعی - درون قلمرو واقعی 

۲( درون قلمرو واقعی - درون قلمرو واقعی - بیرون قلمرو واقعی 

۳( بیرون قلمرو واقعی - درون قلمرو واقعی - درون قلمرو واقعی 

۴( درون قلمرو واقعی - بیرون قلمرو واقعی -  بیرون قلمرو واقعی
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کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟1--

)الف()ب()ج(

در مکان ها و زمان های مختلف دچار 
تغییر می شوند.

با علم متناسب با همان الیه شناخته تغییرات درون یک جهان اجتماعی
می شود.

- حق و باطل  - هنجار و نمادها    - آرمان و واقعیت  

۴( ج - الف – ب ۳( ب - ج – الف   ۲( ج - ب - الف    1( الف - ب – ج  

اجتماعی 1-- به قلمروی واقعی جهان  را  برنامه ریزان فرهنگی چگونه زمینه ی ورود آن  و  اجتماعی کجاست  آرمانی جهان  قلمروی 
فراهم می کنند؟ 

1( ارزش هایی که مردم رعایت آن ها را الزم می دانند و به آن عمل می کنند - از طریق تعلیم و تربیت 

۲( ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند - از طریق 
تعلیم و تربیت 

۳( ارزش هایی که مردم رعایت آن ها را الزم می دانند و به آن عمل می کنند - از طریق تنبیه و پاداش 

۴( ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند - از طریق 
تنبیه و پاداش

»آرمان اجتماعی« چیست و آرمان جهان اسالم کدام است؟1--

1( مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند - آزادی فلسطین 

۲( شیوه ی انجام کنش اجتماعی است که موردقبول افراد جامعه قرار گرفته است - توحید 

۳( مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند - توحید 

۴( شیوه ی انجام کنش اجتماعی است که موردقبول افراد جامعه قرار گرفته است - آزادی فلسطین

کدام یک از گزینه های زیر از مصادیق عقاید و ارزش های حق نیست؟ 1--

۲( وفای به عهد  ۱( حمایت از مستضعفان و مظلومان    

۴( تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت محروم مانده اند. ۳( دنیاپرستی     

حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با ....... 1--

1( علم متناسب با همان الیه شناخته می شود. 

۲( تکنیک ها و روش های علوم تجربی مشخص می گردد. 

۳( علوم تجربی شناخته نخواهد شد بلکه با علوم مبتنی بر عقل و وحی شناخته می شود. 

۴( تکنیک های علوم تجربی در کنار استفاده از عقل و وحی شناخته می شود.
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درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 1--

الف( حقایق هرچند خود ثابت اند ولی از جهت قرار گرفتن در قلمروی آرمانی و واقعی، تغییرپذیرند.

ب( جهان های اجتماعی می توانند برمدار حق یا باطل بچرخند اما حق و باطل برمدار بینش و گرایش آن ها، دچار تغییر نمی شود. 

ج( جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن ها را به قلمروی واقعی خود وارد می کنند.

د( هر بخش از جهان اجتماعی که از نظر علمی صحیح بوده و مطابق فطرت انسان نباشد، حق است. 

۴( ص- ض- ص- غ ۳( غ- ص- غ- ص   1( ص- غ –ص- غ   ۳( ص- ض– غ - غ   

مفاهیم مرتبط با پدیده های زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟ 1--

- خرافات - ابزار شناخت عقاید و ارزش ها  - توجه یا بی توجهی آدمیان   

1( تعیین حق و باطل بودن عقاید - عقاید جهان سکوالر - وحی 

۲( آرمانی یا واقعی بودن ارزش ها - عقاید باطل - عقل 

۳( آرمانی یا واقعی بودن ارزش ها - عقاید باطل - تجربه 

۴( تعیین حق و باطل بودن عقاید - عقاید جهان سکوالر – حواس

کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟ 1--

1( حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود. علوم تجربی توان داوری درباره ی تکنیک ها و روش های اجرایی 
را دارند. 

۲( جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی معتبر نمی دانند، نمی توانند از حق یا باطل بودن 
عقاید و آرمان ها سخن بگویند. حق و باطل بودن عقاید کالن را با روش ها و علوم تجربی نمی توان شناخت. 

۳( پدیده های در یک جهان اجتماعی در قلمرو آرمانی و در جهان اجتماعی دیگر در قلمرو واقعی قرار می گیرد، مثاًل امنیت برای یک کشور آشوب زده، پدیده ای 
در قلمرو آرمانی و برای یک جامعه ی بسامان در قلمرو واقعی است. 

۴( برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه همواره تالش می کنند تا از طریق تعلیم و تربیت، زمینه ی تحقق بیش تر آرمان ها و ورود آن ها به قلمرو آرمانی جهان اجتماعی 
را فراهم کنند، قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده اند.

کدام گزینه به عبارت زیر اشاره دارد؟1--

» ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سختی می گویید که به آن عمل نمی کنید؟« 

۱( ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند اما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی 
جهان اجتماعی را شکل می دهد. 

۲( هر اندازه مردم مطابق ارزش ها عمل کنند، به همان اندازه آرمان ها وارد قلمرو آرمانی جهان اجتماعی می شوند اما اگر مردم به ارزش هایی که در قلمرو آرمانی 
جامعه رعایت آن ها را الزم می دانند عمل نکنند قلمرو واقعی از آرمان ها فاصله می گیرد. 

۳( آرمان اجتماعی مجموعه ی اهداف و ارزش های مشترکی است که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند و در واقع تصور اعضای جهان 
اجتماعی از وضعیت مطلوب اقتصاد است. 

۴( در یک جهان اجتماعی پدیده ای در زمانی، آرمان محسوب می شود و در زمان دیگری لباس واقعیت می پوشد. حدود قلمرو آرمانی و واقعی هر جهان اجتماعی 
دستخوش تغییر می شود.
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با توجه به مفهوم »حق و باطل« کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟ 1--

1( جهان های اجتماعی می توانند برمدار حق یا باطل بچرخند، اما حق و باطل برمدار بینش و گرایش آن ها، دچار تغییر نمی شود. 

۲( حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها، با موافقت و مخالفت آدمیان تغییر می یابد. 

۳( حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی، با علم متناسب با همان الیه، شناخته نمی شود. 

۴( حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید کالن درباره ی انسان و جهان را با روش ها و علوم تجربی نمی توان شناخت.

به ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند، ....... می گویند و به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان 1--
اجتماعی، خواهان رسیدن به آن هستند، ....... می گویند، اما به ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند، اما در عمل 

ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند، ....... می گویند.

۱( آرمان اجتماعی - قلمرو آرمانی جهان اجتماعی - قلمرو واقعی جهان اجتماعی 

۲( قلمرو واقعی جهان اجتماعی - قلمرو آرمانی جهان اجتماعی - آرمان اجتماعی 

۳( آرمان اجتماعی - قلمرو واقعی جهان اجتماعی - قلمرو آرمانی جهان اجتماعی 

۴( قلمرو واقعی جهان اجتماعی - آرمان اجتماعی - قلمرو آرمانی جهان اجتماعی
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ارزیابی جهان های اجتماعی
پایۀ دهم

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

علوم اجتماعی اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، می تواند درباره ی حق یا باطل بودن آرمان ها و واقعیت های جهان های اجتماعی داوری کند. 

هر بخش از جهان اجتماعی که به لحاظ علمی قابل دفاع نباشد و براساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل است.

اگر مردمی مطابق آرمان های خود عمل کنند، فاصله ی میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه ی خود را کاهش می دهند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

آزادی انسان ها از همه بندها و موانع راه سعادت آنها، عدالت و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تعالی همه ی انسان ها، توحید و ربوبیت خداوند سبحان نسبت به 
همه ی مخلوقات، از عقاید و ارزش های حقیقی ودرستی هستند که حقانیت و درستی آن ها با موافقت و مخالفت آدمیان تغییر نمی یابد. 

درجهان اسالم عمل به حق و پرهیز از باطل، مهم ترین  آرمان های اجتماعی هستند. 

استکبار و غلبه بر دیگر جوامع، پول پرستی و شرک از عقاید و ارزش های باطل اند و باطل بودن آن ها با نوع مواجهه ی جوامع مختلف با آن ها دگرگون نمی شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مردم به آن عمی می کنند. . (1لاوس

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جامعه پذیری- آرمان حق (1لاوس

گزینه 1 پاسخ صحیح است. آرمانی – واقعی و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

حقایق هر چند خود ثابت اند؛ ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، تغییرپذیرند. یعنی برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و پذیرش 
باطل وجود دارد؛ همانگونه که امکان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان های اجتماعی می توانند بر مدار حق یا باطل بچرخند، اما حق و باطل برمدار 

بینش و گرایش آن ها، دچار تغییر نمی شود. 

ممکن است یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، ضمن پذیرش بخش هایی از آن، ویت جدیدی به دست آ ورد و بدون این که به جهان 
اجتماعی مقابل ملحق شود، دچار تحوالت هویتی گردد. جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیشر برخی الیه های آن، 
بدون این که به جهان اسالم بپیوندد، تحوالت هویتی پیدا کرد. این جهان بار دیگر دچار تحوالت هویتی شد. این بار با عبور از عقاید و ارزش های مسیحیت قرون 

وسطی، به عقاید و ارزش های دنیوی و سکوالر روی آورد و هویت جدید پیدا کرد. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

برای جهان های اجتمعی، امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

سپردن داوری درمورد ارزش ها و آرمان های بشری به تمایالت افراد ← زوال معنا و عقالنیت ذاتی

حق و باطل، مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش جهان های اجتماعی اند.

جامعه پذیری در جوامع مختلف، شیوه ی واحد و ثابتی ندارد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

-  حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید کالن درباره انسان و جهان را با روش ها و علوم تجربی نمی توان شناخت. علوم مبتنی بر عقل و وحی، دو ابزار مهم برای 
شناخت عقاید و ارزش ها هستند. 

- حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی، با علم متنساب با همان الیه  شناخته می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

3( علوم تجربی توان داوری درباره ی فنون و روش های اجرایی را دارند و حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید کالن درباره ی انسان و جهان را با روش ها و علوم 
تجربی نمی توان شناخت.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اگر مردمی مطابق آرمان های خودعمل کنند، فاصله ی میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه ی خد را کاهش می دهند.

علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، می تواند درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و  آرمان های جهان های اجتماعی داوری کند. 

جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن ها را به قلمرو آرمانی خود وارد می کنند و اگر هنجارها و اعمال خود را نیز براساس این عقاید و ارزش ها 
سامان دهند، آن ها را به قلمرو واقعی وارد نموده اند. 

اگر جوامع حقایق را نشناسند و به آن ایمان نیاورند و مطابق آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند، از حق گسسته وبه سوی باطل 
گام برمی دارند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن، برای تسلط بر طبیعت و جامعه را گسترش عقالنیت ابزاری می گویند.

منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیر است. 

افراد خواهان تسلط بر جهان متجدد به تدریج، اسیر نظام اجتماعی پیچیده ای می شوند که مثل قفس آهنین، همه ی ابعاد وجود آن ها را احاطه می کند و فرصت 
رهایی از این قفس خود ساخته را از آنان می گیرد. از این روند، به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها یاد می شود.

آرمان  اجتماعی تصور اعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست و ... است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، می تواند درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی داوری کند.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

-  اگر جوامع حقایق را نشناسند و به آن ایمان نیاورند و مطابق آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند، از حق گسسته و به سوی باطل  
گام برمی دارند.

 - علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، درباره ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان های اجتماعی داوری کند. 

- اگر مردمی مطابق ارمان های  خود عمل کنند، فاصله ی میان قلمرو واقعی و آرمانی  جامعه ی خد را کاهش می دهند.

- جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن  ها را به قلمرو آرمانی خود وارد می کنند و اگر هنجارها و اعمال خود را نیز براساس این عقاید وارزش ها 
سامان دهند، آن ها را به قلمرو واقعی وارد نموده اند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گاهی یا جهل، توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین نمی شود. حق وباطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و کنش ها، براساس آ

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جهان های اجتماعی علم را به دانش تجربی محدود می کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی دانند، نمی توانند از حق یا باطل بودن عقاید 
و آرمان ها سخن بگویند. از نظر این جوامع عقاید و ارزش های اجتماعی، پدیده هایی هستند که صرفًا در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می آیند و ما 
فقط می توانیم بودن یا نبودن این ارزش ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آن را بشناسیم وبرای داوری درباره ی درست و غلط بودن یا حق و باطل بودن آن ها 

راهی نداریم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- در مقابل دیدگاه طولی، عده ی دیگری از اندیشمندان اجتماعی معتقدند جهان های اجتماعی متنوع اند. هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را 
به وجود می آورد. فرهنگ ها و تمدن ها نیز براساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای مختلفی را می پیمایند. )دیدگاه تنوع جوامع 

یا را می پیمایند. )دیدگاه تنوع جوامع یا عرضی( 

- فرهنگ اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. 

- جهان های اجتماع یکه علم را به دانش تجربی محدود می کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی دانند، نمی توانند از حق یا باطل بودن 
عقاید و آرمان ها سخن بگویند. از نظر این جوامع، عقاید و ارزش های اجتماعی، پدیده هایی هستند که صرفًا در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می آیند 
و ما فقط می توانیم بودن یا نبودن این ارزش ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آن ها را بشناسیم و برای داوری درباره ی درست و غلط بودن یا حق وباطل بودن 

آن ها راهی نداریم.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

حقایق هر چند خود ثابت اند، ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییر پذیرند، نه تغییرناپذیر.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل
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ب( هر بخش از جهان اجتماعی است که به لحاظ علمی قابل دفاع نباشد وبراساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و بخش هایی که از نظر علمی صحیح و 
مطابق فطرت انسان باشد، حق است. 

د( ارزش هایی که مردم )یک جامعه( به آن عمل می کنند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می سازد. 

الف( ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند، قلمرو 
آرمانی جهان اجتماعی را شکل می دهد.

ج( به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی، خواهان رسیدن به آن ها هستند، آرمان اجتماعی می گویند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر یسعبارتسهایسنادر ت:

ب( ارزش هایی که مردم یک جامعه به آن عمل می کنند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می سازد. 

ج( حق و باطل بر مدار بینش و گرایش جهان های اجتماعی دچار تغییر نمی شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

احترام به پدر و مادر و استکبار ستیزی از آرمان هایی هستند که درون قلمرو و واقعی قرار می گیرند، درحالی که ناپسند بودن اسراف و تبذیر، بیرون قلمرو واقعی 
جهان اجتماعی قرار می گیرد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می شود و از جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت است و در مکان ها و زمان های مختلف دچار 
تغییرمی شوند. 

روابط اجتماعی با یکدیگر درمحدوده ی هنجارها و نمادها از تغییرات درون یک جهان اجتماعی به شمار می رود. حق وباطل بودن هر الیه از  جهان اجتماعی با 
علم متناسب باهمان الیه شناخته می شود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانبداری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است برخی از آنها را نادیده بگیرند قلمروی آرمانی جهان 
اجتماعی را شکل می دهد و ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند، قلمروی واقعی جهان اجتماعی را می سازد. برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه، همواره تالش 

می کنند تااز طریق تعلیم و تربیت زمینه ی تحقق بیشتر از آرمان ها و ورود آن ها به قلمروی واقعی  جهان اجتماعی را فراهم کنند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به  آن ها هستند، »آرمان اجتماعی« می گویند. آرمان های جهان 
اجتماعی در ارزش ها متبلور می شود؛ مثاًل آرمان جهان اسالم توحید است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عقیده به توحید و ارزشهای توحیدی، وفای به عهد، تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت محروم مانده اند، حمایت از مستضعفان و مظلومان، 
دفاع از عدالت و حقوق انسان ها و ... از جمله عقاید و ارز ش های حق اند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل
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حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر یسعبار1تسنادر ت:

ج( جوامع مختلف، با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن ها را به قلمروی آرمانی خود وارد می کنند و اگر هنجارها و اعمال خود را نیز براساس این عقاید و 
ارزش ها سامان دهند، آن ها را به قلمروی واقعی وارد نموده اند. 

د( هر بخش از جهان اجتماعی که به  لحاظ علمی قابل دفاع نباشد و براساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و بخش هایی که از نظر علمی صحیح و مطابق 
فطرت انسان باشد، حق است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

توجه یا بی توجهی آدمیان ← آرمانی یا واقعی بودن ارزش ها

خرافات ← باطل بودن عقاید

ابزار شناخت عقاید و ارزش ها ← عقل و وحی

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه همواره تالش می کنند تا از طریق تعلیم و تربیت زمینه ی تحقق بیشتر از آرمان ها و ورود آن ها به قلمرو واقعی جهان اجتماعی را 
فراهم کنند، قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یک دیگر گشوده اند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عبارت مذکور در صورت سوال به قلمرو آرمانی جهان اجتماعی اشاره دارد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی می گویند و به مجموعه اهداف و ارزش های و اا (1ل
مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی، خواهان رسیدن به آن ها هستند، آرمان های اجتماعی می گویند، اما به ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانبداری 

می کنند، اما درعمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی می گویند. 
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به چه دلیل، دربارۀ هویت افراد، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است؟ 1-

۱( امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد. 

۲( انسان شناسان و فیلسوفان فقط بعد اجتماعی هویت ما را مطرح می کنند. 

۳( ما، در مورد بخشی از هویت که برایمان ناشناخته است تأمل نمی کنیم. 

۴( آن بخش از هویت که توسط دیگران معرفی می شود، دقیق نیست.

در رابطه با موضوع هویت، پیامبران و اولیاء الهی چگونه سخن گفته اند؟ 1-

۱( به خصوصیاتی از خود که از آن ها غافلیم و هم چنین بر بعد جسمانی و نفسانی انسان ها پرداخته اند. 

۲( هویت اجتماعی هر فرد درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش های آن شکل می گیرد. 

۳( انسان خلیفۀ خداوند است و خلیفۀ خداوند براساس خواست الهی وظیفۀ آبادانی آن را بر عهده دارد. 

۴( دربارۀ ابعاد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان و هم چنین دربارۀ غفلت و فراموشی انسان ها از خویشتن، سخن گرفته اند.

کدام یک، در رابطه با ویژگی های مختلف هویت، درست نیست؟1-

1( برخی از ویژگی های هویتی مانند زمان و مکان تولد، تغییر نمی کنند. 

۲( بعضی از ویژگی های هویتی مانند منزلت اجتماعی را با تالش خود می توانیم تغییر دهیم. 

۳( ما در شکل گیری بسیاری از ویژگی های هویتی مانند صفات اخالقی و روانی نقشی نداریم. 

۴( ویژگی هایی مثل ایرانی بودن، بدون ارتباط با دیگران یا عضویت در گروه های اجتماعی می تواند وجود داشته باشید.

هرگاه در معرفی خود از ویژگی های »عضو گروه سرود«، »قدبلند« و »فردی صبور« استفاده کنیم، به ترتیب به کدام بعد هویت خود 1-
اشاره نموده ایم؟ 

۲( نفسانی - جسمانی - اجتماعی ۱( اجتماعی - جسمانی - نفسانی    

۴( جسمانی - نفسانی – اجتماعی ۳( اجتماعی - نفسانی – جسمانی   

»هر جهان اجتماعی براساس هویت خود با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند« این عبارت تأثیر کدام بخش هویتی را بر کدام یک -5
نشان می دهد؟ 

۲( تأثیر جهان اجتماعی بر جهان جسمانی  1( تأثیر جهان نفسانی بر جهان اجتماعی   

۴( تأثیر جهان طبیعی بر جهان نفسانی ۳( تأثیر جهان اجتماعی بر جهان نفسانی   
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نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکر شده را به ترتیب، مشخص کنید: 1-

»روستایی، منضبط، کارمند« 

۱( فردی، متغیر و اکتسابی - انتسابی، اجتماعی و ثابت - فردی، اکتسابی و ثابت 

۲( انتسابی، اجتماعی و ثابت - اخالقی، فردی و ثابت - شخصی، متغیر و فرهنگی 

۳( اکتسابی، ثابت و فردی - ثابت، اجتماعی و انتسابی - اجتماعی، متغیر و اکتسابی 

۴( انتسابی، اجتماعی و ثابت - فردی، اکتسابی و متغیر - متغیر، اکتسابی و اجتماعی

نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکر شده را به ترتیب، مشخص کنید: 1-

»شهری، امین، مدیر« 

۱( فردی، متغیر و اکتسابی - انتسابی، اجتماعی و ثابت - فردی، اکتسابی و ثابت 

۲( انتسابی، متغیر و اجتماعی - اخالقی، فردی و ثابت - شخصی، متغیر و فرهنگی 

۳( اکتسابی، ثابت و فردی - ثابت، اجتماعی و انتسابی - اجتماعی، متغیر و اکتسابی 

۴( انتسابی، اجتماعی و ثابت - فردی، اکتسابی و متغیر - متغیر، اکتسابی و اجتماعی

به ترتیب کدام مفاهیم زیر، بیانگر ویژگی های اکتسابی، ثابت، اجتماعی، انتسابی و متغیر هستند؟ 1-

۱( عمو بودن - برادرزاده بودن - دانشجو بودن - پزشک بودن - ایرانی بودن 

۲( استاد دانشگاه - مکان و زمان تولد - زودرنجی و تنبلی - رئیس اداره - سفیدپوست 

۳( فوق لیسانس بودن - رئیس جمهور بودن - بداخالق بودن - هنرمند بودن - باتقوا بودن 

۴( معلمی - رنگ پوست - مسلمانی - نژاد آریایی - زرنگی و صبوری

به ترتیب، »پیامبران و اولیای الهی« درباره ی کدام ابعاد زندگی انسان ها سخن گفته اند و وجود نظریات متفاوت درباره ی هویت، 1-
نشانگر چیست؟ 

۱( غفلت و فراموشی انسان ها از خویشتن - نشانه ی این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد. 

۲( نقاط ضعف و قوت ابعاد هویت افراد – نشانه ی عدم خطا و اشتباه در شناخت هویت افراد می باشد. 

۳( ویژگی های اکتسابی و انتسابی انسان ها – نشانه ی این است که ما در شناخت هویت و ویژگی های هویتی خود، تردیدی نداریم. 

۴( ابعاد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان به این که در شناخت هویت خود، دچار اشتباه شویم، تردید داریم.

هویت هر جهان اجتماعی، بر چه اساسی شکل می گیرد و نگاه دنیوی جهان متجدد نسبت به طبیعت چگونه است؟ )به ترتیب( 1--

1( براساس قواعد، هنجارها و نمادهای آن - انسان حق ندارد تصرفاتی را که مخالف اراده ی حکیمانه ی الهی است، در جهان طبیعت انجام دهد. 

۲( براساس ثروت و توان اقتصادی آن ها - ارزش های آن به گونه ای است که هر دخل و تصرفی را در طبیعت مجاز می داند. 

۳( براساس عقاید، آرمان ها و ارزش های کالن آن - انسان در این جهان، هر نوع تصرفی را برای بهره برداری بیش تر از طبیعت انجام می دهد. 

۴( براساس آرمان ها و ارزش های دنیوی آن ها - انسان به عنوان خلیفه ی خداوند، وظیفه ی عمران و آبادانی جهان طبیعت را بر عهده دارد.
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در متن زیر مفاهیم جامعه شناسی را مشخص کنید. )به ترتیب( 1--

»در راهپیمایی روز قدس، مرد و زن، پیر و جوان در کنار هم برای آزادی فلسطین، با مشت های گره کرده فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر 
اسرائیل سر می دادند و پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.«

۱( ارزش اجتماعی - هویت اکتسابی، اجتماعی، متغیر - هویت انتسابی، اجتماعی، ثابت - واقعیت اجتماعی - کنش اجتماعی - هنجار اجتماعی 

۳( هنجار اجتماعی - هویت انتسابی، فردی، متغیر - هویت انتسابی، اجتماعی، ثابت - آرمان اجتماعی - هنجار اجتماعی - نماد اجتماعی 

۳( کنش انسانی - هویت اکتسابی، اجتماعی، ثابت - هویت اکتسابی، فردی، ثابت - ارزش اجتماعی - کنش انسانی - نماد اجتماعی 

۴( کنش اجتماعی - هویت انتسابی، فردی، ثابت - هویت انتسابی، فردی، متغیر - آرمان اجتماعی - کنش اجتماعی - نماد اجتماعی

به ترتیب کدام دسته از عبارات زیر، به ویژگی های انتسابی، فردی، اکتسابی، اجتماعی و ثابت اشاره دارند؟1--

۱( زن یا مرد بودن - هواداری یک باشگاه ورزشی - عرب بودن - عراقی بودن - کارگر بودن 

۲( سفیدپوست بودن - مسلمانی - گندمگون بودن - زرنگی یا تنبلی - دختر یا پسر بودن 

۳( مدافع حرم بودن - ایرانی بودن - معلم بودن - پرسپولیسی یا استقاللی بودن - وقت شناس بودن 

۴( برادر بودن - صبوری و زودرنجی - هنرمند بودن - آلمانی بودن - زمان و مکان تولد

به ترتیب کدام مورد نشان دهنده ی این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد و کدام دسته از ویژگی های زیر، 1--
به »هویت ثابت« اشاره دارد؟ 

۲( وجود نظریات متفاوت درباره ی هویت - ایرانی و آریایی بودن  1( مباحث گسترده ی فیلسوفان درباره ی هویت - کارمند و کارگر بودن   

۴( غفلت و فراموشی انسان ها از خویشتن - ایرانی و آریایی بودن ۳( بحث جامعه شناسان درباره ی ابعاد اجتماعی هویت - کارمند و کارگر بودن  

مفاهیمی که زیر آن ها خط کشیده شده، به ترتیب بیانگر کدام یک از ویژگی های هویتی است؟ 1--

»دانشجویی که متولد بیستم شهریور سال -- می باشد، خود را آدمی وقت شناس و زرنگ می داند که دوست دارد به عنوان یک پزشک 
به هم وطنانش خدمت کند.« 

۲( اکتسابی - متغیر - انتسابی - فردی – متغیر ۱( اجتماعی - ثابت - فردی - فردی – اکتسابی  

۴( اجتماعی- ثابت - متغیر - اجتماعی - انتسابی ۳( فردی - انتسابی - اجتماعی - اکتسابی – اکتسابی  

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )ع( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( نگاه دنیوی جهان متجدد، هر گونه دخل و تصرفی را در طبیعت مجاز می داند. 

ب( افراد در شکل گیری بعضی ویژگی های هویتی مانند مکان و زمان تولد، نقش و سهم بسیار دارند. 

ج( رژه ی ورزشکاران معلول ایرانی در بازی های پارالمپیک، تأثیر بعد جسمانی بر بعد نفسانی است. 

د( آنچه در پاسخ به پرسش »کیستی؟« گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. 

۴( غ - ص - غ – غ ۳( ص -غ- غ – ص   ۲( ص -غ - ص - ص   ۱( غ - ص - ص - غ   

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر، بیانگر تأثیر کدام ابعاد هویتی بر یکدیگر است؟ 1--

5 بیت »ز نیرو بود مرد را راستی / ز محسنی کژی زاید و کاستی« 

5 بعضی به دلیل شقاوت باطنی خود، جامعه و تاریخی را به نابودی می کشانند. 
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5 قرآن کریم، برخی از کنش های اجتماعی انسان ها را مبدأ فسادی می داند که در خشکی و دریا به وجود می آید. 

5 در شرایط جغرافیایی نامناسب، امکان شکل گیری زندگی اجتماعی وجود ندارد. 

۱( روانی و اخالقی بر بدن - اجتماعی بر نفسانی - اجتماعی بر بدن - اجتماعی بر طبیعی 

۲( جسمانی بر نفسانی - نفسانی بر اجتماعی - اجتماعی بر جسمانی - جسمانی بر اجتماعی 

۳( طبیعی بر نفسانی - نفسانی بر طبیعی - طبیعی بر اجتماعی - طبیعی بر اجتماعی 

۴( نفسانی بر طبیعی - اجتماعی بر طبیعی - اجتماعی بر طبیعی - اجتماعی بر طبیعی

کدام گزینه در مورد هویت، صحیح است؟1--

1( ما در شکل گیری بعضی ویژگی های هویتی مانند مکان و زمان تولد یا دختر و پسر بودن نقش داریم. 

۲( بعضی از ویژگی ها وجود دارند که در به دست آوردن آن نقشی نداریم، اما می توانیم با تالش خود، آن ها را تغییر دهیم مانند منزلتی که از طریق خانواده به 
دست می آوریم و با کنش هایمان آن را تغییر می دهیم.

۳( برخی از ویژگی های هویتی تغییر می کنند، مانند زمان و مکان تولد. 

۴( هویت اجتماعی هر فرد، بیرون جهان اجتماعی و بر اساس جایگاه و منزلت شکل می گیرد.

کدام گزینه در رابطه با هّویت اجتماعی صحیح نیست؟ 1--

1( فرد بدون ارتباط با دیگران با عضویت در گروه های اجتماعی می تواند برخی ویژگی ها را داشته باشد. مانند ایرانی بودن. 

۲( هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس عقاید و ارزش های آن شکل می گیرد. 

۳( نقش و عضویت اجتماعی ما نیز مجرای ارتباط ما با جهان اجتماعی و بخشی از آن به حساب می آید. 

۴( در جامعه ی سرمایه داری هّویت افراد بیشتر به ثروت و توان اقتصادی آن ها وابسته است.

کدام گزینه تفاوت نگاه بین جهان متجّدد و جهان معنوی اسالم را بیان نمی کند؟ 1--

۱( نگاه دنیوی جهان متجدد و ارزش های آن به گونه ای است که هر دخل و تصّرفی را در طبیعت مجاز می داند. 

۲( هویت اخالقی و الهی انسان می تواند با هویت جهان متجّدد سازگاری داشته باشد. 

۳( جهان متجدد به تناسب رویکرد خود، با آن دسته از ویژگی های روانی و اخالقی سازگار است که در ارتباط با آرمان ها و ارزش های دنیوی آن شکل گیرند. 

۴( انسان در جهان متجّدد هر نوع تصرفی را برای بهره برداری بیشتر از طبیعت انجام می دهد در صورتی که در جهان معنوی اسالم، طبیعت به عنوان موجودی 
زنده، آیت و نشانه ی خداوند محسوب می شود.

به ترتیب نوع ویژگی های هویتی )ایرانی/ گندمگون/ وقت شناس( در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 1--

1( اکتسابی، فردی و ثابت/ انتسابی، اجتماعی و متغیر/ انتسابی، فردی و ثابت 

۲( انتسابی، اجتماعی و ثابت/ انتسابی، فردی و ثابت/ متغیر، اکتسابی و فردی 

۳( اکتسابی، اجتماعی و متغیر/ فردی، انتسابی و متغیر / اکتسابی، فردی و متغیر 

۴( انتسابی، متغیر و فردی/ انتسابی، اجتماعی و ثابت/ انتسابی، اجتماعی و متغیر
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درستی و نادرستی هر کدام از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 1--

5 بخشی از هویت، آگاهانه است، یعنی آن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند و برایمان بازگو می کند. بخش دیگر، برای ما 
پنهان است و آن را نمی شناسیم. 

5 همان گونه که هویت فرهنگی جهان متجدد با هویت روانی و اخالقی معنوی ناسازگار است، هویت اخالقی و الهی انسان نیز نمی تواند 
با هویت دنیوی جان متجدد سازگاری داشته باشد. 

5 هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس عقاید و ارزش های آن شکل می گیرد. 

5 ویژگی راستگویی، اکتسابی، اجتماعی و متغیر است. 

۴( غ- غ- ص- غ  ۳( ص- ص- ص– ص  ۲( ص- ض- غ- غ   ۱( ص- ص- ص– غ  

به ترتیب نوع ویژگی های هویتی )ایرانی/ گندمگون/ وقت شناس( در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 1--

۱( اکتسابی، فردی و ثابت/ انتسابی، اجتماعی و متغیر/ انتسابی، فردی و ثابت 

۲( انتسابی، اجتماعی و ثابت / انتسابی، فردی و ثابت و متغیر، اکتسابی و فردی 

۳( اکتسابی، اجتماعی و متغیر فردی، انتسابی و متغیر / اکتسابی، فردی و متغیر 

۴( انتسابی، متغیر و فردی / انتسابی، اجتماعی و ثابت انتسابی، اجتماعی و متغیر

هر عبارت به ترتیب با کدام قسمت نمودار مرتبط است؟ 1--

5 دانش آموز آزاده 

5 دانشمند ایرانی 

5 اثرانگشت مدیر 

5 فرزند بزرگ خانواده

۴( د- ب- ج- الف ۳( ج- د- الف- ب   ۲( د- ج- ب- الف     ۱( د- الف- ب- ج  

به ترتیب، این موارد ویژگی کدام فرهنگ ها و جوامع است؟ 1--

5 انسان نمی تواند آینده اش را براساس اراده و عمل خود بسازد. 

5 آبادی دنیا هدف مستقلی نیست.

5 با تسخیر و تصرف طبیعت، تمامی مسائل و مشکالت انسان حل می شود. 

5 قبول تفاوت ها و محترم شمردن آن ها، اهمیت بسیاری دارد. 

۲( جبرگرا- دینی- مدرن- جهانی  ۱( جهان سوم- معنوی- تکوینی- متجدد  

۴( اساطیری - جبرگرا - متجدد - توحیدی  ۳( ذهنی- جهان سوم- دنیوی- اجتماعی  

به ترتیب نوع ویژگی های هویتی )روستایی/ گندمگون/ راستگو( در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 1--

1( اکتسابی، فردی و ثابت / انتسابی، اجتماعی و متغیر / انتسابی، فردی و ثابت 

۲( انتسابی، اجتماعی و ثابت / انتسابی، فردی و ثابت / متغیر، اکتسابی و فردی 

۳( اکتسابی، اجتماعی و متغیر / فردی، انتسابی و متغیر / اکتسابی، فردی و متغیر 

۴( انتسابی، متغیر و فردی / انتسابی، اجتماعی و ثابت / انتسابی، اجتماعی و متغیر
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کدام گزینه در رابطه با هویت اجتماعی صحیح نیست؟ 1--

۱( فرد بدون ارتباط با دیگران یا عضویت در گروه های اجتماعی می تواند برخی ویژگی ها را داشته باشد، مانند ایرانی بودن. 

۲( هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس عقاید و ارزش های آن شکل می گیرد. 

۳( نقش و عضویت اجتماعی ما نیز مجرای ارتباط ما با جهان اجتماعی و بخشی از آن به حساب می آید. 

۴( در جامعه ی سرمایه داری هویّت افراد بیش تر به ثروت و توان اقتصادی آن ها وابسته است.

نوع هر یک از ویژگی های ذکرشده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟1--

»اثرانگشت5 پوشش5 صبور« 

1( اکتسابی، اجتماعی، ثابت - اجتماعی، متغیر، انتسابی - اجتماعی، انتسابی، ثابت 

۲( فردی، انتسابی، ثابت - اجتماعی، اکتسابی، متغیر - فردی، اکتسابی، متغیر 

۳( انتسابی، فردی، متغیر - ثابت، اجتماعی، انتسابی - فردی، اکتسابی، متغیر 

۴( فردی، انتسابی، ثابت - اکتسابی، متغیر، فردی - اکتسابی، متغیر، اجتماعی

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 1--

1( علوم تجربی توان داوری درباره ی فنون و روش های اجرایی را ندارند. 

گاهی یا جهل، توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین  ۲( حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و کنش ها، بر اساس آ
می شود. 

۳( هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس هنجارها و نمادهای آن شکل می گیرد. 

۴( ویژگی زودرنجی، فردی، اکتسابی و متغیر است.

درستی و نادرستی هر کدام از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1--

5 بخشی از هویت، آگاهانه است؛ یعنی آن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند و برایمان بازگو می کنند. بخش دیگر، برای ما 
پنهان است و آن را نمی شناسیم. 

5 همان گونه که هویت فرهنگی جهان متجدد با هویت روانی و اخالقی معنوی ناسازگار است، هویت اخالقی و الهی انسان نیز نمی تواند 
با هویت دنیوی جهان متجدد سازگاری داشته باشد. 

5 هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش های آن شکل می گیرد. 

5 ویژگی راستگویی، اکتسابی، اجتماعی و متغیر است.

۴( غ- ع- ص- غ 3( ص- ص- ص- ص   ۲( ص- ص- غ- غ   1( ص- ص- ص- غ   

در ارتباط با هویت و جهان اجتماعی، کدام گزینه نادرست است؟ 1--

۱( جهان اجتماعی و ویژگی های نفسانی و روانی افراد جامعه، تعامل و تأثیر متقابل دارند. 

۲( فرد در طول زندگی خود با وجود تحوالت و تغییراتی که پیدا می کند، همان فرد باقی می ماند. 

۳( هر جهان اجتماعی به تناسب مبانی اعتقادی، آرمان ها و ارزش های خود با طبیعت و بدن آدمی مواجه می شود و با آن تعامل می کند. 

۴( هر جهان اجتماعی براساس قواعد و هنجارهایش، شکل می گیرد و به تناسب هویت خود با جهان نفسانی انسان ها تعامل می کند.
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به ترتیب »منزلت و احترام اجتماعی« و »بسیاری از خصوصیات اخالقی و روانی«، چه نوع ویژگی هویتی هستند؟1--

1( بدون ارتباط با دیگران با عضویت در گروه های اجتماعی نمی توانند وجود داشته باشند - فردی و شخصی هستند. 

۲( ما در پیدایش آن ها مؤثر نبوده ایم ولی در تغییر و تبدیل آن ها می توانیم نقش داشته باشیم - توسط خود ما پدید آمده است. 

۳( توسط خود ما پدیده آمده است - ما در پیدایش آن ها مؤثر نبوده ایم ولی در تغییر و تبدیل آن ها می توانیم نقش داشته باشیم. 

۴( در تغییر و تبدیل آن ها نمی توانیم نقش داشته باشیم - بدون ارتباط با دیگران پدید می آیند و تغییر نمی کنند.

چرا درباره ی هویت افراد نظریات متفاوتی وجود دارد؟ 1--

۱( همه ی خصوصیات هویتی انسان ها همواره تغییر می کنند. 

۲( خطا و اشتباه در شناخت ویژگی های هویتی وجود دارد. 

۳( ویژگی های هویتی برای ما پنهان است و ما آن ها را نمی شناسیم. 

۴( برای شناخت ویژگی هایی که به آن ها واقف نیستیم نمی اندیشیم و از دیگران کمک نمی گیریم.

به ترتیب نوع ویژگی های زیر چگونه است؟1--

)بی نظمی 5 کارمند بودن 5 سفیدپوستی( 

۲( هویت اخالقی - هویت روانی - جهان نفسانی  ۱( جهان اجتماعی - جهان جسمانی - جهان نفسانی   

۴( در شکل گیری آن نقش داریم - اجتماعی - در پیدایش آن نقش نداریم ۳( می تواند تغییر کند - در شکل گیری آن نقش نداریم - اجتماعی  

کدام یک در رابطه با هویت درست است؟ 1--

1( بسیاری از ویژگی های هویتی مانند مکان تولد را خودمان شکل می دهیم یا در شکل گیری آن نقش و سهم بسیاری داریم. 

۲( فرد بدون ارتباط با دیگران یا عضویت در گروه های اجتماعی، می تواند برخی ویژگی های هویتی مانند ایرانی بودن را داشته باشد. 

۳( روان کاوان دربارۀ ابعاد فطری هویت فردی و اجتماعی انسان و هم چنین دربارۀ فراموشی انسان از خویشتن سخن گفته اند. 

۴( هر فردی در طول زندگی خود، تغییرات هویتی بسیاری را پشت سر می گذارد ولی خود می داند همان شخصی است که همه آن تغییرات را سپری کرده است

.

جملۀ »در جامعه قبیله ای، هویت اجتماعی افراد از طریق جایگاه قبیله ای آن ها مشخص می شود« تأثیر کدام بخش هویتی را بر 1--
کدام بخش هویتی دیگر بیان می کند؟ 

۲( تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی  1( رابطه جهان طبیعی با جهان نفسانی   

۴( رابطۀ جهان اجتماعی با طبیعت و بدن آدمی ۳( تعامل جهان طبیعی با جهان اجتماعی   

به ترتیب نمونه های کدام گزینه، با جدول زیر هماهنگی دارد؟1--

       ویژگی هویتی

نمونه

متغیرثابتاجتماعیفردیانتسابیاکتسابی

1

2

3

1( دادستان - متولد کرمانشاه – تنبلی     ۲( باهوش - پزشک - گندمگون

۴( کارمند - قدبلند – مهندس ۳( عصبی - زودرنج - روان شناسی    



126

جامعه شناسی جامع کنکور

به ترتیب کدام گزینه با نمودار هماهنگی دارد؟ 1--

۱( آلودگی محیط زیست به سبب اقدامات انسان ها - یک انسان با تقوا، جهانی را تغییر می دهد - ترشح تیروئید سبب عصبانی شدن انسان 

۲( ترشح تیروئید سبب عصبانی شدن انسان - شکوفایی اخالقیات توسط جهان اجتماعی - شیوه ی زندگی متفاوت مردم در شرایط اقلیمی متفاوت 

۳( امام خمینی )ره( از افرادی بود که با تقوای خود مسیر بشریت را تغییر داد - هر کاری که نیت در انجام آن قوی باشد، بدن در آن احساس ضعف نمی کند - 
درمان بیماری جسمانی به کمک قوای روانی 

۴( مقاومت بدن در برابر بیماری ها بستگی به اراده ی انسان دارد - تأثیر آب و هوا بر خلق و خوی آدمیان - روحیات افراد موثر در سرنوشت جامعه

ی
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ج
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هویت
پایۀ دهم

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

درباره ی ابعاد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان و همچنین درباره غفلت و فراموشی انسان ها از خویشتن، سخن گفته اند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

ما در شکل  گیری بسیار از ویژگی های هویتی مانند صفات اخالقی وروانی نقشی نداریم. 

  

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  اجتماعی – جسمانی – نفسانی . (1لاوس

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تاثیر جهان اجتماعی بر جهان جسمانی  (1لاوس

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

باشد(،  داشته  را  ویژگی  این  نمی تواند  اجتماعی  گروه  یک  در  عضویت  بدون  )فرد  اجتماعی  ندارد.(،  نقشی  آن  آمدن  پدید  در  )فرد  انتسابی  روستایی:    -
ثابت )تغییر نمی کند.( 

- منضبط: فردی )فرد بدون حضور در اجتماع هم این ویژگی را دارا است(، اکتسابی  )فرد در شکل گیری آن نقش دارد(، متغیر )در طول زندگی ممکن است 
دچار تغییر شود.( 

- کارمند: متغیر )ممکن است بنا به شرایطی تغییر کند(، اکتسابی )فرد در شکل گیری آن نقش دارد(، اجتماعی )بدون حضور در اجتماع نمی توان این ویژگی را داشت.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

شهری ← انتسابی: شهری به کسی می گویند که در یک خانواده ی شهری و در شهر متولد شده است، فرد در انتخاب محل تولد خودنقش و سهمی ندارد؛ 
بنابراین شهری بودن یک ویژگی انتسابی است. 

شهری ← اجتماعی: عضویت افراد در گروه های اجتماعی، هویت اجتماعی آن ها را شکل می دهد وبا توجه به این که یک فرد شهری عضو جامعه ی شهر است، 
شهری بودن یک ویژگی هویتی اجتماعی است. 

شهری ← ثابت: محل تولد فرد، یک ویژگی هویتی ثابت است. 

امین← فردی: ویژگی های اخالقی و روانی افرادمربوط به ُبعد فردی هویت آن هاست؛ یعنی هر کسی ویژگی های اخالقی و روانی مربوط به خود را دارد. 
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امین ← اکتسابی: بسیاری از ویژگی های هویتی، مانند صفات اخالقی و روانی را خودمان شکل می دهیم یادر شکل گیری آن نقش و سهم بسیاری داریم. امین 
گاهی خود آن را کسب می کنند.  بودن یک ویژگی اخالقی و روانی است که افراد با خواست، اراده و آ

امین ← متغیر: برخی از ویژگی های هویتی، مانند ویژگی های اخالقی وروانی تغییر می کنند، شخصی ممکن است در دوره ای از زندگی خود، امین و امانتدار 
باشد و در دوره ای دیگر امانتدار خوبی نباشد. 

مدیر ← متغیر: شغل فرد از جمله ویژگی  های هویتی متغیر است. انسان می تواند شغل خود را در هر مرحله ای از زندگی تغییر دهد و یا آمادگی و توانایی پذیرش 
سطوح باالی شغلی را پیدا کند؛ بنابراین مدیریت یک فرد در یک اداره یا سازمان، مقطعی و متغیر است. 

مدیر ← اکتسابی: همه ی مشاغل، از جمله ویژگی های هویتی هستند که انسان درشکل گیری یا پذیرش آن نقش و سهم دارد؛ بنابراین مدیر بودن یک ویژگی 
هویتی اکتسابی است. 

مدیر← اجتماعی: مدیر یک اداره یا سازمان در آن اداره یا سازمان عضویت دارد، بنابراین مدیر بودن او یک ویژگی هویتی اجتماعی است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 به ترتیب مفاهیم معلمی، رنگ پوست، مسلمانی، نژاد آریایی و زرنگی و صبوری بیانگر ویژگی های اکتسابی، ثابت، اجتماعی، انتسابی و متغیر هستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 پیامبران و اولیای الهی نیز از دیرباز درباره ی ابعاد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان و هم چنین درباره ی فلت و فراموشی انسان ها از خویشتن سخن گفته اند.

وجود نظریات متفاوت درباره  ی هویت، نشانه ی این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

هویت هر جهان اجتماعی، براساس عقاید، آرمان ها و ارزش های کالن آن جهان اجتماعی شکل می گیرد و قواعد، هنجارها و نمادها آن متناسب با عقاید، 
آرمان ها و ارزش ها سامان می یابند.

نگاه دنیوی جهان متجدد و ارزش های آن به گونه ای است که هر دخل و تصرفی را در طبیعت مجاز می داند. انسان در این جهان هر نوع تصرفی را برای بهره 
 برداری بیشتر از طبیعت انجام می دهد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

راهپیمایی ←کنش اجتماعی 

مرد و زن بودن ←هویت انتسابی، فردی، ثابت

پیر و جوان بودن ←هویت انتسابی، فردی، متغیر

آزادی فلسطین ←آرمان اجتماعی

فریاد مرگ بر آمریکا ومرگ بر اسرائیل ←کنش اجتماعی 

پرچم ←نماد اجتماعی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبارات برادر بودن، صبوری و زودرنجی، هنرمندن بودن، آلمانی بودن و زمان و مکان تولد به ترتیب به ویژگی های انتسابی، فردی، اکتسابی، اجتماعی و ثابت 
اشاره دارند، اما در سایر گزینه ها، بعضی عبارات با ویژگی های مربوطه سازگار هستند، نه همه ی آن ها. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وجود نظریات متفاوت درباره ی هویت، نشانه ی این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد. ایرانی و و اا (1ل
آریایی بودن به ویژگی های »ثابت« اشاره دارند. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

به ترتیب مفاهیم دانشجویی، متولد بیستم شهریور سال 97، وقت شناس، زرنگ بودن و پزشک بودن، به ویژگی های هویتی اجتماعی، ثابت، فردی، فردی و 
اکتسابی اشاره دارند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر یسعبارتسهایسنادر ت:

ب( هر چندافراد درشکل گیری بعضی ویژگی های هویتی نقش دارند، اما در شکل گیری بعضی دیگر ویژگی های هویتی مانند مکان و زمان تولد نقش ندارند، زیرا 
جزء ویژگی های ثابت و انتسابی می باشد.

ج(  رژه ی ورزشکاران معلول ایرانی در بازی های پارالمپیک، تأثیر بعد نفسانی را بر بعد جسمانی می رساند، نه تأثیر بعد جسمانی را بر بعد نفسانی. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر یسعبارتسها:

- بیت »ز نیرو بود مرد را راستی / ز سستی کژی زاید و کاستی« بیانگر تأثیر بعد جسمانی )جهانی طبیعی( بر نفسانی است. 

- »بعضی به دلیل شقاوت باطنی خود، جامعه و تاریخی را به نابودی می کشانند.« بیانگر بعد نفسانی بر بعد اجتماعی است. 

- »قرآن کریم، برخی از کنش های اجتماعی انسان ها را مبدأ فسادی می داند که در خشکی و دریا به وجود می آید.« بیانگر تأثیر بعد اجتماعی بر جسمانی )جهان 
طبیعی( است. 

- »در شرایط جغرافیایی نامناسب، امکان شکل گیری زندگی اجتماعی وجود ندارد.« بیانگر تأثیر جهان طبیعی )جسمانی( بر بعد اجتماعی می باشد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر یسگزینهسها:

گزینه 1: ما در شکل گیری بعضی ویژگی های هویتی مانند مکان و زمان تولد یا دختر و پسر بودن نقش نداریم.

گزینه 3: برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند، مانند زمان و مکان تولد.

گزینه 4: هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش های آن  شکل می گیرد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فرد بدون ارتباط با دیگران با عضویت درگروه های اجتماعی نمی تواند برخی ویژگی ها را داشته باشد. مانند ایرانی بودن. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

همانگونه که هویت فرهنگی جهان متجدد با هویت روانی و اخالقی معنوی ناسازگار است. هویت اخالقی و الهی انسان نیز نمی  تواند با هویت دنیوی جهان 
متجدد سازگاری داشته باشد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

ایرانی: انتسابی، اجتماعی و ثابت

گندمگون: انتسابی، فردی و ثابت

وقت شناس: متغیر، اکتسابی و فردی
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عبارتسچهارم:

-  ویژگی  راستگویی، اکتسابی، فردی و متغیر است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ایرانی: انتسابی، اجتماعی و ثابت

گندمگون: انتسابی، فردی و ثابت

وقت شناس: متغیر، اکتسابی و فردی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

دانش آموز آزاده: هویت اکتسابی و متغیر

دانشمند ایرانی: هویت اکتسابی و اجتماعی

اثر انگشت مدیر: هویت ثابت و انتسابی 

فرزند بزرگ خانواده: هویت انتسابی و اجتماعی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

روستایی: انتسابی، اجتماعی و ثابت

گندمگون: انتسابی، فردی وثابت 

راستگو: متغیر، اکتسابی و فردی

 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فرد بدون ارتباط با دیگران یا عضویت در گروه های اجتماعی نمی تواند برخی ویژگی ها را داشته باشد. مانند ایرانی بودن،

 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اثر انگشت: هویت فردی، انتسابی، ثابت 

پوشش: هویت اجتماعی، اکتسابی، متغیر

صبور: هویت فردی، اکتسابی، متغیر

 گزینه 4 پاسخ صحیح است، بررسی گزینه های نادرست:و اا (1ل

1( علوم تجربی توان داوری درباره ی فنون و روش های اجرایی را دارند.

گاهی یا جهل، توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تعیین نمی شود.  2( حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها هنجارها و کنش ها، براساس آ

3( هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس عقاید  و ارزش های آن شکل می گیرد. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عبارتسچهارم:

- ویژگی راستگویی، اکتسابی، فردی و متغیر است.

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

هر جهان اجتماعی براساس قواعد، آرمان ها و ارزش های کالس خود شکل می گیرد و براساس آن ها، قواعد، هنجارها، نمادها و سازمان های جامعه سازمان 
می یابند و همچنین هویت اجتماعی هر فرد نیز در درون جهان اجتماعی براساس همان عقاید و ارزش ها رقم می خورد. 

- هر جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و جهان نفسانی )هویت اخالقی و روانی انسان ها( تعامل می کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

بسیاری از ویژگی های هویتی مانند صفات اخالقی و روانی را خودمان شکل می دهیم یا در شکل گیری آن نقش و سهم بسیاری داریم. بعضی ویژگی ها هستند 
که در به دست آوردن آن ها نقشی  نداریم، اما می توانیم با تالش وکوشش خود، آن ها را تغییر دهیم مانند منزلتی که از طریق خانواده مان به دست می آوریم و با 

کنش هایمان آن را تغییر می دهیم.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

وجود نظریات متفاوت درباره ی هویت، نشانه ی این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

»بی نظمی« در شکل گیری آن نقش داریم ،»کارمند بودن«  ویژگی اجتماعی و »سفیدپوستی« ویژگی است که ما در پیدایش آن نقش نداریم.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

هر فردی درطول زندگی خود، تغییرات هویتی بسیار را پشت سر می گذارد ولی خود می داند همان شخصی است که همه آن تغییرات را سپری کرده است.

 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانیو اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است .و اا (1ل

دادستان: اکتسابی، اجتماعی و متغیر است. 

متولد کرمانشاه: انتسابی، فردی و ثابت است. 

تنبلی: اکتسابی، فردی و متغیر است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قسمت اول: تٍأثیر جهان طبیعی بر جهان نفسانی ← ترشح تیروئید سبب عصبانی شدن انسان 

قسمت دوم: تأثیر جهان اجتماعی بر جهان نفسانی ← شکوفایی اخالقیات توسط جهان اجتماعی 

قسمت سوم: تٍأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی ← شیوه ی زندگی متفاوت مردم درشرایط اقلیمی متفاوت  
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»جریمه شدن توسط پلیس« و »نصیحت و توصیه توسط بزرگ ساالن« به ترتیب به کدام موارد اشاره دارند؟-1

۲( کنترل اجتماعی - جامعه پذیری  1( جامعه پذیری - جامعه پذیری    

۴( محدودیت اجتماعی - جامعه پذیری غیررسمی ۳( محدودیت اجتماعی - جامعه پذیری رسمی   

 در کدام جوامع و افراد تأثیر بیشتری دارند؟ 2-
ً

روش های کنترل اجتماعی »تبلیغ و اقناع« و »تشویق و پاداش« به ترتیب، معموال

1( دارای فرهنگی با ظرفیت هیجانی و عقالنی بیشتر و سازگارتر با فطرت آدمیان باشند - افرادی که به دو شیوه ی تنبیه رسمی و غیررسمی در جهان اجتماعی 
عمل می کنند. 

۲( دارای فرهنگی با ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتر و سازگارتر با سرشت آدمیان باشند - افرادی که برای پذیرش عقاید قانع شده باشند. 

۳( دارای فرهنگی با ظرفیت هیجانی و عقالنی بیش تر و سازگارتر یا فطرت آدمیان باشند. افرادی که مطابق کج روی های اجتماعی عمل کنند. 

۴( دارای فرهنگی با ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتر و سازگارتر با سرشت آدمیان باشند - افرادی که مطابق ارزش ها و قواعد هر جهان اجتماعی عمل کنند.

در جهان اسالم ....... در فرآیندهای ....... و ....... نقش مهمی دارند و دارای آثار فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و دنیوی بسیاری 2-
هستند. 

۲( امربه معروف و نهی از منکر - جامعه پذیری - کنترل اجتماعی  1( امربه معروف و نهی از منکر - تبلیغ و اقناع - کنترل اجتماعی  

۴( استکبارستیزی - تبلیغ و اقناع - روابط سیاسی ۳( استکبارستیزی - جامعه پذیری - روابط سیاسی   

در ارتباط با »باز تولید هویت اجتماعی« کدام گزینه نادرست است؟ 2-

1( فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند، از قدرت اقناعی بیش تری برخوردارند. 

۲( هر جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد، در معرض آسیب های بیشتری قرار می گیرد. 

۳( فرآیند جامعه پذیری همیشه به طور کامل انجام می گیرد و با موفقیت همراه است و افراد نمی توانند از پذیرش عقاید، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی سرباز زنند. 

۴( شیوه ی غیررسمی تشویق و تنبیه بیشتر در خانواده، همساالن و به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود و آثار عمیق تری دارد.

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »امربه معروف و نهی از منکر« درست است، ولی در رابطه با »جامعه پذیری« نادرست است؟ 2-

1( دارای نتایج معنوی و دنیوی بسیاری هستند - همان انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. 

۲( برخی روش های آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است - مجموعه فعالیت هایی است که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه 
انجام می گیرد و فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی آن ها را دنبال می کنند. 

۳( در اغلب موارد همگانی و به عهده ی همه ی افراد جامعه است - پیامد آن آشنایی فرد با موقعیتش در جهان اجتماعی است و حقوق و تکالیفی که بر عهده دارد. 

۴( سطوح متفاوتی دارد و دارای آثار فردی و اجتماعی بسیاری است - مسیر شکل گیری هویت اجتماعی افراد است که باعث تداوم جهان اجتماعی می شود.
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عبارت های زیر به ترتیب با کدام گزینه مرتبط هستند؟ 2-

1 چگونگی شکل گیری و تداوم هویت اجتماعی 

1 رفتارهای خالف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه 

1 آثار و نتایج معنوی و دنیوی بسیاری دارند. 

۱( باز تولید هویت اجتماعی - کنترل اجتماعی - تشویق و تنبیه غیررسمی 

۲( جامعه پذیری - کج روی های اجتماعی - امربه معروف و نهی از منکر 

۳( بازتولید هویت اجتماعی - کج روی های اجتماعی - امربه معروف و نهی از منکر 

۴( کنترل اجتماعی - کج روی های اجتماعی - تشویق و تنبیه غیررسمی

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )ع( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ 2-

الف( افراد می توانند از پذیرش عقاید، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی سر باز زنند. 

ب( اقناع روشی است که به واسطه آن افرادی که مطابق ارزش ها و قواعد عمل کنند، پاداش می گیرند. 

ج( شیوه ی غیررسمی تنبیه، بیشتر توسط سازمان ها و مؤسسات و به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود. 

د( در تمامی بخش های جهان اجتماعی، سازوکارهایی برای نظارت بر اعضا وجود دارد. 

۴( ص- ص- غ- غ 3( غ- ص- ص-غ    ۲( ص- غ- غ- ص    1( غ- غ- ص- ص   

کدام گزینه به ترتیب با جدول زیر مرتبط است؟ 2-

جامعه پذیریکنترل اجتماعیامربه معروف و نهی از منکر

جالفب

1 برخی روش های آن تبلیغی، برخی تشویقی یا تنبیهی است. 

1 انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه 

1 انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر 

۴( ب- الف- ج 3( الف- ج- ب   ۲( ب- ج- الف   1( الف- ب- ج  

عبارت های زیر به ترتیب پیامد کدام گزینه هستند؟ 2-

1 تشویق افراد جهان اجتماعی 

1 قدرت اقناعی بیشتر یک فرهنگ 

1 آسیب های بیشتر جهان اجتماعی 

1( افرادی که مطابق ارزش ها و قواعد جهان اجتماعی عمل کنند - فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند - عدم 
وجود روش مناسب برای کنترل اجتماعی 

۲( افرادی که مطابق ارزش ها و قواعد جهان اجتماعی عمل کنند - فرهنگ در افراد درونی شود - تهدید دوام و بقای جهان اجتماعی 

۳( افرادی که برای پذیرش فرهنگ قانع شوند - فرهنگ بیش تر برای افراد درونی شود - عدم وجود روش مناسب برای کنترل اجتماعی 

۴( افرادی که برای پذیرش فرهنگ قانع شوند - افراد کنش ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند - تهدید دوام و بقای جهان اجتماعی
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در رابطه با مراتب کنترل کژروی های اجتماعی، تشویق و تنبیه چگونه انجام می شود؟ 2--

۱( روش های رسمی تشویق و تنبیه، آثار عمیق تری دارند. 

۲( شیوه غیررسمی آن بیشتر به وسیلۀ عموم افراد جامعه انجام می شود. 

۳( پاداش و مجازات، توسط ادارات به شیوۀ غیررسمی اعمال می شود. 

۴( شکل غیررسمی تشویق و تنبیه توسط مؤسسات اجتماعی اعمال می شود.

شیوه ی رسمی و غیررسمی پاداش و مجازات، به ترتیب بیشتر توسط چه کسانی یا چه نهادهایی انجام می شود و کدام شیوه، آثار 2--
و نتایج عمیق تری دارد؟ 

۱( به وسیله ی عموم افراد جامعه و هم ساالن - گروه های هم بازی و جلسات خانوادگی - شیوه ی رسمی

۲( توسط سازمان ها و مؤسسات اجتماعی - دادگاه، زندان و ادارات دولتی – شیوه ی رسمی 

۳( ادارات، پلیس و زندان - همساالن و عموم افراد جامعه – شیوه ی غیررسمی 

۴( خانواده، همساالن و گروه های همبازی - رسانه های جمعی و مدارس – شیوه ی غیررسمی

به ترتیب، به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد، چه می گویند 2--
و کدام فرهنگ ها، از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند؟ 

1( تشویق و پاداش - گروه هایی که مطابق انتظارات جامعه عمل کنند. 

۲( کنترل اجتماعی - فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند. 

۳( جامعه پذیری - گروه هایی که ارزش های فرهنگی را به میزان کم تری درونی کرده اند. 

۴( تنبیه و مجازات - فرهنگ هایی که با فطرت آدمیان سازگارترند.

عبارت های زیر به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 2--

1 مانع تفرقه بین جوامع و پیشگیری از تباه ساختن منابع و امکانات بشر 

1 حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بوده اند. 

1 مجموع فعالیت ها برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباقی افراد با انتظارات جامعه 

۲( عدالت و قسط - آریستوکراسی - کنترل اجتماعی  ۱( عقالنیت و حقیقت - الیگارشی - بازتولید اجتماعی  

۴( حریت و آزادی - دموکراسی - اقناع ۳( مسئولیت و تعهد - مونارشی - جامعه پذیری   

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر با کدام مفاهیم در ارتباط هستند؟ 2--

1 مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد. 

1 برخوردی که هر جهان اجتماعی، بر افرادی که مطابق ارزش ها و قواعدش عمل کنند، دارد. 

1 به کنش هایی گفته می شود که برخالف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند. 

۲( جامعه پذیری - فرهنگ پذیری - کنترل اجتماعی  1( تشویق و پاداش - فرهنگ پذیری - کژروی اجتماعی  

۴( کنترل اجتماعی - تشویق و پاداش - کژروی اجتماعی ۳( تبلیغ و اقناع - جامعه پذیری - تنبیه و مجازات   
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روشی که به واسطه ی آن، فرهنگ در افراد درونی می شود، چه نام دارد و شیوه ی رسمی و غیررسمی تشویق و تنبیه، به ترتیب به 2--
وسیله کدام گروه ها با نهادهای زیر انجام می شود؟ 

1( جامعه پذیری - عموم افراد جامعه - سازمان ها و مؤسسات اجتماعی 

۲( تشویق و پاداش - خانواده و همساالن - دوستان و گروه های هم بازی 

۳( کنترل اجتماعی - سازمان ها و مؤسسات اجتماعی - ادارات پلیس 

۴( تبلیغ و اقناع - دادگاه و زندان - عموم افراد جامعه

به ترتیب کدام یک از روش های تشویق و تنبیه، آثار و نتایج کمتری دارند و در رابطه با »امربه معروف و نهی از منکر«، کدام گزینه 2--
درست نیست؟ 

1( شیوه ی غیررسمی - برخی از روش های امربه معروف و نهی از منکر، تبلیغی و برخی دیگر، تشویقی یا تنبیهی است. 

۲( شیوه ی رسمی - امربه معروف و نهی از منکر، سطوح متفاوتی دارد. 

۳( شیوه ی رسمی - امربه معروف و نهی از منکر، در همه ی موارد همگانی و به عهده ی افراد جامعه است.

۴( شیوه ی غیررسمی - امربه معروف و نهی از منکر، دارای آثار فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و دنیوی بسیاری

به ترتیب، این موارد ویژگی کدام جهان است؟ 2--

1 علومی را که از روش های فراتجربی استفاده می کنند، علم نمی شناسد. 

1 فرد اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند. 

1 برای بقاء و تداوم، ارزش ها و شیوه ی زندگی خود را به فرد آموزش می دهد. 

1 در اقتصاد هیچ مانعی را بر سر راه خود بر نمی تابد. 

۲( تکوینی - فردی - اساطیری - دنیوی  ۱( متجدد - فرهنگی - اجتماعی – غرب  

۴( سیکوالر - تکوینی - توحیدی - سرمایه داری ۳( غرب - انسانی - سیکوالر – اساطیری  

ق و انجام می پذیرند؟2--
ّ

به ترتیب »باز تولید هویت اجتماعی« و »درونی کردن فرهنگ در افراد« از چه طریقی تحق

۲( جامعه پذیری و کنترل اجتماعی - تبلیغ و اقناع  1( تعلیم و تربیت - تشویق و پاداش    

۴( جامعه پذیری و کنترل اجتماعی - جامعه پذیری و کنترل اجتماعی ۳( تبلیغ و اقناع - جامعه پذیری و کنترل اجتماعی   

به ترتیب هریک از موارد زیر، مربوط به کدام قسمت جدول است؟2--

»ت«قدرت اقناعی بیشتر یک فرهنگ»پ«عدم پایبندی افراد به حقوق و تکالیف خود

زندان ها»الف« مانند  اجتماعی  موسسات  اقناع»ب«نقش 

1 مطابقت با فطرت آدمی 

1 جذب نشدن افراد به عقاید و ارزش های اجتماعی 

1 شیوۀ رسمی تنبیه و مجازات

1 درونی کردن فرهنگ در افراد 

۴( ب- پ- ت- الف 3( ب- الف- پ- ت   ۲( ت- پ- الف- ب   1( ت- الف- ب- پ  
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عبارت »جهان اجتماعی پس از تولد هر فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند.« به چه معناست؟ 2--

۱( جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، اعتقادات خود را به فرد آموزش می دهد. 

۲( آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد. 

۳( فرد در جهانی متولد شده است که به وسیلۀ نسل های قبل از او ایجاد شده است. 

۴( خانواده مهم ترین آشنایی ها را به فرد در مورد جهان اجتماعی می دهد.

کدام گزینه نادرست است؟ 2--

۱( تبلیغ: هر جهان اجتماعی می کوشد تا از طریق باز تولید فرهنگ، عقاید و ارزش های خود را به گونه ای ترویج کنه که افراد برای پذیرش آن ها قانع شوند. 

۲( تشویق و پاداش: هر جهان اجتماعی افرادی را که مطابق ارزش ها و قواعدش عمل کنند تشویق می کند و به آن ها پاداش می دهد. 

۳( تنبیه و مجازات: هر جهان اجتماعی کسانی را که دچار کژروی اجتماعی شده باشند تنبیه و مجازات می کند. 

۴( اقناع: هر چه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشد افراد کنش ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند.

کدام گزینه جدول مقابل را کامل می کند؟ 2--

الفاولین و مهم ترین آشنایی با جهان اجتماعی

ویژگی فرهنگی که قدرت اقناعی زیادی داردب

جآن دسته از روش های کنترل اجتماعی که آثار عمیقی دارند

۱( خانواده - با فطرت آدمیان سازگارتر است – رسمی 

۲( خانواده - ظرفیت عقالنی و منطقی بیشتری دارد - غیررسمی 

۳( گروه های هم بازی - ظرفیت عقالنی و منطقی بیشتری دارد - غیررسمی 

۴( گروه های هم بازی - با فطرت آدمیان سازگارتر است – رسمی

کدام عبارت در خصوص امربه معروف و نهی از منکر نادرست است؟ 2--

۱( در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند. 

۲( دارای آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و دنیوی بسیاری هستند. 

۳( در برخی موارد بر عهده ی همگان و در موارد دیگر بر عهده ی سازمان های غیررسمی اند. 

۴( برخی از روش های آن تبلیغی، برخی تشویقی یا تنبیهی هستند.

کدام گزینه به ترتیب مصداق »الف«، »ب« و »ج« است؟ 2--

ج( انطباق فرد با فرهنگ جهان اجتماعی  الف( به دو شکل رسمی و غیررسمی انجام می شود.           ب( کژروی اجتماعی  

1( امربه معروف و نهی از منکر - عدم توفیق فرایند جامعه پذیری - کنترل اجتماعی 

۲( تشویق و پاداش - مواجه شدن با کنترل اجتماعی - جامعه پذیری 

۳( کژروی اجتماعی - مواجه شدن با کنترل اجتماعی - کنترل اجتماعی 

۴( جامعه پذیری - عدم توفیق فرایند جامعه پذیری - جامعه پذیری
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شیوه ی غیررسمی و رسمی پاداش و تنبیه بیشتر توسط چه کسانی انجام می شوند و آثار کدام یک عمیق تر است؟ 2--

۱( عموم افراد جامعه و سازمان های اجتماعی - خانواده، ادارات، پلیس و دادگاه - رسمی 

۲( خانواده و مؤسسات اجتماعی - عموم افراد جامعه - ادارات، پلیس، دادگاه و زندان - رسمی 

۳( خانواده و همساالن - عموم افراد جامعه - غیررسمی 

۴( همساالن و عموم افراد جامعه به سازمان ها و مؤسسات اجتماعی – غیررسمی

در متن زیر، مفاهیم جامعه شناسی به کار گرفته شده را به ترتیب مشخص نمایید: 2--

یکی از هنرمندان معروف، که تصویر او، در تبلیغات تجاری رسانه ها مورد استفاده قرار می گرفت، با بی توجهی به مقررات موجب بروز 
حادثه رانندگی شد و بدون کمک به حادثه دیدگان، صحنه تصادف را ترک کرد، به دنبال این واقعه، وی از فعالیت های حرفه ای حذف 

گردید. 

1( ویژگی اکتسابی - ویژگی ثابت - نهاد فرهنگی - ضد فرهنگ - فرهنگ واقعی 

۲( ویژگی انتسابی - هویت اجتماعی - نهاد اجتماعی - خودباختگی فرهنگی - تنبیه 

۳( هویت فردی - هویت جسمانی - عنصر فرهنگی - کج روی اجتماعی - مجازات اجتماعی 

۴( هویت اجتماعی - هویت فردی - نهاد فرهنگی - ناهنجاری اجتماعی - کنترل اجتماعی

کدام فرهنگ ها از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند؟ 2--

1( بر پایۀ منطق و احساسات قوی تری پایه گذاری شده اند و با فطرت هماهنگ ترند. 

۲( از لحاظ فطری و منطقی قوی ترند و با غرایز انسان سازگاری بیشتری دارند. 

۳( زمینۀ معنوی و عقالنی بیشتری دارند و با غرایز انسان سازگارترند. 

۴( زمینة منطقی و عقالنی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند.

جهان اجتماعی، برای بقاء و تداوم، چه چیزهای را به فرد آموزش می دهد. 2--

۲( اعتقادات، نقش ها و منشورهای شغلی  ۱( آداب ورسوم، شیوۀ زندگی خود و سنت ها   

۴( اعتقادات، ارزش ها و شیوۀ زندگی خود ۳( حقوق و تکالیف، منشورهای شغلی و هنجارها  

افراد اعمال متناسب با فرهنگ را چه موقع بهتر انجام می دهند؟ 2--

۲( کژروی های اجتماعی، کنترل گردد.  ۱( به تشویق و پاداش بها داده شود.   

۴( در کنترل اجتماعی، تنبیه و مجازات را مدنظر داشته باشند. ۳( زمانی که قدرت اقتناع یک فرهنگ بیشتر باشد.  

کنترل اجتماعی چیست؟ 2--

۱( فرایندی است که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی طی می کند. 

۲( مسیری است که برای شکل گیری هویت اجتماعی افراد دنبال می شود. 

۳( به کنش هایی که برخالف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند، اطالق می شود. 

۴( به مجموعۀ فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد یا انتظارات جامعه انجام می گیرد گفته می شود.
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جهان اجتماعی برای بقا و تداوم خود چه می کند؟ 2--

۲( شیوه زندگی خود و هنجارها و سنت ها را به فرد یاد می دهد.  1( اعتقادات، ارزش ها و شیوه ی زندگی خود را به فرد آموزش می دهد.  

۴( نقش ها، آداب ورسوم و شیوه ی زندگی خود را آموزش می دهد. ۳( نمادها، سنت ها و هنجارها را به افراد می آموزد.   

کدام یک در مورد تشویق و تنبیه درست نیست؟ 2--

1( تشویق و تنبیه به دو شیوه ی رسمی و غیررسمی انجام می شود و شیوه ی غیررسمی آن بیشتر در خانواده، همساالن و ... انجام می شود. 

۲( شیوه رسمی پاداش و مجازات توسط سازمان ها و مؤسسات اجتماعی صورت گرفته و آثار عمیق تری دارند.

۳( هر جهان اجتماعی، افرادی را که مطابق ارزش ها و قواعدش عمل کنند، تشویق می کند و به آن ها پاداش می دهد. 

۴( تنبیه و مجازات را هر جهان اجتماعی در مورد کسانی که دچار کژروی اجتماعی شده باشند اعمال می کند.

کدام جهان اجتماعی در معرض آسیب های بیشتری قرار می گیرد و بقای آن تهدید می گردد؟ 2--

1( نسبت به روش های رسمی تشویق و تنبیه بی توجه باشد. 

۲( روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد. 

۳( نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی از تشویق و تنبیه یکسانی استفاده کند. 

۴( فقط از روش های غیررسمی برای اعمال پاداش و مجازات استفاده نماید.
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پایۀ دهم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

جریمه شدن شیوه ی رسمی پاداش و مجازات است، نوعی مقابله ی جامعه با شکستن قوانین بوده و کنترل اجتماعی است و نصیحت و پندآموزی از طریق والدین 
و افراد خانواده، جامعه پذیری از نوع غیررسمی می باشد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

روش تبلیغ و اقناع در فرهنگ هایی: 1-  با ظرفیت »منطقی و عقالنی بیشتر« 2- »با فطرت انسان سازگارتر« تأثیر بیشتری دارد. با این توضیح گزینه های 1 و 
3 رد می شوند، زیرا در آن ها به جای »منطقی «، صفت »هیجانی« به کار رفته است. هر جهان اجتماعی، افرادی را که مطابق ارزش ها و قواعدش عمل کنند، 

تشویق می کند و به آن  ها پاداش می دهد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

درجهان اسالم امر به معروف و نهی از منکر در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند و دارای آثار فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و 
دنیوی بسیاری هستند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

فرایند جامعه پذیری همیشه به طور کامل انجام نمی گیرد و همیشه هم با موفقیت همراه نیست، افراد می توانند از پذیرش عقاید، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 
سرباز زنند. ممکن است برخی انسان ها هویتی را که جهان اجتماعی برای آن ها در نظر گرفته است، نپذیرند. همواره افرادی هستند که جذب عقاید و ارزش های 
جهان اجتماعی خود دنمی شوند و نقشی را که نهادها و سازمان های مختلف جامعه از آن ها انتظار دارند، نمی پذیرند، این افراد به حقوق و تکالیف خود پایبند 

نیستند و رفتارهای مخالف انجام می دهند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در جهان اسالم، امر به معروف و نهی از منکر در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند ودارای آثار فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و 
دنیوی بسیاری هستند. امر به معروف و نهی از منکر روش های مختلفی دارد. برخی روش های آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است. امر به معروف و نهی 

از منکر سطوح متفاوتی نیز دارد. در مواردی، همگانی و به عهده ی همه ی افراد جامعه است و در برخی موارد، وظیفه ی سازمان های رسمی و حکومتی است. 

به مجموعه  فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد کنترل اجتماعی می گویند. جامعه پذیری همان انتقال 
فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کندو مسیری که برای شکل گیری هویت اجتماعی افراد 
طی می شود، جامعه پذیری می گویند. جهان اجتماعی، شیوه ی زندگی درآن را می آموزد و به تدریج با موقعیتش در جهان اجتماعی و حقوق و تکالیف خود آشنا می شود. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

بازتولید هویت اجتماعی، چگونگی شکل گیری و تداوم هویت اجتماعی است. به رفتارهایی که برخالف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند، کج روی 
اجتماعی می گویند. 

امر به معروف و نهی ازمنکر در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند و دارای آثار فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و دنیوی بسیاری هستند.

 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

ب( اقناع روشی است که به واسطه ی آن، فرهنگ در افراد درونی می شود. 

ج( شیوه ی غیر رسمی تنبیه بیشتر در خانواده، هم ساالن یا به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

برخی روش های امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی هستند. به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد 
با انتظارات جامعه انجام می گیرد، کنترل اجتماعی می گویند. 

جامعه پذیری همان انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

هر جهان اجتماعی، افرادی را که مطابق ارزش ها و قواعد عمل کنند، تشویق می کند و به آن ها پاداش می دهد. 

فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند، از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند. 

هر جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد، در معرض آسیب های بیشتری قرار می گیرد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

شیوه غیررسمی آن بیشتر به وسیله عموم افراد جامعه انجام می شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

شیوه ی غیر رسمی تشویق و تنبیه بیشتر در خانواده، هم ساالن یا به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود و آثار و نتایج عمیق تری دارد. شیوه ی رسمی پاداش 
و مجازات، بیشتر توسط سازمان ها و مؤسسات اجتماعی مانند ادارات، پلیس، دادگاه و زندان صورت می گیرد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد، کنترل اجتماعی می گویند. 

فرهنگ  هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند، از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عدالت و قسط از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن منابع و امکانات بشر، پیشگیری می کند.  آریستو کراسی حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار 
بوده اند. به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد. کنترل اجتماعی می گویند. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

 به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد، کنترل اجتماعی می گویند.

هر جهان اجتماعی، افرادی را که مطابق ارزش ها و قواعدش عمل کنند، تشویق می کند و به آنها پاداش می دهد. به کنش هایی که برخالف عقاید، ارزش ها و 
هنجارهای جامعه هستند، کژروی اجتماعی می گویند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اقناع، روشی است که به واسطه ی  آن، فرهنگ در افراد درونی می شود. 

شیوه ی رسمی پاداش و مجازات، بیشتر توسط سازمان ها و مؤسسات اجتماعی مانند ادارات، پلیس، دادگاه و زندان صورت می گیرد. 

شیوه غیررسمی پاداش و مجازات بیشتر در خانواده، هم ساالن یا به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود و آثار و نتایج عمیق تری دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

شیوه ی غیر رسمی پاداش و مجازات )تشویق و تنبیه(، بیشتر در خانواده، همساالن یا به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود و آثار و نتایج عمیق تری دارد 
و بر این اساس می توان نتیجه گرفت شیوه ی رسمی آثار کمتری دارد. 

امر به معروف و نهی از منکر، سطوح متفاوتی دارد، در مواردی همگانی و به عهده ی همه ی افراد جامعه است نه درهمه ی موارد و در برخی موارد، وظیفه ی 
سازمان های رسمی و حکومتی است. نه همه ی موارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

-  جهان متجّدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، 
علم نمی شناسد. 

- وقتی فردی درباره ی موضوعی خاص می اندیشد در محدوده ی فردی و ذهنی خود قرار دارد، ولی هنگامی که اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان 
می کند یا براساس اندیشه وتصمیم خود با دیگران رفتار می کند  به جهان فرهنگی وارد می شود. 

 - جهان اجتماعی برای بقاء و تداوم، ارزش ها و شیوه ی زندگی خود را به فرد آموزش می دهد. فرد نیز برای مشارکت در جهان اجتماعی، شیوه ی زندگی در آن را 
می آموزد و به تدریج باموقعیتش درجهان اجتماعی و حقوق و تکالیفی که بر عهده دارد، آشنا می شود. 

- جهان غرب، هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و سرمایه داری، عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. در این جهان، هویت انسان ها و 
جوامع، بیش از هر چیز به دارایی و توان اقتصادی آن ها وابسته است. جوامع دیگری که به تبعیت از غرب، رویکرد سکوالر و دنیوی دارند نیز هویت سرمایه داری 
پیدا می کنند.  این جهان اجتماعی در اقتصاد هیچ مانعی را بر سر راه خود بر نمی تابد و در مسیر گسترش خود، شیوه های اقتصادی غیر سرمایه داری را در سراسر 

جهان نابود می کند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- باز تولید هویت اجتماعی از طریق جامعه  پذیری و کنترل اجتماعی انجام می شود. 

- تبلیغ و اقناع روشی است که به واسطه ی آن، فرهنگ در افراد درونی می شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الف: همواره افرادی هستند که جذب عقاید وارزش های جهان اجتماعی نمی شوند. این افراد به حقوق و تکالیف خود پایبند نیستند و رفتارهای مخالف انجام 
می دهند. / ب: فرهنگ هایی که ظرفیت منطقس و عقالنی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند، از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند. / پ: شیوۀ رسمی 
پاداش)تشویق( و مجازات)تنبیه( بیشتر توسط سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند ادارات پلیس، دادگاه ها و زندان صورت می گیرد. / ت: اقناع روشی است 

که به واسطۀ آن، فرهنگ در افراد درونی می شود.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

جهان اجتماعی پس از تولد هر فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند، یعنی آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و برای او 
ویژگی های متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته است در نظر می گیرد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تبلیغ: هر جهان اجتماعی می کوشد تا از طریق آموزش، عقاید و ارزش های خود را به گونه ای ترویج کند که افراد برای  پذیرش آن ها قانع شوند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

الف( اولین و مهم ترین آشنایی با جهان اجتماعی ← خانواده

ب( ویژگی  فرهنگی که قدرت اقناعی بیشتری دارد ← با فطرت آدمیان سازگارتر است و ظرفیت عقالنی و منطقی بیشتری دارد. 

ج( آن دسته از روش های کنترل اجتماعی که آثار عمیقی دارند ← غیر رسمی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

امر به معروف و نهی از منکر سطوح متفاوتی دارد؛ در مواردی همگانی و به عهده ی همه ی افراد جامعه است و در برخی موارد، وظیفه ی سازمان های رسمی و 
حکومتی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بررسی سایر گزینه ها: 

2( درست- درست – نادرست 1(  درست – درست- درست   

4( درست- درست – نادرست 3( نادرست- درست – درست    

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

شیوه ی غیر رسمی← خانواده، همساالن یا به وسیله ی عموم افراد جامعه/ شیوه ی رسمی ← سازمان ها و مؤسسات اجتماعی مانند ادارات، پلیس، دادگاه و 
زندان. شیوه های غیر رسمی آثار عمیق تری دارند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بعضی ویژگی های هویتی اجتماعی و فرهنگی هستند یعنی فرد بدون حضور در اجتماع نمی تواند آن خصوصیات را داشته باشد. »یک هنرمند معروف بودن« 
نیز از این ویژگی هاست. 

برخی از ویژگی های هویتی ما فردی و شخصی هستند. »تصویر شخص« جزیی از هویت فردی اوست.

نهاد فرهنگی نهادی است که از طریق تعلیم و تربیت به فعالیت های فرهنگی می پردازد، مانند »رسانه«، خانواده و آموزش عالی. 

»کمک نکردن به حادثه دیدگان« رفتاری برخالف هنجارهای جامعه ودر نتیجه نوعی ناهنجاری اجتماعی است. 

تنبیه و مجازات یک یاز مراتب کنترل اجتماعی است.  جامعه کسانی را که به انحراف اجتماعی )رفتارهایی که برخالف عقاید، ارزش ها، قواعد و هنجارهای جامعه 
هستند( دچار شده باشند، تنبیه و مجازات می کند.
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»حذف گشتن از فعالیت حرفه ای« نوعی تنبیه و مجازات است.

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند وبا فطرت آدمیان سازگارترند، از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش ها و شیوه زندگی خود را به فرد آموزش می دهد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر چه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشد، افراد کنش ها و اغمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد، کنترل اجتماعی گفته می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش ها و شیوه ی زندگی خود را به فرد آموزش می دهد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

شیوه ی غیر رسمی  پاداش و مجازات آثار و نتایج عمیق تری دارد.

 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد در معرض آسیب های بیشتری قرار می گیرد. 
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تغییرات هویت اجتماعی
پایۀ دهم
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کسب هویت های اجتماعی جدید با تغییراتی در ....... افراد همراه است. افراد در بدو تولد ....... خود را به صورت ....... در محیط 1-
خانواده و ....... می پذیرند. 

1( موقعیت اجتماعی - هویت اجتماعی انتسابی - انفعالی 

۲( خصوصیات انتسابی - هویت اجتماعی انتسابی - فعال 

۳( ویژگی های هویتی جسمانی - هویت اجتماعی اکتسابی - فعال 

۴( ویژگی های هویتی غیر جسمانی - هویت اجتماعی اکتسابی – انفعالی

به ترتیب )الف، ب و ج (، کدام گزینه نمودار را کامل می کند؟ 1-

۱( کارمند اداره که مدیر بخشی از اداره می شود - مدیر اداره که عزل می شود - کارمندی که از یک بخش 
اداره به بخش دیگر منتقل می شود. 

تغییر  که سبب  تغییر شغل   - مدیرکل می شود  که  بخش  مدیر   - عادی می شود  کارمندی  که  مدیری   )۲
موقعیت اجتماعی فرد نشود.

۳( مهندسی که شغل خود را تغییر می دهد - مدیرکل که عزل می شود و مدیر یک بخش می گردد - پزشکی 
که رئیس بیمارستان می شود. 

۴( وزیری که استعفاء می دهد و بعد نماینده ی مجلس می شود – رئیس جمهوری که دوره ی کاری او تمام 
شده است - مدیری که مدیرکل می شود.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با چه عبارتی مرتبط است؟ 1-

جلوگیری از تحصیل دختران محجبه در برخی از جوامع 

جامعه ی آپارتاید 

منجر شدن به تعارض فرهنگی 

۱( در جهان معنوی و دینی، هویت هایی که ابعاد الهی انسان را نفی کنند به رسمیت شناخته نمی شوند - تحرک اجتماعی در محدوده ی ارزش های دنیوی به 
رسمیت شناخته می شود - تغییرات هویتی در چارچوب عقاید جامعه شکل می گیرد. 

۲( در جهان سکوالر، هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور داشته باشد - صرفًا برای یک نژاد خاص، امکان تحرک اجتماعی صعودی وجود دارد - 
تغییرات هویتی گاه از مرزهای موردقبول جهان اجتماعی فراتر می رود. 

۳( در جوامع سکوالر، امکان رأی دادن به قوانین الهی وجود ندارد - تحرک اجتماعی صعودی برای کسانی ممکن است که منابع ثروت را در اختیاردارند - برخی 
تغییرات هویتی مورد تائید جامعه قرار می گیرد. 

۴( هر جامعه ای به تناسب عقاید و ارزش ها، برخی تغییرات هویتی و تحرک های اجتماعی را تشویق می کند - تعارض فرهنگی گاه علل درونی دارد - برخی تغییرات 
هویتی افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی سازگار نیست.
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به ترتیب مثال های زیر در کدام دسته ی تحرک اجتماعی قرار می گیرند؟ 1-

ب( تغییر رتبه ی ناخدا سوم به ناخدا اول  الف( انتقال کارمند بخش بایگانی به بخش فنی  

د( انتقال مسئول کپی به منشی  ج( تغییر رتبه ی سرتیپ به سرتیپ دوم  

۲( صعودی - افقی - صعودی - صعودی  1( صعودی - صعودی - نزولی – صعودی  

۴( افقی - صعودی - نزولی – افقی ۳( افقی - صعودی - صعودی – افقی  

به ترتیب نوع جهان اجتماعی جوامع زیر را تعیین کنید:1-

»در این جامعه، قواعد و روابط بر اساس ارزش های اقتصادی است.«، »در این جامعه، هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و 
ظهور اجتماعی داشته باشد.« »در این جامعه، افراد محجبه امکان تحصیل را ندارند.« »در این جامعه قوانین بر مبنای اصول دینی قرار 

دارند.« 

۲( سكوالر - فئودالی - سكوالر - دینی  1( سرمایه داری - دنیوی - سكوالر – دینی  

۴( سكوالر - آپارتایدی - دنیوی – معنوی ۳( سرمایه داری - آپارتایدی - سكوالر – معنوی 

به ترتیب »پیامد تعارض فرهنگی«، »علت بیرونی تعارض فرهنگی« و »نتیجه ی تالش فردی که موقعیت اجتماعی خود و بخشی از 1-
افراد جامعه را ارتقاء می دهد« چیست؟ 

1( ایجاد نگرانی و اضطراب اجتماعی - نوآوری و فعالیت اعضای جهان اجتماعی - مورد تائید قرار گرفتن توسط جامعه 

۲( ایجاد نگرانی و اضطراب اجتماعی - تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر - مورد تائید قرار گرفتن توسط جامعه 

۳( ایجاد نگرانی و اضطراب - تأثیرگذاری بر جهان های اجتماعی دیگر - عدم رشد ویژگی های اکتسابی آن فرد 

۴( ایجاد نگرانی و اضطراب - تأثیرپذیری از فعالیت اعضای جهان اجتماعی - تغییر ویژگی های انتسابی آن فرد

عبارت های زیر به ترتیب، پیامد کدام گزینه هستند؟ 1-

- تشویق و تائید جامعه 

- اضطراب و نگرانی های اجتماعی 

- به رسمیت نشناختن هویت هایی که ابعاد متعالی انسان را نفی کنند 

1( سازگاری تغییرات هویتی افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی - تعارض فرهنگی - جهان دینی و معنوی 

۲( تغییرات هویتی فراتر از فرصت هایی باشد که جهان اجتماعی دار است - تغییرات هویتی افراد به جهان دینی و دنیوی 

۳( سازگاری تغییرات هویتی افراد با هر نوع هویت جهان اجتماعی - تغییرات هویتی افراد - جهان سكوالر 

۴( تغییرات هویتی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اساسی جامعه است – تعارض فرهنگی - جهان سكوالر

چه موقع تغییرات هویتی افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی سازگار است؟ 1-

1( تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد. 

۲( مادامی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اساسی جامعه شکل می گیرد. 

۳( هوت های اجتماعی متفاوت به اقتضای بخش های مختلف اجتماعی ایجاد شده باشد. 

۴( زمانی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب تغییرات سطحی جهان اجتماعی شکل گرفته باشید.
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کدام یک، در یک جهان سکوالر، به رسمیت شناخته نمی شوند؟ 1-

1( هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نمی کنند. 

۲( هویت معنوی افراد نمی تواند بروز اجتماعی داشته باشد. 

۳( فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشكار کند، منع می شوند. 

۴( در جوامع سكوالر، امكان رأی دادن به قوانین الهی وجود ندارد.

کدام یک از جملۀ ویژگی های یک جهان سکوالر است؟ 1--

۱( صرفًا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم است. 

۲( هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. 

۳( هویت هایی که ابعاد متعادلی و الهی انسان را نفی کنند به رسمیت شناخته نمی شوند. 

۴( تحرکات اجتماعی صعودی را تنها برای کسانی که منابع ثروت را در اختیاردارند، ممکن می سازند.

منظور از .......، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد و کسب هویت های اجتماعی جدید، با تغییراتی در 1--
....... افراد همراه است و افراد در بدو تولد، هویت اجتماعی ....... خود را به صورت انفعالی در محیط خانواده و غیره می پذیرند. 

۲( موقعیت اجتماعی - موقعیت اجتماعی - انتسابی  1( موقعیت اجتماعی - تحرک اجتماعی - اکتسابی   

۴( تحرک اجتماعی - موقعیت اجتماعی – اکتسابی ۳( تحرک اجتماعی - تحرک اجتماعی - انتسابی   

به ترتیب در ارتباط با عبارت های زیر، کدام گزینه درست است؟ 1--

- بیشتر در جوامعی وجود دارد که موقعیت اجتماعی افراد براساس ویژگی های انتساب مانند وراثت، نژاد و... تعیین می شود، 

- تحرک اجتماعی ای که بین دو نسل اتفاق می افتد. 

- مسدود بودن راه ارتقا و تحرک اجتماعی صعودی را گویند. 

- تحرک اجتماعی ای که یک فرد در طول زندگی اش، تجربه می کند. 

۱( انسداد اجتماعی - میان نسلی - انسداد اجتماعی - درون نسلی 

۲( تحرک اجتماعی - درون نسلی - انسداد اجتماعی - میان تسلی 

۳( تحرک اجتماعی صعودی - میان نسلی - تحرک اجتماعی نزولی - درون نسلی 

۴( انسداد اجتماعی - درون نسلی - تحرک اجتماعی - میان نسلی

تحرک یا موقعیت اجتماعی، به ترتیب در یک جهان سوکوالر و فئودالی چگونه است و تغییرات هویتی چه زمانی به تعارض فرهنگی 1--
منجر می شود؟ 

1( بر اساس ارزش های جامعه ی آپارتاید - وابسته بودن به طبقه ی سوم یا متوسط - زمانی که تغییرات هویتی، از مرزهای مقبول یک جهان اجتماعی فراتر رود. 

۲( منع ظهور و بروز ارزش های معنوی افراد - براساس ارزش های نژادی - وقتی تغییرات هویتی فراتر از فرصت هایی نباشد که در یک جامعه وجود دارد. 

۳( منع ظهور و بروز ارزش های معنوی افراد - رابطه ی افراد با زمین - وقتی این تغییرات، شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند، به دنبال 
بیاورد. 

۴( براساس ارزش های جامعه ی آپارتاید - ارزیابی افراد با معیار فایده مندی آن ها - زمانی که این تغییرات به نوآوری و فعالیت اعضای جهان اجتماعی بازگردد.
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تحرک اجتماعی چیست و به ترتیب بیان کنید »عزل یک مدیر از مدیریت یک سازمان«، »مدیرکل شدن کارمند یک اداره« و »انتقال 1--
یک کارمند از یک بخش به بخش دیگر« چه نوع تحرکی است؟ 

1( وقتی کسب هویت های اجتماعی جدید، با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه باشد - نزولی - افقی - صعودی 

۲( به جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را گویند - نزولی - صعودی – افقی

۳( به تعیین موقعیت اجتماعی افراد براساس ویژگی های انتسابی گویند - افقی - صعودی - نزولی 

۴( جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد - نزولی - افقی – نزولی

به ترتیب، درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟1--

- جامعه پذیری، همان انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. 

- در جوامعی که رده بندی موقعیت های اجتماعی براساس ویژگی های اکتسابی است، محرومان با انسداد اجتماعی مواجه اند. 

- جهانی که حول ارزش های دنیوی و این جهانی شکل می گیرد، تحرک اجتماعی را در محدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد. 

- تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل بیرونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی بازمی گردد. 

۴( غ- غ- ص- ص 3( ص- غ- ص- ص   ۲( ص- ص- ص- غ    1( غ- ص- غ- ص  

به ترتیب نتیجه ی هریک از شرایط زیر چه وضعیتی است؟ 1--

- ناتوانی یک نسل در حفظ و انتقال فرهنگ خود 

- به رسمیت شناخته نشدن روش های فراتجربی در جهان متجدد 

- بروز تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی 

۱( ایجاد موقعیت جدید برای کنش ها و انتخاب های بعدی - طرد عناصر معنوی و مقدس جهان - بحران هویت 

۲( دگرگونی جهان اجتماعی - اسارت در قفس آهنین - خودباختگی فرهنگی 

گاهی و اراده ای نوین - گسترش عقالنیت ابزاری - تزلزل فرهنگی  ۳( پیدایش و گسترش آ

۴( فروریختن جهان اجتماعی - از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری - تعارض فرهنگی

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

الف( هر نوع بحران هویت اجتماعی به بحران هویت فرهنگی منجر می شود. 

اتفاق  به والدینش(  ب( تحرک اجتماعی گاه درون یک نسل یعنی یک فرد در طول زندگی خودش و گاه در دو نسل )یک فرد نسبت 
می افتد. 

ج( هویت فرهنگی جهان اجتماعی مستقل از هویت اجتماعی افراد است. 

د( ممکن است یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، ضمن پذیرش بخش هایی از آن، هویت جدیدی به دست آورد، 
بدون این که به جهان اجتماعی مقابل ملحق شود. 

۴( ص- غ- غ- ص 3( غ- غ- ص- ص   ۲( ص- ص- غ- غ    1( غ- ص- غ- ص   

به ترتیب، درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟ 1--

- هویت هر جهان اجتماعی، براساس قواعد، هنجارها و نمادهای آن جهان اجتماعی گیرد. 

- جهان اجتماعی پس از تولد هر فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند. 
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- جامعه پذیری همان انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. 

- در جهان های اجتماعی مختلف، فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید، یکسان است. 

- تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل بیرونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی بازمی گردد و گاه، ناشی از علل 
درونی است و پیامد تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است. 

۲( ص- ص- ص- غ- ص  1( غ- ص- غ- ص- غ     

۴( غ- ص- ص- غ- غ ۳( ص- غ- ص- ص- ص    

عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت نمودار مرتبط هستند؟ 1--

- فرزند کارمنِد سازمان آموزش وپرورش که کارمنِد سازمان تبلیغات اسالمی می شود. 

- مدیر یک بخِش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
مدیرکل آن سازمان می شود. 

- راننده سرویس مدرسه ی »شهید فهمیده«، 

راننده ی سرویس مدرسه »شهدای رسانه« می شود. 

- فرزند وکیل که به کار خدماتی در یک سازمان مشغول 
است.

٢( الف- ب- د- ج ۳( ب- الف- د - ج    ۲( الف- ج- ب- د    1( الف- د- ج- ب   

کدام گزینه در رابطه با تحرک اجتماعی صحیح نمی باشد؟ 1--

1( باز بودن راه تحّرک اجتماعی به معنای امکان دسترسی افراد محروم و کمتر برخوردار جامعه، به موقعیت های اجتماعی باالتر نیست. 

۲( هر جامعه ای به تناسب عقاید و ارزش هایی که دارد، برخی تغییرات هویتی و تحرک های اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند. 

۳( جهانی که حول ارزش های دنیوی و این جهانی شکل می گیرد، تحرک اجتماعی را در محدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد. 

۴( در جهان های اجتماعی مختلف، فرصت های پیش روی افراد برای تحّرک اجتماعی و کسب هویت های جدید، متفاوت است.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط دوستی دارد؟ 1--

- روشی که به واسطه ی آن، فرهنگ در افراد درونی می شود. 

- مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد. 

- گاه درون یک نسل و گاه در دو نسل اتفاق می افتد. 

- هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. 

1( تشویق و تنبیه - جامعه پذیری - انسداد اجتماعی - جهان دنیوی 

۲( تبلیغ و اقناع - کنترل اجتماعی - تحرک اجتماعی - جهان سکوالر 

۳( تشویقی و پاداش - کج روی اجتماعی - تحرک اجتماعی - جهان دنیوی 

۴( اقناع - کنترل اجتماعی - هویت اجتماعی - جهان سکوالر
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کدام یک، ویژگی های طبقه سوم جوامع فئودالی را به درستی بیان می کند؟ 1--

۱( این طبقه همان طبقه ی رعیت بود - از نظر اجتماعی مصرف کننده تلقی می شدند - از نظر قانونی دارای اعتبار بودند - از حیث هویت پست تلقی می شدند. 

۲( پیدایش آن ها به جوامع صنعتی بازمی گردد - از حیث هویت منفی و پست بودند - از لحاظ اجتماعی فاقد اعتبار بودند - این طبقه همان طبقه ی متوسط بود. 

۳( طبقه ای از مردم عادی بودند - از نظر قانونی دارای اعتبار بودند - این طبقه، اشراف را مفید معرفی می کرد - در جوامع ماقبل فئودالی غربی ایجاد شده بودند. 

۴( طبقه ای از مردم عادی که رعیت نبودند - دارای هویت منفی و پست بودند - از لحاظ اجتماعی و قانونی فاقد اعتبار بودند - تحمل آن ها به خاطر فواید و 
کارکردشان بود.

کدام گزینه در ارتباط با تحرک اجتماعی در وزن نسلی صحیح است ولی در رابطه با تعارض فرهنگی صحیح نیست؟ 1--

۱( تحرک اجتماعی یک فرد در طول زندگی خودش - هر نوع ابداع و نوآوری و هر نوع مواجهه با جهان های اجتماعی دیگر به تعارضات فرهنگی منجر می شود. 

۲( تحرک اجتماعی شخصی که شغل خود را تغییر می دهد ولی موقعیت اجتماعی او تغییر نمی کند - پیامد تغییرات هویتی است که بیرون از مرزهای مقبول 
جهان اجتماعی رخ می دهند. 

۳( تحرک اجتماعی یک فرد نسبت به والدینش - اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی به همراه دارد. 

۴( تحرک اجتماعی فرزند کارمندی که پزشک می شود - اغلب موجب گسترش فرهنگی و ارتقای موقعیت افراد جامعه می شود.

کدام گزینه با عبارت »در یک جهان سکوالر، هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد.« هماهنگ 1--
نیست؟ 

۱( هر جامعه ای به تناسب عقاید و ارزش هایی که دارد تغییرات هویتی را تشویق یا منع می کند. 

۲( در بعضی از جوامع فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کنند منع می شوند. 

۳( در بعضی از جوامع هویت هایی که ابعاد متعالی انسان را نفی کنند به رسمیت شناخته نمی شوند. 

۴( در بعضی جوامع، اتر تحصیل دختران محجبه جلوگیری می شود.

کدام گزینه توصیف درستی از »نوآوری و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی که باعث تعارض فرهنگی می شود.« است؟ 1--

۲( شکل گیری هویت اجتماعی افراد براساس عقاید  1( تغییرات هویتی    

۴( علل درونی تعارض فرهنگی ۳( ارتقای موقعیت اجتماعی فرد و جامعه  

منظور از علل بیرونی تعارض فرهنگ چیست؟ 1--

۲( نوآوری و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی ۱( پیامد تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر   

۴( شیوه هایی از زندگی در مخالفت با عقاید اجتماعی ۳( تغییرات بیرون از مرزهای مقبول فرهنگی  

هر یک از عبارات زیر به ترتیب مصداق کدام نوع از تحرکات اجتماعی است؟ 1--

 پایین. 
ً
الف( پزشک شدن فرزندی که از میان فرزندان یک خانواده با سطح عملی نسبتا

ب( راننده تاکسی شدن پسری که پدرش استاد دانشگاه است. 

ج( نمازخوان شدن مسلمانی که سابق بر این نماز نمی خواند. 

د( باقیات الصالحات شدن فرزند ناخلف خانواده ای. 

۲( درون نسلی - میان نسلی - نزولی - صعودی  1( صعودی - نزولی – درون نسلی - میان نسلی  

۴( درون نسلی - نزولی - صعودی - درون نسلی ۳( صعودی - میان نسلی – صعودی- صعودی 
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روند شکل گیری جوامعی که در آن ها وضعیت اقتصادی افراد موقعیت اجتماعی آنان را تعیین می کند در کدام گزینه آمده است؟ 1--

 ۱( ارزیابی گروه های اجتماعی بر اساس معیار فایده مندی، توسط طبقه ی سوم جامعه ی فئودالی غربی

پیدایش فرهنگ فایده گرایی  پذیرش این معیار توسط عموم مردم  ارزیابی همه انسان ها صرفًا بر اساس همین مالک 

 ۲( ارزیابی گروه های اجتماعی براساس معیار فایده مندی، توسط طبقه ی سوم جامعه ی فئودالی غربی

پذیرش این معیار توسط عموم مردم  پیدایش فرهنگ فایده گرایی  ارزیابی همه ی انسان ها صرفًا براساس همین مالک 

۳( پذیرش معیار فایده گرایی توسط مردم  ارزیابی همه انسان ها صرفًا براساس همین مالک  ارزیابی گروه های اجتماعی بر اساس معیار فایده مندی، توسط 
طبقه ی سوم جامعه ی فئودالی غربی  پیدایش فرهنگ فایده گرایی 

۴( پذیرش معیار فایده گرایی توسط مردم  به ارزیابی گروه های اجتماعی براساس معیار فایده مندی، توسط طبقه سوم جامعه ی فئودالی غربی  پیدایش 
فرهنگ فایده گرایی  ارزیابی همه ی انسان ها صرفًا براساس همین مالک

کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( در جوامع فئودالی غربی، موقعیت اجتماعی افراد به رابطه ی آن ها با زمین بستگی داشت. برخی ارباب و گروهی رعیت بودند. در این جوامع، طبقه ای از مردم 
عادی هم وجود داشت که به اشراف بودند و نه رعیت، به همین دلیل از آن ها به طبقه ی سوم یاد می شد. 

۲( طبقه ی سوم شامل صراف، بنا، کفاش و ... بود، هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی تنها در محدوده ی فواید کارکردهایی که داشت از 
اهمیت و اعتبار برخوردار بود. یکی از نویسندگان می پرسد که »طبقه ی سوم چیست؟« و پاسخ می دهد: »چیزی نیست اما می خواهد چیزی بشود.« 

۳( در یک جهان سکوالر هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. در این جهان فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند، 
منع می شود. 

۴( جهانی که حول ارزش های دنیوی و این جهانی شکل می گیرد، تحرک اجتماعی را در محدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد و تحرکات اجتماعی 
مخالف را منع می کند.

کدام گزینه جدول زیر را تکمیل می کند؟ 1--

معلولعلت

بتغییرات هویتی بیرون از محدوده ی ارزش های جهان اجتماعی

تشویق و تائید جهان اجتماعیالف

۲( تغییرات هویتی در محدوده ی ارزش های اساسی - تزلزل فرهنگی  ۱( نوآوری در یکی از عرصه های اجتماعی – تعارض فرهنگی    

۴( نوآوری در یکی از عرصه های اجتماعی - بحران هویت ۳( تغییرات هویتی در محدوده ی ارزش های اساسی - از خودبیگانگی فرهنگی  

کدام گزینه در خصوص تعارض فرهنگی، صحیح است؟ 1--

1( تأثیرپذیری از جهان اجتماعی دیگر  رخ دادن تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی  اضطراب و نگرانی های 
اجتماعی فراوان  تعارض فرهنگی 

  اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوان  تعارض فرهنگی  ۲( رخ دادن تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی
نوآوری و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی 

۳( نوآوری و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی  رخ دادن تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی  تعارض فرهنگی 
 اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوان 

۴( تعارف فرهنگی  رخ دادن تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی  تأثیرپذیری از جهان اجتماعی دیگر  اضطراب 
و نگرانی های اجتماعی
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هر یک از تحرکات اجتماعی زیر، در کدام قسمت نمودار قرار می گیرد؟ 1--

الف( مدیر بخشی از اداره که مدیرکل می شود. 

ب( مدیر بخشی از اداره که مدیر بخش دیگر می شود. 

ج( مدیرکل اداره که مدیر بخشی از اداره می شود.

 ۱ -۱ -۲ )۱

۳ -۲ -۱ )۲

۴ -۳ -۲ )۳

۴ -۳ -۱ )۴

کدام یک در مورد جهان سکوالر صدق نمی کند؟ 1--

1( امکان رأی دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد و هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. 

۲( در این جهان فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند، منع می شود و امکان رأی دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد. 

۳( امکان رأی دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد و هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی شوند. 

۴( هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد و در این جهان فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند، منع می شود.

هریک از عبارات زیر به کدام یک از تغییرات هویتی اشاره دارد؟1--

»اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوان - شکل گیری تغییرات هویتی خارج از مرزهای مقبول جهان اجتماعی - تقلیدی عمل کردن 
در مواجهه با فرهنگ بیگانه - بی ثباتی عقاید و ارزش های جهان اجتماعی« 

1( تعارض فرهنگی - تعارض فرهنگی - خودباختگی فرهنگی - تعارض فرهنگی 

۲( تعارض فرهنگی – تعارض فرهنگی - خودباختگی فرهنگی - تزلزل فرهنگی 

۳( تزلزل فرهنگی - تعارض فرهنگی - از خودباختگی فرهنگی - تزلزل فرهنگی 

۴( تزلزل فرهنگی - تعارض فرهنگی - از خودباختگی فرهنگی - تعارض فرهنگی

چه تعداد از عبارات زیر در خصوص »انواع تغییرات هویتی« نادرست است؟ 1--

الف( شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی  تعارض فرهنگی 

ب( ناتوانی جهان اجتماعی در ساماندهی کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود  بحران هویت 

ج( ناتوانی جهان اجتماعی در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود  بحران هویت 

د( تردید در آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند  تزلزل فرهنگی

۱ )۴     ۲ )۳     ۳ )۲      ۴ )۱
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کدام گزینه با تصویر زیر مرتبط است؟ 1--

و  فراتر می رود  اجتماعی  از مرزهای مقبول جهان  افراد، گاهی  تغییرات هویتی   )۱
شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند، به دنبال می آورد. 

به  دست  اجتماعی  عرصه های  از  یکی  در  خود  پشتکار  و  تالش  با  که  فردی   )۲
نوآوری می زند و از این طریق موقعیت اجتماعی خود و بخشی از افراد جامعه را ارتقا 

می بخشد و مورد تائید جامعه است. 

که  می شود  منجر  فرهنگی  تعارض  به  اغلب  گروه ها  و  افراد  هویتی  تغییرات   )۳
اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی به همراه دارد. 

۴( هر نوع ابداع و نوآوری یا هر نوع مواجهه با جهان های اجتماعی دیگر به تعارضات 
فرهنگی منجر می شود. 

کدام یک، در رابطه با »تحرک اجتماعی« درست نیست؟ 1--

1( مدیر یک اداره، هنگامی که مدیرکل می شود تحرک اجتماعی صعودی پیدا کرده است. 

۲( جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی، به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی می گویند. 

۳( در جهان های مختلف، فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی، یکسان است. 

۴( جامعه شکل گرفته براساس ارزش های نژادی، صرفًا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی را فراهم می کند.

چه چیزهایی در یک جهان سکوالر، به رسمیت شناخته نمی شود؟ 1--

۲( هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند.  ۱( امکان رأی دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد.   

۴( هویت معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز اجتماعی داشته باشد. ۳( فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند.  

کدام یک، در یک جهان سکوالر، به رسمیت شناخته نمی شود؟ 1--

۲( هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند.  1( امکان رأی دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد.   

۴( هویت معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز اجتماعی داشته باشید. ۳( فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند، منع می شوند.  

درصورتی که تغییرات هویتی در بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها 1--
در تقابل هستند، به دنبال بیاورد به چه چیزی منجر می شود و علل بیرونی این تغییرات چیست؟ 

۲( تعارض فرهنگی - تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر  ۱( از خودبیگانگی - کاستی های درون فرهنگ    

۴( خودباختگی فرهنگی - مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی ۳( تزلزل فرهنگی - نوآوری و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی  
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پاسخنامۀ درس دهم

تغییرات هویت اجتماعی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

کسب هویت های اجتماعی جدید با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است. افراد در بدو تولد هویت اجتماعی انتسابی خد را به صورت انفعالی در محیط 
خانواده و ... می پذیرند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

الف← تحرک اجتماعی صعودی: کارمند اداره که مدیر می شود. 

ب← تحرک اجتماعی نزولی: مدیر اداره که عزل می شود. 

ج← تحرک اجتماعی افقی: کارمندی که از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

در یک جهان سکوالر، هویت دینی و معنوی افراد نمی توانند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشند و فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند، منع می شوند.

در جامعه ی شکل گرفته براساس ارزش های نژادی، صرفًا برای یک نژاد خاص، امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم است مانند جامعه ی آپارتاید. )جدانژادی(

به  بیاورد،  دنبال  به  هستند  تقابل  در  ارزش ها  و  عقاید  با  که  را  زندگی  از  شیوه هایی  و  دهد  رخ  اجتماعی  جهان  مقبول  مرزهای  از  بیرون  هویتی  تغییرات  اگر 
تعارض فرهنگی منجر می شود و اضطراب و نگرانی های اجتماعی به همراه دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

الف( بخش فنی نیازمند دانش باالتر است و صعودی به حساب می آید. 

ب( صعودی است، ناخدا سوم درجه ی پایین تری از ناخدا اول است. 

ج( سرتیپ باالتر است و اگر سرتیپ به سرتیپ دوم تغییر یابد، یعنی نزولی بوده است. 

د( منشی از مسئول کپی باالتر است و به معنای ارتقا می باشد، در نتیجه صعودی است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

»در این جامعه، قواعد و روابط براساس ارزش های اقتصادی است« ← جوامع سرمایه داری

»در این جامعه، به هویت دینی و معنوی افراد توجه نمی شود.« ← جوامع دنیوی یا سکوالر

»در این جامعه، افراد محجبه امکان تحصیل را ندارند.« ← جوامع دنیوی یا سکوالر

»در این جامعه، قوانین برمبنای اصول دینی قرار دارند.« ← جوامع دینی و معنوی
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

»پیامد تعارض فرهنگی« ← اضطراب و نگرانی های اجتماعی 

»علت بیرونی تعارض فرهنگی« ← تأثیر پذیری از جوامع دیگر یا جهان های اجتماعی دیگر 

»نتیجه ی تالش فردی که موقعیت اجتماعی خود و بخشی از افراد جامعه را ارتقاء می دهد« ← موردتأیید جامعه قرار می گیرد.

 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

مادامی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اساسی جامعه شکل می گیرد، تغییرات افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی سازگار است و 
مورد تشویق و تأیید جامعه نیز قرار می گیرد. 

اگر تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش های تقابل هستند، به دنبال بیاورد، به تعارض 
فرهنگی منجر می شود که اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی به همراه دارد. در یک جهان دنیوی و معنوی، هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را 

نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی شوند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

مادامی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اساسی جامعه شکل می گیرد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. 

کسب هویت های اجتماعی جدید، با تغییراتی در موقعیت اجتماعی افراد همراه است. 

افراد در بدو تولد، هویت اجتماعی انتسابی خدو را به صورت انفعالی در محیط خانواده و ... می پذیرند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

انسداد اجتماعی، بیشتر در جوامعی وجود دارد که موقعیت اجتماعی افراد براساس ویژگی های انتسابی مانند وراثت، نژاد و ... تعیین می شود. 

تحرک اجتماعی ای که بین دو نسل اتفاق می افتد، تحرک میان نسلی است. 

مسدود بودن راه ارتقا و تحرک اجتماعی صعودی را انسداد اجتماعی می گویند. به تحرک اجتماعی ای که یک فرد در طول زندگی اش تجربه می کند، تحرک درون 
نسلی می گویند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جهانی که حول ارزش های دنیوی و این جهانی شکل می گیرد، تحرک اجتماعی رادر محدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد. در یک جهان سکوالر، 
هویت معنوی و دینی افراد نمی تواند ظهور و بروز اجتماعی داشته باشد. 

در جوامع فئودالی غربی، موفقیت اجتماعی افراد، به رابطه ی آن ها زمین بستگی داشت. 
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تغییرات هویتی افراد، گاه از مرزهای مورد قبول جهان اجتماعی فراتر می رود. اگر تغییرات هویتی، بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه های 
از زندگی راکه با عقاید و ارزش ها درتقابل هستند، به دنبال بیاورد، به تعارض فرهنگی منجر می شود که اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی به همراه دارد.

 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به یک موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی می گویند. 

عزل یک مدیر از مدیریت یک سازمان، مدیر کل شدن کارمند یک اداره و انتقال یک کارمند از یک بخش به بخش دیگر به ترتیب بیانگر تحرک نزولی، صعودی  و افقی می باشد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبارت چهارم:

- تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری ها و فعالیت ها اعضای جهان اجتماعی باز می گردد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- هر گاه یک نسل نتواند فرهنگ خهود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعی آن فرود می ریزد یا دگرگون می شود. 

- به رسمیت شناخته نشدن روش های فراتجربی در جهان متجدد، باعث از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری می شود. 

- اگر تغییرات هویتی بیرون از سرزمین های مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد، به 
تعارض فرهنگی منجر می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

الف( هر نوع بحران هویت اجتماعی به بحران هویت فرهنگی منجر نمی شود. 

ج( هویت فرهنگی جهان اجتماعی مستقل از هویت اجتماعی افراد نیست.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبار1ت نادر ت:

عبارت اول:

-  هویت هر جهان اجتماعی، براساس عقاید، آرمان ها و ارزش های کالن آن جهان اجتماعی شکل می گیرد. 

عبارت چهارم:

-  در جهان های اجتماعی مختلف، فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید، متفاوت است. 

عبارت پنجم:

-  تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد و گاه، ناشی از علل بیرونی است و پیامد 
تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. فرزند کارمند سازمان آموزش و پرورش هنگامی که کارمند سازمان تبلیغات اسالمی می شود، تحرک اجتماعی افقی و اا (1ل
یا مدیر یک بخش، هنگامی که مدیر کل می شود، تحرک اجتماعی  میان نسلی پیدا کرده است. کارمند یک اداره، هنگامی که مدیر بخشی از اداره می شود 
صعودی درون نسلی پیدا کرده است. راننده ی سرویس مدرسه ی »شهید فهمیده«، هنگامی که راننده ی سرویس مدرسه ی »شهدای رسانه« می شود، تحرک 
افقی درون نسلی پیدا کرده است. اگر فرزند یک وکیل به انجام کارهای خدماتی در یک سازمان مشغول شود، تحرک اجتماعی نزولی میانی نسلی پیدا کرده است. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

باز بودن راه تحرک اجتماعی به معنای امکان درسترسی افراد محروم و کمتر برخوردار جامعه، به موقعیت های اجتماعی باالتر است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  تبلیغ و اقناع، روشی که به واسطه ی آن، فرهنگ در افراد درونی می شود. 

- مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد را کنترل اجتماعی می گویند.

- تحرک اجتماعی، گاه درون یک نسل )یک فرد در طول زندگی خویش( و گاه در دو نسل )یک فرد نسبت به والدینش( اتفاق می افتد.

- در جهان سکوالر، هویت دینی و معنوی افراد نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در جوامع فئودالی غربی موقعیت اجتماعی افراد به رابطه ی آن ها با زمین بستگی داشت برخی ارباب و گروهی رعیت بودند در این جوامع طبقه ای از مردم عادی 
هم وجود داشت که نه اشراف بودند و نه رعیت، به همین دلیل از آن ها به طبقه ی سوم یاد می شد. که شامل صراف، بنا، کفاش و ... بود. این طبقه هویت منفی 

و پست داشت و ازنظر قانونی و اجتماعی از هیچ اعتبار و اهمیتی برخوردار نبود. ولی به علت فواید و کارکردهایی که داشت تحمل می شد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبارت غلط: هر نوع ابداع و نوآوری و هر نوع مواجهه با جهان های اجتماعی دیگر به تعارضات فرهنگی منجر نمی شود.

 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 مرتبط با جهان دینی و معنوی است که در تقابل با نگاه سکوالر و دنیوی قرار دارد.

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تعارض فرهنگی گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تعارض فرهنگی گاه، ناشی از علل بیرونی است و پیامد تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

الف( پزشک شدن فرزندی که از میان فرزندان یک خانواده باسطح علمی نسبتًا پایین ← درون نسلی و صعودی 

ب( راننده ی تاکسی شدن پسری که پدرش استاد دانشگاه است← میان نسلی و نزولی

ج( نماز خوان شدن مسلمانی که سابق بر این نماز نمی خواند ← صعودی

د( باقیات الصالحات شدن فرزند ناخلف خانواده ای ← صعودی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روند شکل گیری جوامعی که درآن ها وضعیت اقتصادی افراد، موقعیت اجتماعی آنان را تعیین می کند از قرار زیر است:و اا (1ل

ارزیابی گروه های اجتماعی براساس معیار فایده مندی توسط طبقه ی سوم جامعه ی فئودالی غربی ← پذیرش این معیار توسط عموم مردم← پیدایش فرهنگ 
فایده گرایی ← ارزیابی همه ی انسان ها صرفًا براساس همین مالک 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

طبقه ی سوم از نظر قانونی و اجتماعی از همین اهمیت و اعتباری برخوردار نیست. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

اگر تغییرات هویتی به دلیل نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی یا تأثیرپذیری از جهان اجتماعی دیگر، بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ 
دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها درتقابل هستند به همراه بیاورد، به تعارض فرهنگی منجر می شود که اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی 
به همراه دارد. فردی که با تالش و پشتکار خود در یکی از عرصه های اجتماعی دست به نوآوری می زند و از این طریق موقعیت اجتماعی خود و بخشی از افراد 

جامعه را ارتقا می بخشد مورد تایید جامعه واقع می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگر تغییرات هویتی به دلیل نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی و تأثیر پذیری از جهان اجتماعی دیگر، بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی 
رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که باعقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد، به تعارض فرهنگی منجر می شود که اضطراب و نگرانی های اجتماعی 

فراوانی به همراه دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

الف( مدیر بخشی از اداره که مدیر کل می شود ← تحرک اجتماعی صعودی )1(

ب( مدیر بخشی از اداره که مدیر بخشی دیگر می شود ← تحرک اجتماعی افقی )2 و 3(

ج( مدیر کل اداره که مدیر بخشی از اداره می شود ← تحرک اجتماعی نزولی )4( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در یک جهان دینی و معنوی، هویت هایی که ابعاد متعال و الهی ا نسان را نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی شود.

 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوان ← تعارض فرهنگی

شکل  گیری تغییرات هویتی خارج از مرزهای مقبول جهان اجتماعی ← تعارض فرهنگی

تقلیدی عمل کردن در مواجهه با فرهنگ بیگانه ←خود باختگی فرهنگی

بی ثباتی عقاید و ارزش های جهان اجتماعی ← تزلزل فرهنگی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ج( ناتوانی جهان اجتماعی در حفظ ودفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود ← تزلزل فرهنگی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فردی که با تالش و پشتکار خود، در یکی از عرصه های اجتماعی دست به نوآوری می زند و از این طریق، موقعیت اجتماعی خود و بخشی از افراد جامعه را ارتقا 
می بخشد، مورد تایید جامعه واقع می شود. )تصویر صفحه 79: تحقیقات در پژوهشگاه رویان(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در جهان های اجتماعی مختلف، فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید، متفاوت است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در یک جهان دینی و معنوی، هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند به رسمیت شناخته نمی شوند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در یک جهان دینی و معنوی، هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی شوند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

در صورتی که تغییرات هویتی در بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد 
به تعارض فرهنگی منجر می شود و علل بیرونی آن، پیامد تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است. 

ی
س
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ش
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ج
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سواالت درس یازدهم

تحوالت هویتی جهان اجتماعی
پایۀ دهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

چه تفاوتی بین هویت فرهنگی با هویت اجتماعی وجود دارد؟ هویت اجتماعی ............... 1-

1( افراد در پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد. 

۲( جامعه، پدیده ای گسترده تر از هویت فرهنگی افراد است. 

۳( فرصت شکل گیری هویت های فرهنگی متناسب با خود را پدید می آورد. 

۴( در برابر انواع هویت های فرهنگی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار باشند مقاومت می کنند.

کدام یک، در رابطه با تزلزل فرهنگی درست نیست؟ 1-

۱( تزلزل فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد. 

۲( هنگامی تزلزل فرهنگی رخ می دهد که عقاید و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند موردتردید قرار گیرند. 

۳( تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت درجایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید خود را نداشته باشید. 

۴( گاهی شیوۀ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جامعه تداوم می یابد و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان 
دهد، این وضعیت به تزلزل فرهنگی منجر می شود.

کدام یک در رابطه با هویت فرهنگی جهان اجتماعی و هویت اجتماعی افراد، درست است؟ 1-

1( هویت فرهنگی جهان اجتماعی، پدیده های گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است. 

۲( هویت فرهنگی جهان اجتماعی در پرتو هویت اجتماعی افراد شکل می گیرد. 

۳( هویت اجتماعی افراد، فرصت شکل گیری هویت فرهنگی شغلی و خانوادگی متناسب با خود را پدید می آورد.

۴( هویت اجتماعی افراد، در برابر انواع هویت های فرهنگی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار است، مقاومت می کند.

کدام یک در رابطه با »تزلزل فرهنگی« درست نیست؟ 1-

نمی تواند کنش های  اجتماعی  و جهان  می یابد  تداوم  اجتماعی  یک جهان  ارزش های  و  عقاید  با  ناسازگار  زندگی  یا همان شیوه ی  فرهنگی  تعارض  گاهی   )۱
اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان دهد این وضعیت می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود. 

۲( تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت درجایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی 
خود را نداشته باشد. 

۳( تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند موردتردید قرارگرفته و ثبات خود را در 
زندگی مردم از دست بدهند. 

۴( اگر تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد و به تزلزل 
فرهنگی منجر می شود. 
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کدام یک در رابطه با هویت فرهنگی جهان اجتماعی و هویت اجتماعی افراد درست است؟ 1-

1( هویت فرهنگی جهان اجتماعی در پرتو هویت اجتماعی افراد شکل می گیرد.

۲( هویت فرهنگی افراد، محصول عضویت اجتماعی آن ها است. 

۳( هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی خانوادگی، شغلی و ... متناسب با خود را فراهم می آورد. 

۴( هویت اجتماعی افراد، در برابر انواع هویت های فرهنگی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار است مقاومت می کند.

به ترتیب درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید: 1-

هویت فرهنگی جهان اجتماعی بر اساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن شکل می گیرد. 	 

هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزش های مربوط به آن موردپذیرش اعضای جهان اجتماعی باشد، دوام می آورد. 	 

هویت فرهنگی در پرتو هویت اجتماعی افراد شکل می گیرد. 	 

کاستی و خأل معنوی، دانشمندان و متفکران اجتماعی را به تثبیت مرزهای هویت فرهنگی جهان اجتماعی تشویق می کند. 	 

۲( درست- درست- درست- نادرست  1( درست- درست- نادرست- نادرست  

۴( نادرست- نادرست- درست- درست ۳( نادرست- درست- نادرست- درست  

کدام نمودار زیر به درستی فرایند تحوالت هویتی جهان اجتماعی را نشان می دهد؟ 1-

۱( بحران هویت  تعارض فرهنگی  تردید در عقاید، آرمان ها و ارزش های اجتماعی  تبدیل جهان اجتماعی به جهانی دیگر 

۲( شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش ها  ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ  بحران هویت  دگرگونی 
هویت فرهنگی 

۳( ناتوانی جهان اجتماعی در ساماندهی کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود  بحران هویت  تزلزل فرهنگی  دگرگونی هویت فرهنگی 

۴( تزلزل فرهنگی  ناتوانی جهان اجتماعی در ساماندهی کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود  ناسازگاری در سطح عقاید و ارزش ها  تحوالت 
فرهنگی

هر عبارت به ترتیب علت کدام گزینه را نشان می دهد؟ 1-

- از دست رفتن اهمیت و اعتبار عقاید و ارزش ها در جهان اجتماعی 

- بحران هویت 

- تداوم تعارض فرهنگی 

1( پوچ انگاری و از دست دادن نشاط زندگی - دگرگونی هویت فرهنگی - تغییرات فرهنگی 

۲( مقاومت هویت اجتماعی در برابر ارزش های ناسازگار - تزلزل فرهنگی - دگرگونی هویت فرهنگی 

۳( بازماندن از پاسخگویی به نیازهای طبیعی و قطری - تحول فرهنگی - کاستی ها و بن بست های هویتی 

۴( مواجه شدن تداوم هویت فرهنگی با چالش - دگرگونی هویت فرهنگی - تزلزل فرهنگی
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کدام گزینه به ترتیب، جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1-

)ج()ب(بحران هویت

هنگامی محقق می شود که در میان مردم الیه های )الف(
بنیادین مشترکی پدید آید.

بازاندیشی دانشمندان درباره ی بنیان های عقیدتی و 
ارزشی جهان اجتماعی

۱( تداوم شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های جهان اجتماعی - هویت فرهنگی افراد - عدم پاسخگویی به نیازهای جسمانی و طبیعی 

۲( عدم توان جهان اجتماعی در دفاع و حفظ نمادها و هنجارهای خود - هویت اجتماعی افراد - کاستی و خأل معنوی 

۳( عدم وجود ثبات و استقرار در زندگی مردم - هویت اجتماعی افراد - عدم پاسخگویی به نیازهای طبیعی 

۴( عدم توان جهان اجتماعی در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود - هویت فرهنگی جهان اجتماعی - کاستی و خأل معنوی

............ دانشمندان اجتماعی را به بازاندیشی دربارۀ بنیان های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می خواند و آن ها را برای 1--
عبور از ............. تشویق می کند. 

۲( خأل و کاستی معنوی - مرزهای هویت اجتماعی  1( بحران های اجتماعی - کاستی های ارزشی       

۴( معضالت و نگرانی های اجتماعی - مشکالت فرهنگی ۳( کاستی و خأل معنوی - مرزهای هویت فرهنگی   

پروسه ی دگرگونی فرهنگ، چگونه صورت می گیرد؟ 1--

۱( از دست رفتن ثبات و استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ  تزلزل فرهنگی  ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی  بحران هویت 
 فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون یک فرهنگ 

۲( تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی  تعارض فرهنگی  ناتوانی جامعه در دفاع از هنجارها و نمادهای اجتماعی  بحران هویت 
 تزلزل فرهنگی 

۳( ناتوانی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی  تعارض فرهنگی  تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی  تزلزل فرهنگی 
 بحران هویت 

۴( عدم استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ  تزلزل فرهنگی  تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی  بحران هویت  تحول هویتی 
فرهنگ

کدام یک سیر تحوالت هویتی جهان اجتماعی را به درستی نمایان می سازد؟ 1--

۱( عدم توانایی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی  تعارض فرهنگی  تداوم شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی  تزلزل 
فرهنگی  بحران هویت 

۲( تداوم شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی  تعارض فرهنگی  ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی بر اساس 
فرهنگ خود  بحران هویت  تزلزل فرهنگی 

از محدوده ی  اجتماعی  تغییرات  رفتن  فراتر    تعارض فرهنگی    براساس فرهنگ خود  اجتماعی  اجتماعی در سامان دادن کنش های  ناتوانی جهان   )۳
تغییرات درون جهان اجتماعی  بحران هویت  تزلزل فرهنگی 

۴( ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود  تزلزل فرهنگی  ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های 
اجتماعی  بحران هویت  فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی
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هویت هر جهان اجتماعی براساس فرهنگ آن شکل می گیرد و به همین دلیل از آن به ............. تعبیر می شود و هر عاملی که در 1--
گسترش فرهنگ و معانی مؤثر باشد، در ....... اثرگذار است و .......، حامل و عامل فرهنگ و معانی جهان اجتماعی هستند. 

۱( تحول فرهنگی - هویت فرهنگی جهان اجتماعی - نهاد خانواده 

۲( هویت فرهنگی - بسط هویت جهان اجتماعی - اعضای جهان اجتماعی 

۳( هویت فرهنگی - هویت اجتماعی جهان فرهنگی - نظام خانواده 

۴( تحول فرهنگی - بسط هویت جهان فرهنگی - هویت اجتماعی افراد

چه موقع جهان اجتماعی، نشاط زندگی را از دست می دهد؟ 1--

۱( زمانی که اعضای جهان اجتماعی مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند. 

۲( عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود. 

۳( جهان اجتماعی نتواند نیازهای جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد. 

۴( هنگامی که جهان اجتماعی متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند.

کدام گزینه می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل نماید؟ 1--

»اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید .......« 

۱( راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می روند 
و به صورت تحوالت فرهنگی در می آیند. 

۲( ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد. 

۳( عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، موردتردید قرار می گیرند و ثابت و استقرار خود را در زندگی مردم از دست می دهند. 

۴( جهان اجتماعی گرفتار کهولت و مرگ می شود و با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه خواهد شد.

پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب، کدام مورد است؟ 1--

- ویژگی مشترک جهان اجتماعی مشرکانه ی اساطیری و جهان اجتماعی سکوالر و دنیوی چیست؟ 

- هویت حقیقی جهان اجتماعی به چه معناست؟ 

- جهان های اجتماعی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخوردار نیستند، چه حاصلی دارند؟ 

1( به آرامش نرسیدن فطرت آدمی - حالتی است که اعضای جهان اجتماعی، واقعیت ها و آرمان های خود را فراموش نکنند - انسان را به عصیان و اعتراض 
وا می دارند. 

گاهی - حالتی که اعضای جهان اجتماعی، واقعیت ها و آرمان های خود را فراموش نکنند - تصویری که از انسان ارائه می دهند سرابی  ۲( رساندن انسان به خودآ
از حقیقت است. 

۳( بیگانه کردن آدمی از حقیقت خود و جهان - حالتی که واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی مطابق حق باشند - مانع می شوند که انسان ها به شناخت و 
تفسیری درست از عالم و آدم برسند. 

۴( ارائه تصویری سراب گونه از حقیقت به آدمی - حالتی که واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی مطابق حق باشند - سبب خودباختگی انسان نسبت به 
هویت تاریخی خود می شود.
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کدام یک سیر تحوالت هویتی جهان اجتماعی را به درستی نمایان می سازد؟1--

  تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی  تزلزل فرهنگی  ۱( انتقال ناسازگاری ها از سطح رفتارها و هنجارها به نمادها و ارزش ها
بحران هویت  تحوالت فرهنگی 

۲( عدم توان جامعه در حفظ عقاید و ارزش های خود  تزلزل هویتی  فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی  تحوالت 
فرهنگی  باز شدن راه برای دگرگونی های اجتماعی 

۳( رسیدن ناسازگاری ها از سطح رفتارها و هنجارها به عقاید و ارزش ها  تزلزل فرهنگی  عدم توان جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی 
 بحران هویت  دگرگونی هویت فرهنگی 

۴( عدم توان جهان اجتماعی در ساماندهی کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود  بحران هویت  عدم توان جامعه در حفظ هنجارها و ارزش های خود 
 تزلزل فرهنگی  تردید در آرمان ها و ارزش های فرهنگی جامعه  تحوالت فرهنگی

کدام گزینه در رابطه با هویت فرهنگی جهان اجتماعی صحیح نیست؟ 1--

1( هنگامی محقق می شود که در میان مردم، عقاید و ارزش های مشترکی پدید آید. 

۲( براساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن شکل می گیرد. 

۳( در پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد. 

۴( در برابر انواع هویت های اجتماعی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار است، مقاومت نمی کند و با چالش هایی مواجه می شود.

کدام گزینه فرایند تحوالت فرهنگی جهان اجتماعی را به درستی نشان می دهد؟1--

۱( تعارض فرهنگی  باز شدن راه برای دگرگونی هویت فرهنگی جهان اجتماعی و فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی 
 تزلزل فرهنگی  بحران هویت 

۲( بحران هویت فرهنگی  تزلزل فرهنگی  تعارض فرهنگی  از دست رفتن ثبات و استقرار عقاید و ارزش ها در زندگی مردم 

۳( تزلزل فرهنگی  تعارض فرهنگی  تداوم شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی  بحران هویت 

۴( تعارض فرهنگی  تردید در عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان را می سازند  توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی وجود 
ندارد  تحول فرهنگی

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام یک از مفاهیم مرتبط با هویت، به درستی ارتباط دارد؟1--

- ویژگی های روانی و اخالقی 

- انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر 

- فراهم شدن شرایط برای دگرگونی هویت فرهنگی یک جهان اجتماعی

۲( ُبعد نفسانی - جامعه پذیری - بحران هویت  1( ُبعد اجتماعی - باز تولید هویت اجتماعی - تزلزل فرهنگی   

۴( هویت فردی - فرهنگ پذیری - تعارض فرهنگی ۳( ُبعد جسمانی - کنترل اجتماعی - تحول فرهنگی   

فرهنگی گرفتار تزلزل، بحران و تحول شده است؛ در صورت وجود کدام گزینه تحول این فرهنگ مثبت خواهد بود؟ 1--

۱( فرهنگ فعلی باطل باشد، فرهنگ بعدی از فعلی بهتر باشد. 

۲( فرهنگ فعلی بتواند به حالت سابق خود برگردد و از عقاید خود دفاع کند. 

۳( فرهنگ فعلی باطل باشد و جهت تغییرات به سمت فرهنگ حق باشد. 

۴( فرهنگ فعلی حق باشد، از همه ارزش ها و عقاید خود دست بردارد.
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کدام عبارت از حالت هایی نیست که فرهنگ نشاط زندگی را از دست می دهد و با انواع مختلف آسیب ها مانند یأس، ناامیدی و 1--
خودکشی افراد روبه رو می شود؟ 

1( جهان اجتماعی که متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند. 

۲( جهان اجتماعی که به پرسش های افراد دربارۀ معنای زندگی و مرگ پاسخ ندهد. 

۳( جهان اجتماعی که به پوچ انگاری برسد. 

۴( جهان اجتماعی که با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه شود.

کدام گزینه به ترتیب موارد )1( تا )-( را در نمودار زیر کامل می کند؟3-1

۴( الف- د- ب- ج ۳( د- ب- الف- ج   ۲( ب- الف- ج- د   1( الف- ب- د- ج  

مرگ یک جهان اجتماعی چه هنگامی رخ می دهد؟ 1--

۱( هنگامی که بت وجود به کارگیری تمامی ظرفیت های خود، در پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و جسمانی یا فطری و معنوی انسان ها باز می ماند. 

۲( هنگامی که جهان اجتماعی متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل می کند و به پرسش های آن ها دربارۀ معنای زندگی و مرگ پاسخ بدهد. 

۳( اگر ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افراد و اعضای جهان اجتماعی شکل بگیرد. 

۴( اگر تحوالت فرهنگی نتواند جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل کند.

ناسازگاری اغلب از سطح ....... آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی ............. می رسد. 1--

۲( رفتارها و هنجارها - عقاید و ارزش ها  1( رفتارها و هنجارها - نمادها و آرمان ها  

۴( آرمان ها و ارزش ها - عقاید و هنجارها ۳( عقاید و ارزش ها - هنجارها و رفتارها  

کدام گزینه در مورد هویت فرهنگی جهان اجتماعی درست می باشد؟ 1--

۱( هویت اجتماعی، پدیده ای گسترده تر از هویت فرهنگی جهان اجتماعی است. 

۲( هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد. 

۳( هویت فرهنگی در معرض چالش قرار نمی گیرد. 

۴( هویت فرهنگی جهان اجتماعی از هویت اجتماعی افراد پدیده ای عام تر است و تحت تأثیر هویت اجتماعی افراد شکل می گیرد. 

در کدام گزینه ترتیب تغییرات فرهنگی و اجتماعی به درستی ذکر شده است؟ 1--

۱( تعارض فرهنگی  تزلزل فرهنگی  بحران هویت فرهنگی  تحول فرهنگی 

۲( تعارض فرهنگی  بحران هویت فرهنگی  تزلزل فرهنگی  تحول فرهنگی 

۳( تزلزل فرهنگی  تحول فرهنگی  تعارض فرهنگی  بحران هویت فرهنگی 

۴( تحول فرهنگی  تعارض فرهنگی  تزلزل فرهنگی  بحران هویت فرهنگی
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کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با عوامل منجر به »تزلزل فرهنگی«، نادرست است؟ 1--

1( گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی تداوم می یابد و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی 
را بر اساس فرهنگ خود سامان دهد. 

۲( هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، موردتردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را در زندگی 
مردم از دست بدهند. 

۳( زمانی که ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد رخ می دهد. 

۴( درجایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد.

بحران هویت فرهنگی کجا به وجود می آید؟ 1--

۱( شیوه هایی از زندگی که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند، پدید آیند. 

۲( در جهان اجتماعی که توان حفظ و دفاع از هنجارها و کنش های افراد وجود نداشته باشد. 

۳( درجایی که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 

۴( جایی که با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت های خود، از پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و معنوی انسان ها بازمانند.

تحول فرهنگی چیست؟ 1--

1( تغییراتی که درون یک جهان اجتماعی رخ می دهد و یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند. 

۲( تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی را متحول کرده و یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل 
می کند. 

۳( آنچه که هویت جهان اجتماعی را متحول کرده و ناشی از تغییرات اساسی در جهان اجتماعی است و درون یک جهان اجتماعی واقع شده 
است. 

۴( تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به 
دنبال بیاورد.

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، در برابر چه نوع هویت های مقاومت می کند؟ 1--

۲( هویت های گروه های تأثیرگذاری بر جامعه  1( هویت های اجتماعی ناسازگار با عقاید و ارزش ها   

۴( هویت های فرهنگی ناسازگار با عقاید و ارزش ها ۳( هویت های گروه های تأثیرپذیر در جامعه    

دو شرط اساسی برای دوام هویت فرهنگی کدامند؟ 1--

۲( حق بودن عقاید و ارزش ها - موردپذیرش بودن عقاید و ارزش ها  1( حق بودن عقاید و ارزش ها - عمل کردن به عقاید و ارزش ها   

۴( موردپذیرش بودن عقاید و ارزش ها - مهم بودن عقاید و ارزش ها ۳( آرمان دانستن عقاید و ارزش ها - وارد قلمرو واقعی شدن عقاید و ارزش ها   

کدام گزینه به زمانی که تزلزل فرهنگی رخ می دهد، اشاره دارد؟ 1--

۱( شکل گیری شیوۀ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی - عدم توان در دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی 

۲( تداوم تعارض فرهنگی - شکل گیری بحران هیوت و نتایج آن مانند اضطراب و پریشانی های اجتماعی 

۳( تغییرات هویتی فراوان در حیطۀ ارزش ها - شکل گیری تحوالت فرهنگی منفی 

۴( موردتردید قرار گرفتن عقاید و ارزش های سازندۀ هویت فرهنگی جهان اجتماعی - از دست رفتن ثبات و استقرار عقاید و ارزش ها در زندگی مردم
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کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟ 1--

»بحران هویت فرهنگی درجایی به وجود می آید که .......« 

۱( جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 

۲( ثبات و استقرار عقاید و ارزش های اجتماعی در زندگی مردم از بین برود. 

۳( تعارض فرهنگی تداوم یابد و زمینه های شکل گیری تزلزل فرهنگی به وجود آید. 

۴( راه برای دگرگونی هویت فرهنگی جهان اجتماعی باز شود.

فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحول می شود، تحول فرهنگی آن مثبت است اگر ....... 1--

۱( فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات آن به سمتی بهتر از فرهنگ قبلی باشد. 

۲( فرهنگی ضعیف باشد و در تالش برای دفاع از عقاید و ارزش های خود باشید. 

۳( فرهنگی ضعیف باشد و در تالش برای سامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود باشد. 

۴( فرهنگ باطل باشد و جهت تغییرات آن به سمت فرهنگ حق باشد.

مصادیق »الف«، »ب« و »پ« در جدول زیر، در کدام گزینه آمده است؟1--

نتایج و تحوالتشرایط

مرگ جهان اجتماعی»پ«

نیازهای معنوی و روحی افراد با  »الف«متناسب عمل نکردن جهان اجتماعی 

هویت»ب« بحران 

۱( مواجه شدن جهان اجتماعی با کهولت و مرگ طبیعی ـ تزلزل فرهنگی ـ کاستی و خأل معنوی

۲( مرگ جهان اجتماعی ـ از دست رفتن ثبات و استقرار عقاید و ارزش های اجتماعی ـ غفلت از پاسخ به پرسش هایی دربارة مرگ و زندگی 

۳( کاستی و خأل معنوی ـ تداوم شیوة ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی ـ کاستی و بن بست های درونی فرهنگ

۴( مواجهه با آسیب هایی مانند یأس و خودکشی افراد ـ ناتوانی جهان اجتماعی در دفاع از عقاید خود ـ بازماندن فرهنگ از پاسخگویی به نیازهای جسمانی
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پاسخنامۀ درس 
یازدهم

تحوالت هویتی جهان اجتماعی
پایۀ دهم

  گزینه1 پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

هویت اجتماعی افراد در  پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد.

 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درون است و به نوآوریها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، پدیده ای گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

اگر تغییرات هویتی بیرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعی رخ دهد و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض 
فرهنگی منجر می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی خانواده، شغلی و ... متناسب با خود را فراهم می آورد.

 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

عبارت های سوم و چهارم نادرست هستند و به این ترتیب درست می باشند:

هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد. 

کاستی و خالء معنوی، دانشمندان و متفکران اجتماعی را به بازاندیشی درباره ی بنیان های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می خواند و آن ها را برای عبور 
از مرزهای هویت فرهنگی آن تشویق می کند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

تعارض فرهنگی ← تزلزل فرهنگی ← بحران هویت ← تحول فرهنگی

طبق نم(د1ر: 

1(  تعارض فرهنگی همان شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های جهان اجتماعی است، ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به 
سطوح عمیق تر می رسد. 
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2( با تداوم تعارض فرهنگی و ناتوان جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود، تزلزل فرهنگی شکل می گیرد. 

3( تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. 

 4( اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی باز می شود. )تحول فرهنگی( 

نکته: تزلزل فرهنگی در دل ناتوانی جهان اجتماعی درسامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ رخ می دهد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

هر گاه عقاید و ارزش ها اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای جهانا اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه می شود. 

اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوه ی زندگی 
ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی تداوم می یابد و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی را براساس فرهنگ خودسامان دهد. این وضعیت 

می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

بحران هویتی فرهنگی درجایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش اجتماعی خود را نداشته باشد. هویت فرهنگی جهان 
اجتماعی براساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن شکل می گیرد. این هویت هنگامی محقق می شود که در میان مردم، عقاید و ارزش های مشترکی پدید آید. 
کاستی و خأل معنوی، دانشمندان و متفکران اجتماعی را باه بازاندیشی درباره ی بنیان های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می خواند و آن ها را برای عبور از 

مرزهای هویت فرهنگی آن تشویق می کند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

کاستی . خالء معنوی- مرزهای هویت فرهنگی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها وا رزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار 
خود را در زندگی مردم از دست بدهند. 

- تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های 
اجتماعی خود را نداشته باشد. 

از  تغییراتی اجتماعی  باز می شود. در آن صورت  برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی  راه  آید،  پدید  اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت   -
محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می روند وبه صورت تحوالت فرهنگی در می آیند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوه ی زندگی با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی تداوم می یابد و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی را براساس 
فرهنگ خود سامان دهد. 1- این وضعیت می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود. 2- تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت فرهنگی 
درجایی به وجود می آی د که جهان اجتماعی توان حفظ و د فاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 3و4- اگر در یک جهان اجتماعی بحران 
هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. در آن صورت، تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی 

فراتر می روند و به صورت تحوالت فرهنگی )تحوالت هویتی جهان اجتماعی( در می آیند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هویت هر جهان اجتمعی براساس فرهنگ )عقاید و ارزش های کالن( آن شکل می گیرد و به همین دلیل از آن به هویت فرهنگی تعبیر می شود. 



پاسخنامۀ درس یازدهم: تحوالت هویتی جهان اجتماعی

173

هر عاملی که در گسترش فرهنگ و معانی مؤثر باشد، در بسط هویت جهان اجتماعی اثرگذار است. 

اعضای جهان اجتماعی، حامل وعامل فرهنگ و معانی جهان اجتماعی هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

هنگامی که جهان اجتماعی متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده ی 
تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می روند و به صورت تحوالت فرهنگی در می آیند و جهان اجتماعی دیگری تبدیل می شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- جهان اجتماعی مشرکانه ی اساطیری و جهان اجتماعی سکوالر و دنیوی، آدمی را نه تنها از حقیقت جهان بلکه از حقیقت خود نیز بیگانه می کند. 

- اگر واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی مطابق حق باشند، جهان اجتماعی دارای هویت حقیقی است.

انسان ها به شناخت  از آن می شود که  از عقاید و ارز ش های حق برخوردار نیستند، مانع  انسان شکل نگرفته اند و  - جهان های اجتماعی که براساس فطرت 
تفسیری درست از عالم و آدم برسند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوه ی زندیگ ناسازگار باعقاید و ارزشهای یک جهان اجتمعی تداوم می یابد. و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی را 
براساس فرهنگ خود سامان دهد. این وضعیت می تواند به »تزلزل فرهنگی« منجر شود. تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی 
که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند وثابت و استقرار خود را در زندگی مردم از دست بدهند. به عبارت دیگر، ناسازگاری اغلب از 
سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد. تزلزل فرهنگی می تواند به »بحران هویت« منجر شود. بحران هویت 
فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ ودفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. اگر در یک جهان اجتماعی بحران 
هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی بیان می شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی 

فراتر می روند و به صورت تحوالت فرهنگی درمی آیند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، در برابر انواع هویت های اجتماعی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار است، مقاومت می کند. هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید 
و ارزش های مربوط به آن مورد پذیری اعضای جهان اجتماعی و برای آن ها مهم باشد، دوام می آورد. هر گاه عقاید و ارزش ها اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای 

جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تعارض فرهنگی  در صورت تداوم با تردید در عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان را می سازند به )تزلزل فرهنگی( منجر شده و در جایی که توان 
حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی وجود ندارد )بحران هویت( ایجاد شده و اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید راه برای دگرگونی هویت 
فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می روند و به صورت تحوالت فرهنگی 

درمی آیند و جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می شود. 

جهان اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← تزلزل فرهنگی ← بحران هویت فرهنگی ← تحول فرهنگی 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

-  ُبعد نفسانی: نفس و ویژگی های روانی و اخالقی

- جامعه پذیری، مترادف فرهنگ پذیری است که همان انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است. 

- اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگون هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگی مثبت است.

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان 1جتماعی که:

1(  متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند، 

2( به پرسش های آن ها درباره معنای زندگی و مرگ پاسخ ندهد، 

3( از این پرسش ها غفلت کند یا به پوچ انگاری برسد؛ 

← در نتیجه: نشاط زندگی را از دست می دهد و با انواع مختلف آسیب ها مانند یأس، ناامیدی و خودکشی افراد روبرو می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

مرگ یک جهان اجتماعی هنگامی رخ می دهد که با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت های خود، از پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و جسمانی یا فطری و معنوی 
انسان ها باز می ماند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

رد  ایر گزینه ها:

گزینه 1: هویت فرهنگی جهان اجتماعی، پدیده ای گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است. 

گزینه3: هر گاه عقاید و ارزش ها اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه می شود. 

گزینه 4: هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل می گیرد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

1( تعارض فرهنگی← 2( تزلزل فرهنگی←3( بحران هویت فرهنگی← 4(تحول فرهنگی

جهان اجتماعی
دوم

جهان اجتماعی
تحول فرهنگیتزلزل فرهنگیتعارض فرهنگیاول بحران هویت 

فرهنگی ←←←
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی تداوم می یابد و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی 
را براساس فرهنگ خود سامان دهد. این وضعیت می تواند به »تزلزل فرهنگی« منجر شود، تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی 
که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست بدهند. به عبارت دیگر، ناسازگاری اغلب از 

سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

برخی تغییرات یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند.  به این گونه تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی را 
متحول می کند، تحول فرهنگی می گویند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، در برابر انواع هویت اجتماعی که با عقاید و ارزش های آن ناسازگار است، مقاومت می کند.

نکته: درهر جهان اجتماعی یک هویت فرهنگی بیشتر وجود ندارد، اما هویت های اجتماعی متفاوتی می تواند  در یک جهان اجتماعی وجود داشته باشد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزش های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی و برای آن ها مهم باشد، دوام می آورد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود 
را در زندگی مردم از دست بدهند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بحران هویت فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق  باشد، تحول فرهنگی مثبت است.

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

الف: جهان اجتماعی که متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند، نشاط زندگی را از دست می دهد و با انواع مختلف آسیب ها مانند یأس، ناامیدی و 
خودکشی افراد روبه رو می شود.

ب: بحران هویت فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد.

پ: مرگ یک جهان اجتماعی هنگامی رخ می دهد که با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت های خود، از پاسخگویی به نیازهای طییعی و جسمانی یا فطری و 
معنوی انسان باز می ماند. 
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چگونه یک جهان اجتماعی، در مسیر تحوالت هویتی به جهان اجتماعی دیگر ملحق می شود؟ 1-

1( به عقاید و آرمان های خود پشت کند.

۲( در محدودۀ هنجارها، تغییراتی به وجود آورد. 

۳( در محدودۀ هنجارها، عناصری از جهان اجتماعی دیگر اخذ کند. 

۴( در این مسیر، ارزش ها و عقاید جهان اجتماعی دیگر را قبول کند.

تحوالت هویتی جهان غرب، طی جنگ های صلیبی چگونه بود؟1-

1( در زمان رویارویی بافرهنگ اسالمی، همۀ الیه های آن را رد کرد. 

۲( به ارزش های سکوالر روی آورد و عقاید مسیحیت قرون وسطی را حفظ کرد. 

۳( بدون این که به جهان اسالم بپیوندد، عقاید مسیحیت قرون وسطی را حفظ کرد. 

۴( پس از رویارویی بافرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های آن، بدون آن که به جهان اسالم بپیوندد تحوالت هویتی یافت.

جهان اجتماعی می تواند زمینه ی گسترش و توسعه ی خود را فراهم آورد که ...... 1-

1( با حفظ عقاید و آرمان ها و ارزش های خود با جهان های اجتماعی دیگر تعامل داشته باشد.

۲( با جهان های اجتماعی دیگر با حفظ هنجارها و شیوه های زندگی خود تعامل داشته باشد. 

۳( در محدوده ی ارزش ها، عناصری از جهان های اجتماعی دیگر اخذ کند اما در سطح هنجارها تغییری ایجاد نشود. 

۴( دادوستد فرهنگی به واسطه ی پافشاری نکردنی بر عقاید خود به الیه های عمیق آن نفود کند.

جهان غرب، طی جنگ های صلیبی، چگونه تحوالت هویتی پیدا کرد؟ 1-

1( عقاید و ارزش های مسیحیت قرون وسطی را حفظ کرد و به ارزش های دنیوی روی آورد. 

۲( براساس نیازها و مسایل خود به تعامل و دادوستد با جوامع اسالمی پرداخت. 

۳( پس از رویارویی بافرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های فرهنگ اسالمی، بدون آن که به جهان اسالم بپیوندد. 

۴( ضمن رویارویی بافرهنگ اسالمی، با رد کلیه ی الیه های فرهنگ اسالمی، تحوالت هویتی پیدا کرد.
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جهان غرب در نخستین بر خود با جهان اسالم چه عملکردی داشت؟ 1-

1( هویت فرهنگی جوامع اسالمی را توحیدی و حتی اساطیری معرفی می کرد. 

۲( بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت. 

۳( اقوام مختلف ایرانی با هویت های اجتماعی متفاوت را به هویت واحدی سوق می داد. 

۴( هویتی قوم گرایانه و لیبرالیستی را القاء می کرد و آن ها را به اقوام مختلف تقسیم می کرد.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1-

از دست دادن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگی دیگر 

فراموشی هویت خود در مواجهه بافرهنگ دیگر 

ممانعت عقاید و ارزش های جهان اجتماعی از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان 

مرغوب شدن جوامع غیر غربی در برابر قدرت اقتصادی و سیاسی برتر غرب 

1( ازخودبیگانگی تاریخی - ازخودبیگانگی قطری - خودباختگی فرهنگی - غرب زدگی 

۲( ازخودبیگانگی فطری - خودباختگی فرهنگی - خودباختگی فرهنگی - ازخودبیگانگی تاریخی

۳( خودباختگی فرهنگی - ازخودبیگانگی تاریخی - ازخودبیگانگی فطری - غرب زدگی 

۴( خودباختگی فرهنگی - ازخودبیگانگی فطری - ازخودبیگانگی تاریخی - غرب زدگی

کدام گزینه مربوط به حالتی است که جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند؟1-

1( جهان اسالم در سده های نخستین رویارویی با جهان های اجتماعی دیگر، عناصر سازگار با هویت خود را از آن ها گرفت. 

۲( در این حالت، تعامل و دادوستد جهان اجتماعی با جهان های دیگر، محدوده ی هنجارها و شیوه ی زندگی صورت می گیرد. 

۳( طی جنگ های صلیبی، جهان غرب پس از رویارویی بافرهنگ اسالمی، بدون پیوستن به جهان اسالم تحوالت هویتی پیدا کرد. 

۴( بسیاری از فرهنگ ها مانند مصر و ایران، در تعامل با جهان اسالم، عقاید و ارزش های توحیدی آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند.

عبارت های زیر به ترتیب، علت کدام گزینه هستند؟ 1-

- سرایت دادوستد فرهنگی به الیه های عمیق و پشت کردن به آرمان های خود 

- از دست دادن خالقیت و فعالیت فرهنگ در گزینش عناصر فرهنگی دیگر 

- فراموشی هویت یک جامعه در مواجهه بافرهنگ دیگر 

1( تحوالت هویتی جهان غرب در مواجهه بافرهنگ اسالمی - خودباختگی فرهنگی - غرب زدگی

۲( تحوالت هویتی - خودباختگی فرهنگی - ازخودبیگانگی تاریخی 

۳( شکل گیری هویت جدید - بحران هویت - ازخودبیگانگی فطری 

۴( تحوالت هویتی - تزلزل فرهنگی - ازخودبیگانگی حقیقی

به ترتیب »چه چیزی موجب می شود که جامعه، حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد« و نیز در 1-
»پیدایش اولین چالش جوامع غربی« چه چیزی نقش داشت؟

۲( امپراتوری رسانه ای- آزادی اقتصادی  1( خودباختگی فرهنگی- ظهور لیبرالیسم    

۴( تثبیت مرجعیت علمی غرب– نادیدهگرفتن عدالت ۳( برخورد استعماری غرب- پیدایش مارکسیسم   
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عبارت های »وقتی جهان اجتماعی، فرهنگی تاریخی خود را فراموش کند«، »یک جهان اجتماعی که مانع آشنایی صحیح انسان 1--
بیانگر کدام  ترتیب  به  یاد می برند«،  از  را  بافرهنگ دیگر، هویت خود  در مواجهه  و »جوامع خودباخته ای که  آدم می شود«  و  از عالم 

اصطالحات زیر هستند؟

1( ازخودبیگانگی فطری - ازخودبیگانگی تاریخی - ازخودبیگانگی حقیقی 

۲( ازخودبیگانگی تاریخی - ازخودبیگانگی تاریخی - ازخودبیگانگی حقیقی 

۳( ازخودبیگانگی تاریخی - ازخودبیگانگی حقیقی - ازخودبیگانگی تاریخی 

۴( ازخودبیگانگی فطری - ازخودبیگانگی حقیقی - ازخودبیگانگی تاریخی

کدام فرهنگ ها در تعامل با جهان اسالم به آن ملحق شدند و کدام نوع تعامل فرهنگی به گسترش و پیشرفت یک فرهنگ منجر 1--
می شود؟ )به ترتیب( 

1( مصر و یونان - وقتی یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، ضمن پذیرش بخش هایی از آن، هویت جدیدی به دست آورد. 

۲( ایران و روم - وقتی یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، به خودباختگی فرهنگی گرفتار شود. 

۳( مصر و ایران - وقتی یک جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود، با جهان های اجتماعی دیگر تعامل و دادوستد داشته باشد. 

۴( یونان و روم - وقتی یک جهان اجتماعی عقاید، ارزش ها و آرمان های جهان اجتماعی دیگر را اخذ کند.

»خودباختگی فرهنگی« چه زمانی رخ می دهد و کدام یک از موارد زیر، از پیامدهای خودباختگی فرهنگی نیست؟ )به ترتیب(---

1( زمانی که یک جهان اجتماعی عناصری فرهنگی دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به صورت تقلیدی فراگیرد - به جهان اجتماعی دیگر که مبهوت آن شده 
است. ملحق می شود. 

۲( وقتی یک جهان اجتماعی به طور فعال و خالق و براساس نیازها و مسائل خود، با جهان اجتماعی دیگر رویارو شود - ارتباطش را بافرهنگ و تاریخ خود از 
دست می دهد. 

۳( زمانی که یک جهان اجتماعی با حفظ عقاید خود، بافرهنگ ها یا جهان های اجتماعی دیگر تعامل داشته باشد - این که نمی تواند فرهنگ گذشته ی خود را 
تداوم بخشد. 

۴( وقتی یک جهان اجتماعی، حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد - این که بتواند فرهنگ گذشته ی خود را تداوم بخشد.

علل پیدایش این آسیب ها چیست؟ )به ترتیب( 1--

- پوچ گرایی  - قفس آهنین     - غرب زدگی    

1( ازخودبیگانگی حقیقی - نظام اجتماعی برنامه ریزی شده - سکوالریسم 

۲( خودباختگی فرهنگی جوامع غیر غربی در برابر جهان عرب - سلطه نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها دارد - اومانیسم 

گاهی و هدف در کنش های انسان ها - اومانیسم  ۳( ازخودبیگانگی فطری - نادیده گرفتن آ

۴( عدم تعادل جوامع غربی و جوامع غیرغربی - تأکید بیش از اندازه بر نظم - مرگ آرمان ها

چه فرهنگی می تواند زمینۀ گسترش و توسعۀ خود را فراهم آورد؟1--

1( در محدودۀ ارزش ها، عناصری از فرهنگ های دیگر اخذ کند اما در سطح هنجارها تغییری ایجاد نشود و اعضای آن به طور فعال و خالق براساس نیازها با 
جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند. 

۲( دادوستد فرهنگی به واسطۀ پافشاری نکردن بر عقاید و ارزش های خود به الیه های عمیق آن نفوذ کرده و به مرور زمان به عقاید و آرمان های خود پشت کند، 
زمینه توسعۀ خود را فراهم می کند. 
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۳( با جهان های اجتماعی دیگر، با حفظ هنجارها و شیوه های زندگی خود تعامل و دادوستد داشته باشد و بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و دادوستد 
فرهنگی به الیه های عمیق آن سرایت کند. 

۴( با حفظ عقاید و ارزش های خود با جهان های اجتماعی دیگر تعامل و دادوستد داشته باشد و در محدودۀ هنجارها و شیوۀ زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی 
دیگر بگیرد و در صورت لزوم تغییرات الزم را در آن ها پدید آورد.

درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر به ترتیب، در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟1--

جهان اجتماعی خودباخته، به روش تقلیدی عمل می کند و ارتباطش را بافرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد. 

جهان اسالم در مواجهه بافرهنگ یونان و روم، عناصر عقلی و اساطیری این دو فرهنگ را اخذ کرد و به تناسب جهان شناسی توحیدی 
خود در دانش های مختلف آن ها دخل و تصرف کرد. 

جوامع خودباخته ای که در مواجهه بافرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند، به ازخودبیگانگی حقیقی گرفتار می شوند. 

غرب زدگی جوامع غیر غربی مهم ترین مانع تعامل آن ها با جهان غرب است. 

۴( ص- ص- غ- غ ۳( ص- غ- غ- ص    ۳( غ- غ- غ- ص    1( ص- ص- ص- ص   

کدام گزینه صحیح بیان نشده است؟1--

1( هویت فرهنگی جهان اجتماعی، پدیده ای گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است. 

۲( جهان اسالم در رویارویی بافرهنگ های دیگر، زمینه ی تحوالت هویتی آن ها را پدید آورد. 

۳( تزلزل فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشید. 

۴( جهان اسالم در مواجهه بافرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و به تناسب جهان شناسی توحیدی خود در دانش های مختلف 
آن ها دخل و تصرف کرد.

به ترتیب ویژگی جهان هایی که دچار ازخودبیگانگی فطری و ازخودبیگانگی تاریخی شده اند، کدام است؟ 1--

1( اعضای یک جهان اجتماعی، واقعیت ها و آرمان های خود را فراموش کنند - قرآن کریم فراموش کردن خداوند را سبب فراموشی انسان از خود می داند. 

۲( عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی مانع از آن می شوند که انسان ها به تفسیری صحیح از عالم و آدم دست یابند - جهان اجتماعی ای که واقعیت ها و 
آرمان های آن مطابق حق باشند. 

۳( جهان های اجتماعی مشرکانه ی اساطیری و سکوالر آدمی را تنها از حقیقت خود بیگانه می کنند - جوامع خودباخته ای هستند که در مواجهه بافرهنگ دیگر 
هویت خود را از یاد می برد. 

۴( عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود - جهان اجتماعی فرهنگ گذشته ی خود را فراموش کند.

به ترتیب، عبارت »ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد. با 1--
کدام مفهوم ارتباط دارد« و »کدام عامل مهم ترین مانع تعامل جوامع غیر غربی با جهان غرب است«؟ 

۲( تعارض فرهنگی - جنگ های صلیبی  1( بحران هویت – خودباختگی   

۴( خودباختگی فرهنگی - غرب زدگی ۳( تزلزل فرهنگی - غرب زدگی   

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

- تا زمانی که عقاید و ارزش های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی و برای آن ها مهم باشد، دوام می آورد. 

- شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی 
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- با عبور از عقاید و ارزش های مسیحیت قرون وسطی، به عقاید و ارزش های دنیوی و سکوالر روی آورد. 

- جوامع خودباخته ای که در مواجهه بافرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند. 

1( هویت فرهنگی - تعارض فرهنگی - جهان غرب - خودباختگی تاریخی 

۲( هویت اجتماعی - تحول فرهنگی - جهان اسالم - خودباختگی فرهنگی 

۳( تحول فرهنگی - بحران هویت - جهان متجدد - خودباختگی تاریخی 

۴( هویت فرهنگی جهان اجتماعی - تزلزل فرهنگی - جهان غرب - خودباختگی حقیقی

ویژگی های زیر به ترتیب به کدام جهان و آسیب تعلق دارند؟ 1--

- هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی شوند.

- ارتباطش را بافرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد. 

- جهان دیگر در محدوده ی منافعی که برای خواسته های این جهانی بشر دارد، پذیرفته می شود.

۲( جهان دینی و معنوی - ازخودبیگانگی حقیقی - خودباخته  1( جهان دینی و دنیوی - خودباخته - سكوالر   

۴( جهان دینی و معنوی - خودباخته – سكوالر ۳( جهان معنوی و دینی - سكوالر - خودباخته   

ویژگی های زیر به ترتیب به کدام جهان تعلق دارند؟ 1--

- بنا به هویت خود، با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.

- از دست دادن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگی 

- محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. 

- برخی جهان ....... را به طبیعت محدود می کنند. 

۲( اجتماعی - خودباخته - اساطیری - تکوینی  1( اجتماعی - ازخودبیگانه - سکوالر - ماورای طبیعت  

۴( اجتماعی - خودباخته - معنوی - انسانی  ۳( سکوالر - از خودبیگانه - خودباخته - دنیوی   

جوامع خودباخته ای که در مواجهه بافرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند، به کدام معنای ازخودبیگانگی گرفتار می شوند؟ 1--

۲( خودبیگانگی حقیقی  1( خودبیگانگی تاریخی      

۴( خودبیگانگی جوامع غیرغربی ۳( خودبیگانگی فطری      

چه موقع جهان اجتماعی به دادوستد و تعامل می پردازد؟ 1--

1( هنگامی که اعضای آن به طور فعال و خالق بر اساس نیازها، مشکالت و مسائل خود، با جهان اجتماعی دیگر روبه رو شوند. 

۲( زمانی که اعضای آن مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند و براساس نیازهای خود با جهان اجتماعی دیگر وارد تعامل شوند. 

۳( اگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و به مرور زمان به عقاید و آرمان خود پشت کند می تواند وارد دادوستد شود. 

۴( موقعی که ارتباطش را بافرهنگ و تاریخ خود از دست بدهد و به فرهنگ جامعه ی دیگر ملحق شود زمینه دادوستد فراهم می شود.
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کدام گزینه از مواردی که زمینه گسترش و پیشرفت جهان های اجتماعی را فراهم می آورد، نیست؟1--

1( در صورت لزوم، تغییرات را در شیوه های زندگی اخذ شده به وجود آورند. 

۲( در محدودۀ هنجارها و شیوۀ زندگی، عناصر را اخذ کنند. 

۳( از الیه های عقاید و ارزش ها که کمتر عمیق اند استفاده کنند.

۴( با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود تعامل کنند.

اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند، چه نتیجه ای در پی خواهد داشت؟1--

1( دچار تحوالت هویتی خواهد شد. 

۲( به دلیل روبه رو شدن با تعارض فرهنگی دچار بحران هویت می شود. 

۳( دادوستد فرهنگی به الیه های عمیق سرایت می کند. 

۴( اندیشمندان آن دچار ضعف و در نتیجه تأثیرپذیری از جهان های دیگر خواهند شد.

چه زمانی می توان گفت که جهان اجتماعی به دادوستد و تعامل با جهان های اجتماعی دیگر می پردازد؟ 1--

1( زمانی که جهان اجتماعی بتواند شیوۀ زندگی خود را در تقابل با جهان اجتماعی دیگر بازسازی کند. 

۲( زمانی که اعضای آن به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسائل خود با جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند. 

۳( زمانی که اعضای جهان اجتماعی قادر به حفظ تمامی عقاید و ارزش ها و همچنین هنجارها و شیوۀ زندگی خود باشند. 

۴( زمانی که جهان اجتماعی هیچ گونه تأثیری از جهان اجتماعی دیگر نپذیرد.

کدام گزینه، غرب زدگی را به درستی معنای کرده است؟1--

۲( تحت تأثیر بودن در گزینش بعضی از ارزش ها  1( با روش تقلیدی عمل کردن در تعامل با جوامع غربی  

۴( خودباختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب ۳( از دست دادن ارتباط بافرهنگ و تاریخ خود  

کدام گزینه در »ارتباط با جهان های اجتماعی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخوردار 1--
نیستند.«، نادرست است؟

1( مانع از آن می شوند که انسان ها به شناخت صحیح از عالم و آدم برسند. 

۲( باعث دور ماندن انسان ها از حقیقت خود و هستی می شوند. 

۳( تصویری که از انسان ارائه می کنند سرابی از حقیقت است. 

۴( باعث از بین رفتن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگی می شوند.

هریک از عبارات زیر به ترتیب به کدام گزینه مرتبط است؟ 1--

- از دست دادن ارتباط جهان اجتماعی بافرهنگ و تاریخ خود

- اعضای یک جهان اجتماعی واقعیت ها و آرمان های خود را فراموش نکنند. 

- عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود.

1( جهان اجتماعی خودباخته - جهان اجتماعی دارای هویت حقیقی - ازخودبیگانگی تاریخی 

۲( خودباختگی فرهنگی - جهان اجتماعی فاقد هویت حقیقی - ازخودبیگانگی حقیقی 

۳( جهان اجتماعی خودباخته - جهان اجتماعی دارای هویت تاریخی - ازخودبیگانگی فطری 

۴( ازخودبیگانگی فطری - جهان اجتماعی دارای هویت تاریخی - خودباختگی فرهنگی
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کدام عبارت با »ازخودبیگانگی فطری« تناسب دارد؟ 1--

1( جوامع خودباخته ای که در مواجهه بافرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برد، فرهنگ تاریخی خود را فراموش می کنند و ازخودبیگانه می گردند. 

۲( یک فرهنگ، هنگامی به دادوستد تعامل فرهنگی می پردازد که افراد آن به گونه ای فعال براساس نیازها بافرهنگ های دیگر روبه رو گردند. 

۳( فرهنگ هایی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخوردار نیستند، نمی گذارند انسان ها به تفسیر و شناختی صحیح از عالم 
و آدم برسند. 

۴( جامعه ای که در طول تاریخ به خودباختگی فرهنگی گرفتار می شود، عناصر فرهنگ دیگر را در سطوح مختلف، بدون تحقیق و گزینش و به گونه ای تقلیدی 
فرا می گیرد.

کدام گزینه مکمل جدول مقابل است؟ 1--

1( تعامل با سایر فرهنگ ها با حفظ عقاید و ارزش ها - الحاق به فرهنگ 
اسالم - پذیرش عقاید و ارزش های جهان اجتماعی دیگر

۲( تعامل با جهان های اجتماعی در سطح هنجارها و نمادها - الحاق به 
مقابل فرهنگی  در  به خودباختگی فرهنگی  فرهنگ اسالم - دچار شدن 

دیگر

اجتماعی  جهان  سطحی  الیه های  سطح  در  فرهنگ ها  سایر  با  تعامل   )۳
ازخودبیگانگی  به  شدن  دچار   - فطری  ازخودبیگانگی  به  شدن  دچار   -

فرهنگی در مقابل فرهنگ دیگر

۴( تعامل با جهان های اجتماعی دیگر با حفظ هویت خود - دچار شدن به 
ازخودبیگانگی فطری - پذیرش عقاید و ارزش های جهان اجتماعی دیگر

علتمعلول
الحاق به جهان اجتماعی دیگرج

گسترش و پیشرفت جهان اجتماعیالف

برخورد فرهنگ مصر با 
جهان اسالم

ب

ضرب المثل »از این جا مانده و از آنجا مانده« به کدام یک از تحوالت فرهنگی اشاره می کند؟ 1--

1( هنگامی که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست 
بدهند به عبارت دیگر ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها به هنجارها آغاز می شود و به سطح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد. 

۲( اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار نوعی تحول هویتی می شود که در جهان 
هایی که بر اساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخوردار نیستند، دیده می شود. 

۳( اگر جهان اجتماعی، فرهنگی تاریخی خود را فراموش کند، دچار این نوع از تحول هویتی می شود. جوامع خودباخته ای که در مواجهه بافرهنگ دیگر، هویت 
خود را از یاد می برند، به این معنا از تحوالت فرهنگی گرفتار می شوند. 

۴( اگر اعضای جهان اجتماعی مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند و در نتیجه حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست 
دهند و به صورت تقلیدی عمل کنند، به این نوع از تحوالت هویتی دچار می شوند.

تغییرات هویتی که مورد تشویق جامعه قرار می گیرند چه سیری را طی می کنند؟ 1--

1( شكل گیری هویت اجتماعی در چارچوب عقاید و ارزش های محوری  رقم خوردن تغییرات هویتی در درون یک جهان اجتماعی واحد 
 گسترش و توسعه فرهنگ 

۲( مؤثر بودن عقاید محور در شكل گیری هویت اجتماعی  تغییر جهت تحوالت فرهنگی به سوی تحول مثبت  دگرگونی فرهنگی 

 دگرگونی   تغییر جهت تحوالت فرهنگی به سوی تحول مثبت  ۳( رقم خوردن تغییرات هویتی بین جهان های اجتماعی متفاوت 
فرهنگی 

۴( فراتر رفتن تغییرات هویتی خارج از مرزهای مقبول فرهنگی  تحقق نوآوری در عرصه ی فرهنگ  تأثیرپذیری از فرهنگ های دیگر
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در تعامالت بین فرهنگی، به ترتیب چه موقع یک فرهنگ به فرهنگ دیگر ملحق می شود، تحوالت هویتی پیدا می کند و جهان غرب 1--
چگونه دچار تحوالت هویتی شد؟

1( با قبول ارزش ها و عقاید فرهنگ دیگر - عدم پافشاری بر عقاید خویش و نفوذ دادوستد فرهنگی به الیه های عمیق آن - طی جنگ های صلیبی پس از 
رویارویی بافرهنگ اسالمی 

۲( داشتن ابداعاتی در مواجهه بافرهنگ دیگر - تقابل شیوه های زندگی با عقاید و ارزش های اجتماعی - عبور از عقاید و ارزش های مسیحیت قرون وسطی 

۳( پذیرش هنجارها و نمادهای فرهنگ دیگر - از دست رفتن رسمیت و اعتبار اجتماعی یک فرهنگ - مواجهه با مسلمانان و فتح قسطنطنیه 

۴( نفوذ دادوستد فرهنگی به الیه های عمیق آن - از دست رفتن اهمیت و اعتبار عقاید و ارزش ها - فروریختن اقتدار کلیسا در دوران رنسانس

علت پدید آمدن مفاهیم زیر را کدام گزینه )به ترتیب( نشان می دهد؟ 1--

- خودباختگی فرهنگی

- ازخودبیگانگی فطری 

1( جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر مبهوت و مقهور آن شود و حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهند - 
جهان اجتماعی فرهنگی تاریخی خود را فراموش کند و هویت خود را از یاد ببرد.

 ۲( جهان اجتماعی هنگام تعامل با جهان اجتماعی دیگر به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسائل خود با جهان اجتماعی دیگر رویارو شود - 
اعضای جهان اجتماعی عناصر فرهنگی دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به صورت تقلیدی فرا می گیرند. 

۳( جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر مبهوت و مقهور آن شود و حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهند - 
عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود. 

۴( جهان اجتماعی در تعامل با جهان های اجتماعی دیگر، نمی تواند فرهنگ گذشته ی خود را تداوم ببخشد، ولی می تواند آن را رها کند و از آن بگذرد - عقاید و 
ارزش های یک جهان اجتماعی مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود.

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

جهان اجتماعی خودباختهغرب زدگی)ب(

)الف()ج(مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی برتر غرب

1( از دست دادن ارتباط جهان اجتماعی فرهنگ و تاریخ خود - خودباختگی فرهنگی - مهم ترین مانع تعامل جوامع غیر غربی با جهان غرب 

۲( فراگرفتن عناصر فرهنگی جامعه ی دیگر بدون تحقیق و گزینش و به صورت تقلیدی - ازخودبیگانگی حقیقی - مهم ترین مانع تعامل جوامع غیر غربی با 
جهان غرب 

۳( از دست دادن ارتباط جهان اجتماعی با هویت خود - ازخودبیگانگی فرهنگی - خودباختگی جوامع غیرغربی در برابر جهان غرب 

۴( جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش ها با جهان های اجتماعی دیگر تعامل و دادوستد داشته باشد - ازخودبیگانگی تاریخی - مهم ترین مانع تعامل 
جوامع غیرغربی با جهان غرب

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب مشخص کنید. 1--

الف( تنها جهان اجتماعی توحیدی انسان را با حقیقت خود و جهان هستی آشنا می کند. 

ب( ممکن است جامعه ای در یک معنا ازخودبیگانه نباشد، ولی در معنای دیگر از خودبیگانه باشد. 

ج( جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی بافرهنگ اسالم به جهان اسالم پیوست. 

د( جهان اسالم در مواجهه بافرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ گرد و به تناسب جهان شناسی توحیدی خود 
در دانش های مختلف آن ها دخل و تصرف کرد. 

۴( غ- غ- ص- ص ۳( ص- غ- ص- غ   ۳( ص- ص- غ- ص    1( غ- ص- ص- غ   
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تحوالت هویتی جهان اجتماعی
پایۀ دهم

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

جهان اجتماعی که در مسیر تحوالت هویتی، ارزش ها و عقاید جهان اجتماعی دیگری را قبول کند، به آن ملحق می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های آن، بدون آن به جهان اسالم بپیوندد، تحوالت هویتی پیدا کرد.

 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

با حفظ عقاید و آرمان ها و ارزش های خود با جهان های اجتماعی دیگر تعامل داشته باشد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های آن، بدون آن که به جهان اسالم بپیوندد، تحوالت هویتی پیدا کرد.

 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خود باختگی فرهنگی دچار ساخت. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

از دست دادن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگی دیگر ← خودباختگی فرهنگی 

فراموشی هویت خود درمواجهه با فرهنگ دیگر ← از خود بیگانگی تاریخی

ممانعت عقاید و ارزش های جهان اجتماعی از آشنایی اعضا با حقیقت انسان و جهان ← از خود بیگانگی حقیقی )فطری( 

مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی برتر غرب شدن و خودباختگی فرهنگی ← غرب زدگی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

اگر جهان اجتماعی در تعامل به جهان های دیگر، بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند، داد و ستد فرهنگی به الیه های عمیق آن سرایت می کند ودر صورتی 
که به مرور زمان، به عقاید خود پشت کند، دچار تحوالت هویتی می شود. بسیار از فرهنگ ها همانند مصر و ایران در تعامل با جهان اسالم، عقاید و ارزش های 

توحیدی آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند. 

سایر گزینه ها در رابطه با صورت سوال نادرست می باشند. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر، بر عقاید و ارزش های خود پافشار نکند، داد و ستد فرهنگی به الیه های عمیق آن سرایت می کند و در صورتی 
که به مرور زمان، به عقاید و آرمان های خود پشت کند، دچار تحوالت هویتی می شود. 

اگر اعضای یک جهان اجتماعی هنگام داد و ستد با جهان اجتماعی دیگر، مبهوت و مقهور آن شوند و در نتیجه حالت خالق و فعال خود را در گزینش عناصر 
فرهنگی دیگر از دست بدهند، این جهان دچار خودباختگی فرهنگی می شود. اگر جهان اجتماعی فرهنگ تایرخی خود را فراموش کند، دچار از خود بیگانگی 

تاریخی می شود. جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند، به این معنای از خود بیگانگی گرفتار می شوند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

خود باختگی فرهنگی- ظهور لیبرالیسم

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

اگر جهان اجتماعی، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار از خود بیگانگی تاریخی می شود.

اگر یک جهان اجتماعی دچار از خود بیگانگی فطری )حقیقی( شود، مانع از آن می شود که انسان ها به شناخت و تفسیری صحیح از عالم و آدم برسند. 

جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند، به از خود بیگانگی تاریخی گرفتار می شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بسیاری از فرهنگ ها همانند مصر، ایران و ... در تعامل با جهان اسالم، عقاید و ارزش های توحیدی آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند. 

اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود، با جهان های اجتماعی دیگر، تعامل و داد و ستد داشته باشد و در صورت لزوم، تغییرات الزم را در 
آن ها پدید آورد، زمینه ی گسترش و پیشرفت خود را فراهم می آورد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

خود باختگی فرهنگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب را »غرب زدگی« می نامند.

ماکس وبر از سلطه ی نظمی که گویا هدفی  جدا ازانسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند. 

فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی )اومانیسم( درقرن بیستم به پوچ گرایی، 
یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها انجامید.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

با حفظ عقاید و ارزش های خود با جهان اجتماعی دیگر تعامل و دادو ستد داشته باشد و در محدوده هنجارها و شیوه زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگر 
بگیرد و درصورت لزوم تغییرات الزم را در آن ها پدید آورد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبارت دوم:

جهان اسالم، درمواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها  عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و به تناسب جهان شناسی توحیدی خود در دانش های مختلف آن ها 
دخل و تصرف کرد و عناصر اساطیری و مشرکانه ی آن ها را نپذیرفت.
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عبارت  (م:

جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند، به از خودبیگانگی تاریخی گرفتار می شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بحران هویت  در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اگر عقاید و ارز ش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خود بیگانگی حقیقی )فطری( می شود.

اگر جهان اجتماعی فرهنگ گذشته ی خود را فراموش کند، دچار از خود بیگانگی تاریخی می شود. جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت 
خود را از یاد می برند، به این معنای از خود بیگانگی گرفتار می شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  تزلزل فرهنگی  هنگامی رخ می دهد که عقاید آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود 
را در زندگی مردم از دست بدهند، به عبارت دیگر، ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می شود و به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها می رسد.

- غرب زدگی  جوامع غیر غربی مهم ترین مانع تعامل آن ها با جهان غرب است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  هویت فرهنگی، تا زمانی که عقاید و ارزش های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی و برای آن ها مهم باشد، دوام می  آورد. 

- تعارض فرهنگی، شیوه  یزندگی نازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی است. 

- جهان غرب، با عبور از عقاید و ارزش های مسیحیت قرون وسطی، به عقاید و ارزش های دنیوی و سکوالر روی آورد. 

- جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند به خود بیگانگی تاریخی گرفتار می شوند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

در یک جهان دینی و معنوی، هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی شود.

جهان اجتماعی خود باخته، به روش تقلیدی عمل می کند و ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد.

در فرهنگ سکوالر، جهان د یگر انکار می شود یا در محدوده ی منافعی که برای خواسته های این جهانی بشر دارد، پذیرفته می شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر جهان اجتماعی براساس هویت خود، با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.

جهان اجتماعی هنگامی به داد و ستد و تعامل می پردازد که اعضای آن، به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسایل خود، با جهان اجتماعی دیگر 
رویارو شوند. اما اگر اعضای آن مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند و در نتیجه، حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگری از دست 

بدهند، دچار خودباختگی فرهنگی می شود، در آن صورت عناصر فرهنگی دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به صورت تقلیدی فرا می گیرد. 

جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است. فرهنگ 
اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود. برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل



188

جامعهشناسی

اگر جهان اجتماعی فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار از خود بیگانگی تاریخی می شود. جوامع خود باخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت خود 
را از یاد می برند، به این معنای از خود بیگانگی گرفتار می شوند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان اجتماعی هنگامی به داد و ستد و تعامل می پردازد که اعضای آن، به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسائل خود، با جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود، با جهان های اجتماعی دیگر تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدوده ی هنجارها و شیوه ی 
زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد و در صورت لزوم، تغییرات الزم را در آن ها پدی آورد، زمینه گسترش و پیشرفت خود را فراهم می آورد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان اجتماعی هنگامی به داد و ستد و تعامل می پردازد که اعضای آن به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسایل خود، با جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند.

 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

خود باختگی جوامع غیر غربی دربرابر جهان غرب را غرب زدگی  می نامند. 

نکته: تعامل در مواجهه با جهان های اجتماعی دیگر، مقابل تقلیدی عمل کردن و خود باختگی فرهنگی است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان اجتماعی خود باخته، به روش تقلیدی عمل می کند و ارتباطش را با فرهنگ و ترایخ خود از دست می دهد. در صورتی که اعضای یک جهان اجتماعی، 
واقعیت ها و آرمان های خود را فراموش نکنند، آن جهان اجتماعی دارای هویت تاریخی است. اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از  آشنایی 

اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خود بیگانگی حقیقی )فطری( می شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خودبیگانگی حقیقی )فطری( می شود. 
از آن می شوند که انسان ها به شناخت و  از عقاید و ارزش های حق برخوردار نیستند، مانع  جهان های اجتماعی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و 

تفسیری صحیح از عالم و آدم برسند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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ضرب المثل »از این جا مانده و از آن جا رانده« به خودباختگی فرهنگی اشاره دارد که در گزینه ی 4 به آن اشاره شده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تا هنگامی که هویت اجتماعی افراد در چهارچوب عقاید و ارزش های محوری جامعه شکل گیرد، تغییرات هونیتی در درون یک جهان اجتماعی واحد رقم می خورد 
و این تغییرات نه تنها در تعارض با هویت فرهنگی جامعه قرار نمی گیرد، بلکه می تواند مستلزم گسترش و توسعه ی فرهنگ اجتماعی باشد و به همین دلیل این 

گونه تغییرات می تواند مورد تشویق و تأیید جامعه نیز قرار بگیرد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در تعامالت بین فرهنگی هر گاه یک فرهنگ بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نکند، دادو ستد فرهنگی به الیه های عمیق آن نیز سرایت می کند، در این 
صورت به مرور زمان فرهنگی که به عقاید و آرمان های خود پشت کند تحوالت هویتی پیدا می کند. فرهنگی که در مسیر تحوالت هویتی خود ارزش ها و عقاید 

فرهنگ دیگر را قبول کند، به آن فرهنگ ملحق می شود. 

جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی، تحوالتی هویتی پیدا کرد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان اجتماعی هنگامی به داد و ستد و تعامل می پردازد که اعضای آن، به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسایل خود، با جهان اجتماعی دیگر 
رویارو شوند. اما اگر اعضای آن به طور فعال و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسایل خود، با جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند. اما اگر اعضای آن بطور فعال 
و خالق براساس نیازها، مشکالت و مسایل خود، با جهان اجتماعی دیگر رویارو شوند و اگر اعضای آن مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند و در نتیجه 
حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهند دچار خودباختگی فرهنگی می شوند و در آن صورت عناصر فرهنگی دیگر را بدون 

تحقیق و گزینش به صورت تقلیدی فرا می گیرد. 

اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خود باختگی حقیقی )فطری( می شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

غرب زدگی جهان اجتماعی خود باخته
از دست دادن ارتباط جهان اجتماعی با فرهنگ 

و تاریخ خود

از دست دادن ارتباط جهان اجتماعی

 با فرهنگ و تاریخ خود

مهم ترین مانع تعامل جوامع غیرغربی

 با جهان غرب
جوامع غیرغربی با جهان غرب

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت نادر ت:

ج( جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های آن، بدون این که به جهان اسالم بپیوندد، تحوالت هویتی 
پیدا کرد.
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سیزدهم
هویت ایرانی)1(

پایۀ دهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

 زبان فارسی دری، به چه دلیل به عنوان زبان دوم اسالم شناخته شد؟1-

۲( داشتن هویت توحیدی و بعضًا اساطیری در فرهنگ و زبان ایرانی  ۱( مشارکت فعال ایرانیان در حیاط فکری جهان اسالم   

۴( پذیرش عقاید و ارزش های توحیدی اسالم توسط ایرانیان  ۳( کنار نهادن عناصر مشرکانه و اساطیری در فرهنگ و زبان ایرانی 

خاطرات جمعی و مشترک افراد یک جامعه که در گذر زمان متراکم و مستحکم می شود به کدام گزینه اشاره دارد؟ 1-

۲( ُبعد جغرافیایی هویت جامعه  ۱( ارزش های مشترک جهان اجتماعی   

۴( هویت جمعی ۳( ُبعد تاریخی هویت جامعه    

کدام گزینه در تصویر القایی مستشرقان و تاریخ نگاران غربی از هویت جهان اسالم، وجود ندارد؟1-

۲( هویتی سکوالر و دنیوی و محدود به ابعاد تاریخی و جغرافیایی  ۱( تقسیم امت و ملت اسالمی به اقوام مختلف ترک و عرب و فارس  

۴( استفاده از عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی ۳( هویتی توحیدی، اساطیری و مادی    

آثاری نظیر »غرب زدگی« و »بازگشت به خویشتن«، توسط متفکرین ایرانی از دهۀ سی به بعد چگونه شکل گرفت؟ 1-

۱( در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذب مربوط به آن 

۲( برای رواج تصویر القایی مستشرقان غربی از هویت فرهنگی اعالم 

۳( برای مقابله با هویت اسالمی و امت اسالمی 

۴( در نقد آثار اندیشمندان مسلمان مانند خدمات متقابل اسالم و ایران و فطرت و خویشتن الهی انسان

بازگشت ایران به اسالم، بازگشت به یک خویشتن ....... بود. جهان اسالم با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران،1-

هویت خود را بیرون از تصاویر القایی جهان غرب جست وجو می کند و بدین ترتیب ......... 

۱( صرفًا تاریخی و جغرافیایی - جامعۀ ایران به صورت قلب تپندۀ بیداری اسالمی درآمد. 

۲( الهی و توحیدی - اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد. 

۳( الهی و ملی - نظریه پردازان غربی را به تأمل و بازبینی فطرت خویش فرا می خواند. 

۴( الهی و توحیدی - به هویت قوم گرایانه و ناسیونالیستی خود باز می گردد.
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کدام عامل باعث ظاهر شدن اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید است؟1-

۱( تأمل و بازبینی در معنای سکوالریسم و دنیوی شدن 

۲( جست وجوی هویت خود بیرون از تصاویر القا شده توسط جهان غرب 

۳( نقد مبانی فرهنگی جهان غرب توسط دانشمندان اسالمی 

۴( استفاده از توانمندی های فراوان ایرانی و اسالمی در دنیای جدید

اگر بخواهیم بازگشت ایران به اسالم، بعد از انقالب را تفسیر کنیم، کدام گزینه مناسب آن تفسیر است؟ 1-

۲( بازگشت به یک خویشتن تاریخی و جغرافیایی با تفسیر مدرن  ۱( بازگشت به هویت تاریخی     

۴( بازگشت به یک هویت سیاسی و اقتصادی در تعارض با دنیای جدید ۳( بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی     

به ترتیب مصادیق »الف، ب و ج« در جدول کدام اند؟ 1-

نحوۀ مقابلۀ اسالمافراد یا گروه های مهاجم سیاسی یا نظامی

جذب و هضم مهاجمانالف

دفع مهاجمانب

ججهان غرب

۲( جنگ های صلیبی - مغول – پذیرش عقاید و ارزش ها ۱( مستشرقان - امپراتوری عثمانی - عدم پذیرش عقاید و ارزش ها  

۴( امپراتوری عثمانی - مستشرقان - انتقال ارزش های توحیدی ۳( مغول - جنگ های صلیبی - تجربۀ جدیدی که به پایان نرسیده است.   

کدام گزینه عبارت زیر را تکمیل می کند؟ 1-

»هویتی که در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف نظیر ترک و عرب و ... تقسیم می کند، 
هویتی است که ........«

۱( مسلمانان خودباخته در جوامع مختلف ارائه کرده اند. 

۲( کشورهای غربی بعد از ایجاد آن توسط خودباختگان فرهنگی، آن را تبلیغ می کنند. 

۳( قدرت سیاسی و نظامی غرب، مسلمانان را وادار به ایجاد آن کرد. 

۴( شرق شناسان از هویت فرهنگی جوامع اسالمی ارائه داده اند.

در رابطه با جامعه ی ایران، به ترتیب )-، - و -( کدام گزینه جدول را کامل می کند؟ 1--

۱( تفسیر توحیدی هویت - هویت توحیدی، دینی و اساطیری - هویت سکوالر و دنیوی و محدود به 
ابعاد تاریخی و جغرافیایی

خودباختگی   - اسالم  جهان  دوم  زبان  فارسی،  زبان   - فردوسی  شاهنامه  در  هویت  از  روایتی   )۲
فرهنگی در برابر غرب

۳( هویت فرهنگی واحد در دین زرتشت - زبان فارسی، زبان سیاسی دربار ایران - هویت قوم گرا و 
توحیدی و اساطیری

۴( هویت قوم گرا و ناسیونالیستی - القای تصور تاریخ نگاران غربی از هویت اسالمی - هویت ایرانی 
بخشی از هویت جهان اسالم

تحوالت هویت فرهنگیدورۀ تاریخی
۲پیش از اسالم
۱دوران اسالمی

رویارویی با 
غرب

۳
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در دیدگاه مستشرقان غربی، هویت فرهنگی جوامع اسالمی .......... .1--

۱( توحیدی یا اساطیری است. 

۲( به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود نمی شود. 

۳( این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی امت اسالمی را در قالبی واحد تصویر می کند. 

۴( توحیدی یا اساطیری نیست بلکه سکوالر و دنیوی است.

بازگشت ایران به اسالم بازگشت به .......... بازگشت به ........... .1--

۱( یک خویشتن صرفًا تاریخی و جغرافیایی بود هم چنین - مفاخر ایران باستان بود.

۲( ارزش های دوره ی مشروطه و - اندیشه های دنیوی غرب بود. 

۳( یک خویشتن صرفًا تاریخی و جغرافیایی نبود - خویشتن الهی و توحیدی بود.

۴( هویت ایرانی خود به ارزش های ایران باستان بود.

قدرت سیاسی و نظامی غرب، در نخستین رویارویی ها، چه تأثیری بر مسلمانان گذاشت؟1--

۱( جهان اسالم همانند برخورد در جنگ های صلیبی، به دفع مهاجم یعنی فرهنگ غرب پرداخت. 

۲( بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت. 

۳( هویت مشرکانه و اساطیری را وارد ذهنیت مسلمانان کرد. 

۴( مسلمانان همانند برخورد با حملۀ مغول، به جذب و هضم مهاجم یعنی فرهنگ غرب پرداختند.

به ترتیب علت، معنا و عامل موارد زیر کدام است؟1--

پدید آمدن آثاری با عناوینی نظیر غرب زدگی و بازگشت به خویشتن	 

خاطرة جمعی و مشترک اعضای یک جهان اجتماعی	 

رواج تصویر القایی شرق شناسان از هویت جهان اسالم در بین جوامع اسالمی	 

۱( نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب ـ هویت فرهنگی جامعه ـ خودباختگی فرهنگی ذهنیت مسلمانان

۲( نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب ـ هویت تاریخی جامعه ـ محدود شدن هویت فرهنگی جوامع اسالمی به ابعاد تاریخی و جغرافیایی

۳( نقد هویت های کاذب ساخته شده از طریق فرهنگ غرب ـ هویت تاریخی جامعه ـ خودباختگی فرهنگی ذهنیت مسلمانان

۴( نقد هویت های کاذب ساخته شده از طریق فرهنگ غرب ـ هویت فرهنگی جامعه ـ محدود شدن هویت فرهنگی جوامع اسالمی به ابعاد تاریخی و جغرافیایی 

کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟1--

الف( هویت فرهنگی تا چه هنگام دوام می آورد؟	 

ب( برقراری روابط پایدار میان افراد جامعه نیازمند چیست؟	 

پ( دیدگاه مستشرقان از هویت فرهنگی جوامع اسالمی چیست؟	 

۱( تا زمانی که آن هویت بر مدار عقاید و ارزش های اجتماعی کالن آن شکل می گیرد. ـ عقاید و ارزش های مشترک ـ توحیدی و اساطیری

۲( تا زمانی که آن هویت بر مدار عقاید و ارزش های اجتماعی کالن آن شکل می گیرد. ـ مکان و سرزمین ـ هویت محدود با ابعاد تاریخی

۳( تا زمانی که عقاید و ارزش های آن مورد پذیرش باشند. ـ بعد جغرافیایی و تاریخی هویت ـ هویتی در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی 

۴( تا زمانی که عقاید و ارزش های آن مورد پذیرش باشند. ـ مکان و سرزمین ـ سکوالر و دنیوی
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به ترتیب برخورد فرهنگ اسالمی با هویت ایرانی و اقوام مهاجم در جنگ های صلیبی و حمله مغول، چگونه بود؟1--

۱( جذب عناصر اساطیری هویت ایرانی - جذب و هضم مهاجمان - دفع مهاجمان 

۲( جذب عناصر اساطیری هویت ایرانی - دفع مهاجمان - جذب و هضم مهاجمان 

۳( الحاق هویت ایرانی به جهان اسالم - دفع مهاجمان - جذب و هضم مهاجمان 

۴( الحاق هویت ایرانی به جهان اسالم - جذب و هضم مهاجمان - دفع مهاجمان

اقوام مختلف ایرانی با آن که هویت های اجتماعی متفاوتی داشتند در ............. هویت فرهنگی واحدی پیدا کردند.1--

۲( عقاید و آیین های زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بود.  ۱( عناصر مشرکانه و اساطیری  

۴( هویت تاریخی ایرانی بودن ۳( تفسیری توحیدی از خویش  

به ترتیب هویت ایرانی، قبل از ظهور اسالم و پس از ظهور اسالم چگونه بود؟1--

۱( دنیوی و در قالب عناوین قوم گرایانه - دینی بود و هویت فرهنگی واحدی پیدا کردند. 

۲( آمیخته با اساطیر و دنیوی - عناصر مشرکانه را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند. 

۳( سکوالر و دنیوی بود و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شد - ضمن تفسیر توحیدی از هویت خویش تمایالت قوم گرایانه پیدا کردند. 

۴( توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر - عناصر مشرکانه و اساطیری را کنار گذاشته و به تفسیر توحیدی از هویش خویش دست یافتند.

به ترتیب بیان کنید سرزمین ایران، چند سال قدمت دارد، هویت ایرانی قبل از اسالم چگونه بوده است و ایرانیان پس از آشنایی با 1--
اسالم، کدام عناصر هویتی خود را کنار گذاشتند؟

۱( بیش از هشت هزار سالی - به صورت بخشی از هویت جهان اسالم - تصویر شرق شناسان از هویت جهان اسالم

۲( بیش از هفت هزار سال - هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر - عناصر مشرکانه و اساطیری

۳( بیش از هفت هزار سال - تفسیر کاماًل توحیدی از هویت ایرانی - عقاید و ارزش های توحیدی و اساطیری 

۴( بیش از هشت هزار سال - عقاید و ارزش های زرتشتی و آمیخته با آموزه های اساطیری - هویت قوم گرایانه و ناسیونالیستی

جهان اسالم با الهام گرفتن از ....... ، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست وجو می کند و ....... 1--
ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود و هم چنین جامعه ایران به رهبری امام  حاصل یک سده مقاومت هویت اسالمی 

خمینی )ره( و با استفاده از ....... ، به هویت اسالمی خود بازگشت. 

۱( حیات معنوی اسالم - انقالب اسالمی ایران - حیات معنوی اسالم 

۲( انقالب اسالمی ایران - حیات معنوی اسالم - آموزه های قرآن و اهل بیت )ع( 

۳( انقالب اسالمی ایران - انقالب اسالمی ایران - آموزه های قرآن و اهل بیت )ع( 

۴( حیات معنوی اسالم - حیات معنوی اسالم - انقالب اسالمی ایران

به ترتیب بیان کنید هویت فرهنگی جوامع اسالمی، در دیدگاه مستشرقان چگونه است و قدرت سیاسی و نظامی غرب، در نخستین 1--
رویارویی ها، چه تصویری از هویت اسالم را در بین جوامع اسالمی و از جمله در جامعه رواج داد؟

۱( در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی - تصویری که تاریخ نگاران غربی از فطرت انسان ارائه نمودند. 

۲( توحیدی و اساطیری - بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت. 

۳( محدود به ابعاد تاریخی و جغرافیایی توحیدی - هویت اسالمی را هویتی مستقل، فعال و اثرگذار دانست. 

۴( سکوالر و دنیوی - تصویری که شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی از هویت جهان اسالم القا می کردند.
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به ترتیب بیان کنید روایتی از هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، در کدام اثر آمده است، چه عاملی باعث شد تا زبان فارسی دری 1--
به عنوان زبان دوم جهان اسالم مطرح شود و این زبان، مرزهای کدام امپراتوری ها را درنوردید؟

۱( شاهنامه فردوسی - مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسالم - امپراتوری های گورکانی و عثمانی

۲( شاهنامه فردوسی - بازگشت ایران به خویشتن الهی و توحیدی خویش - امپراتوری های صفوی و سامانی 

۳( مثنوی مولوی - الهام گرفتن این زبان از انقالب اسالمی - امپراتوری های یونان و روم 

۴( مثنوی مولوی - کنار گذاشتن عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود - امپراتوری های غزنوی و سلجوقی

کدام گزینه درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

الف( جهان اجتماعی خودباخته، به روش تقلیدی عمل می کند و به جهان اجتماعی دیگری که مبهوت و مقهور آن شده، ملحق می شود. 

ب( اگر جهان اجتماعی، فرهنگی تاریخی خود را فراموش کند، دچار از خودبیگانگی تاریخی می شود. 

ج( بسیاری از جوامع غیر غربی در رویارویی با جهان غرب به خودباختگی فرهنگی گرفتار می شوند. 

د( جهان اسالم در مواجهه با مسیحیت قرون وسطی، تنها عناصر عقلی این دین را پذیرفت و عناصر اساطیری آن را نپذیرفت. 

۴( غ- ص- غ- ص ۳( ص- ص- غ- غ    ۲( غ- ص- ص- غ    ۱( ص- غ- ص- غ  

جهان اسالم در مواجهه با »جنگ های صلیبی«، »حمله مغوالن« و »قدرت سیاسی و نظامی غرب« به ترتیب چه واکنش هایی نشان 1--
داد و کدام پدیده، حاصل یک ساده مقاومت هویت اسالمی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود؟ 

۱( هجوم نظامی آن ها را دفع کرد - در مقابلشان ایستادگی کرد - رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب را نقد کرد - ارزش های توحیدی اسالم 

۲( عناصر اساطیری هویت خود را کنار گذاشت - به جذب مهاجمان پرداخت - تجربه ی جدیدی است که هنوز به پایان نرسیده است - انقالب اسالمی ایران 

۳( مهاجمان را درون خود، جذب و هضم کرد - حمله ی آن ها را دفع کرد - هویت خود را بیرون از تصاویر القایی خود غرب جست وجو کرد - ارزش های توحیدی 
اسالم 

۴( به دفع مهاجمان پرداخت - به هضم مهاجمان پرداخت - در نخستین رویارویی ها، ذهنیت مسلمانان به خودباختگی فرهنگی دچار شد - انقالب اسالمی ایران

به 1-- زبان  این  می کردند.  زندگی   ....... در  که  بود  مختلفی  اقوام  مشترک  رسمی  زبان   ،  ....... به عنوان  دیرباز  از  دری  فارسی 
ایرانی فراتر رفت و به عنوان ....... ، مرزهای  دلیل ....... در حیات فکری جهان اسالم، از محدوده ی زبان سیاسی مشترک اقوام 

امپراتوری های گورکانی و عثمانی را در نوردید. 

۱( زبان تاریخی مردم ایران - قلمرو فرهنگ و تمدن اسالمی - خدمات متقابل ایرانیان - بخشی از هویت جهان اسالم 

۲( زبان سیاسی دربار ایران - سرزمین پهناور ایران - مشارکت فعال ایرانیان - زبان دوم جهان اسالم 

۳( زبان فرهنگی دربار ایران - کشورهای فارسی زبان - خدمات متقابل ایرانیان - زیان سیاسی مشترک جهان اسالم 

۴( زبان دوم جهان اسالم - مناطق مختلف جهان اسالم - مشارکت فعال ایرانیان - زبان فرهنگی ایران اسالمی

به ترتیب هریک از عبارت های زیر، با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 1--

- هویتی دینی، توحیدی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود.

- افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب، گسترده است. 

- هویت فرهنگی جوامع اسالمی، در دیدگاه مستشرقان این گونه بود. 

- نظریه پردازان غربی طی قرن بیستم، چنین عاملی را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند. 
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۱( هویت ایران پس از اسالم - سکوالریسم و دنیوی شدن - قوم گرایانه و ناسیونالیستی - عبور از عقاید و ارزش های مسیحیت 

۲( هویت ایران پس از اسالم - بازگشت به هویت اسالمی - توحیدی و آمیخته با اساطیر - حیات معنوی اسالم

۳( هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم - حیات معنوی اسالم - سکوالر و دنیوی - سکوالریسم و دنیوی شدن 

۴( هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم - انقالب اسالمی ایران - الهی و توحیدی - غرب زدگی جوامع غیرغربی

به ترتیب، پاسخ هر یک از پرسش های زیر را در کدام گزینه می توان یافت؟ 1--

- متفکران ایرانی از چه زمانی به نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذب وابسته به آن پرداختند؟

- جامعه ایران چگونه توانست به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی درآید؟ 

- به نوعی نظام سیاسی که در جهان اسالم مورد توجه امت اسالمی قرارگرفته است، چه می گویند؟ 

- جامعه ی ایران به رهبری امام خمینی )ره( و با استفاده از آموزه های قرآن و اهل بیت )ع(، به چه پیامدی دست یافت؟ 

۱( دهه ی سی به بعد - با بازگشت به هویت اسالمی خود - مردم ساالری دینی - بازگشت به هویت اسالمی خود

۲( با سقوط قاجار و روی کار آمدن سلسله ی پهلوی - با الهام گرفتن از انقالب اسالمی - نظام اسالمی - بازگشت به هویت اسالمی خود 

۳( با شکل گیری انقالب اسالمی ایران - با هشت سال دفاع مقدس - جمهوری اسالمی - شکل گیری انقالب اسالمی ایران 

۴( دهه ی پنجاه به بعد - با بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی - مدینه فاضله - شکل گیری انقالب اسالمی ایران

به ترتیب هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1--

- خاطره ی جمعی و مشترک یک نسل که به نسل بعدی انتقال می یابد. 

- جامعه ای که اعضای آن عقاید و ارزش های حق را می شناسند، ولی به آن ها پایبند نیستند. 

- سرنوشت حتمی و مشترک بشریت طی قرن بیستم از دیدگاه نظریه پردازان غربی 

۲( ُبعد جغرافیایی هویت جامعه – جامعه ی مشرک - غرب زدگی  ۱( هویت فرهنگی جامعه - جامعه ی فاسق - خودباختگی فرهنگی  

۴( ُبعد تاریخی هویت جامعه - جامعه ی فاسق - سکوالریسم ۳( هویت اجتماعی افراد - جامعه ی مشرک - دنیوی شدن   

کدام گزینه در ارتباط با هویت فرهنگی ایران نادرست است؟ 1--

۱( هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی توحیدی، دینی، دنیوی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود، روایتی از این هویت را در شاهنامه ی فردوسی می توان دید. 

۲( ایرانیان پس از آشنایی با اسالم، عناصر مشرکانه ی هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند. 

۳( اقوام مختلف ایرانی با آن که هویت های اجتماعی متفاوتی داشتند، در عقاید و ارزش های آیین زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بود، هویت فرهنگی 
واحدی پیدا کردند. 

۴( عقاید و ارزش های توحیدی اسالم، ایران را به جهان اسالم ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت بخشی از هویت جهان اسالم درآمد.

اقوام 1-- مشترک  سیاسی  زبان  محدوده ی  از  فارسی  زبان  »عبور  و  خود«  پیشین  نظرات  در  غربی  نظریه پردازان  بازبینی  و  »تأمل   
ایرانی« به ترتیب پیامد کدام مورد است؟ 

۱( ظاهر شدن اسالم به عنوان قطب فرهنگی جدید - تفسیر توحیدی از هویت ایرانی 

۲( گشایش افق های جدید توسط حیات معنوی اسالم - مشارکت فعال ایرانی در حیات فکری جهان اسالم 

۳( گشایش افق های جدید توسط حیات معنوی اسالم - مطرح شدن به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسالم 

۴( ظاهر شدن اسالم به عنوان قطب فرهنگی جدید - نیاز مسلمانان به آموختن زبان فارسی برای استفاده از تولیدات علمی
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به ترتیب عبارت درست و نادرست در رابطه با »اقناع« و »هویت القایی مستشرقان و تاریخ نگاران غربی در جهان اسالم« را کدام 1--
گزینه نشان می دهد؟

۱( فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیش تری دارند، از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند - این هویت بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی 
فرهنگی دچار ساخت. 

۲( به دو شیوه ی رسمی و غیررسمی انجام می شود، شیوه ی غیررسمی آن بیشتر در خانواده، همساالن یا به وسیله ی عموم افراد جامعه انجام می شود - هویتی 
سکوالر و دنیوی نیست، بلکه به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود می شود. 

۳( روشی است که به واسطه ی آن، فرهنگ در افراد درونی می شود . این هویت اقوام مختلف نظیر ترک، عرب و فارس را تحت عنوان امت و ملت اسالمی به 
رسمیت می شناسند. 

۴( افرادی را که مطابق ارزش ها و قواعدش عمل می کنند. تشویق و به آن ها پاداش می دهد - هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا اساطیری نیست.

به ترتیب کدام مورد، جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

پیامدپدیده

الفبازگشت ایران به هویت اسالمی خود

جستجوی هویت جهان اسالم بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کردب

جحیات معنوی اسالم

۱( درآمدن به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی - الهام گرفتن جهان اسالم از انقالب اسالمی ایران - گسترده شدن افق های جدیدی به روی اندیشمندان 
جهان غرب 

۲( مقاومت در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب - الهام گرفتن جهان اسالم از انقالب اسالمی ایران - فراخواندن نظریه پردازان غربی به تأمل و بازبینی 
نظریات پیشین خود 

۳( درآمدن به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی - شکست تفکر سکوالریسم و دنیوی شدن به عنوان سرنوشت مشترک و حتمی بشر - فراخواندن نظریه پردازان 
غربی به تأمل و بازبینی نظریات پیشین خود 

۴( مقاومت در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب - شکست تفکر سکوالریسم و دنیوی شدن به عنوان سرنوشت مشترک و حتمی بشر - گسترده شدن افق های 
جدیدی به روی اندیشمندان جهان غرب

به ترتیب کدام عامل در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت؟ و جهان 1--
غرب هویت خود را بر چه اساسی شکل می دهد؟ 

۲( جنگ های صلیبی - کنش های اقتصادی  ۱( هویت فرهنگی و جهان غرب - نظام سرمایه داری 

۴( غرب زدگی - شیوه سرمایه داری ۳( قدرت سیاسی و نظامی غرب – اقتصاد  

به ترتیب، »سرنوشت مشترک و حتمی بشریت از نگاه نظریه پردازان غربی« و »مهم ترین پیامدهای انقالب« در کدام گزینه آمده 1--
است؟ 

۲( سکوالریسم و دنیوی شدن - بازگشت به خویش ۱( خودباختگی تاریخی - تحوالت هویتی  

۴( سکوالریسم و دنیوی شدن - تحوالت هویتی ۳( غرب زدگی و خودباختگی - هویت فرهنگی  
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به ترتیب، پیامد هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 1--

- ناتوانی جهان اجتماعی در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی

ق اعضای جهان اجتماعی 
ّ

- از دست رفتن حالت فعال و خال

- قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها با جهان اسالم 

۱( تزلزل فرهنگی - خودبیگانگی حقیقی - ساخته شدن هویت های کاذب 

۲( بحران هویت - خودباختگی فرهنگی - خودباختگی فرهنگی ذهنیت مسلمانان 

۳( تحول فرهنگی - غرب زدگی - محدود شدن ابعاد تاریخی و جغرافیایی 

۴( تعارض فرهنگی - تزلزل فرهنگی - رواج هویت جهان اسالم از نگاه شرق شناسان در بین جوامع اسالمی

ی
س
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ش
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ج
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پاسخنامۀ درس 
سیزدهم

پایۀ دهم

  گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

زبان فارسی دری، به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسالم، از محدوده زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان دوم 
جهان اسالم شناخته شد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

افرادی که مدت زیادی با هم زندگی کرده اند، سرگذشت و سرنوشت مشترکی پیدا می کنند که به صورت خاطره جمعی و مشترک درمی آید و از نسلی به نسل دیگر 
انتقال می یابد. این خاطره درگذر زمان، متراکم و مستحکم می شود و ُبعد تاریخی هویت جامعه را می سازد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در دیداگه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

متفکران ایرانی از دهه سی به بعد، در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذبی که از این طریق ساخته می شد، آثاری با عناوینی نظیر غرب زدگی 
و بازگشت به خویشتن، پدید آوردند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

بازگشت ایران به اسالم، بازگشت به یک خویشتِن صرفًا تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه های دنیوی غربی تفسیر می شد، نبود؛ بلکه بازگشت به خویشتن الهی 
و توحیدی بود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

جهان اسالم، با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست و جو می کند و به این ترتیب، اسالم 
به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

بازگشت ایران به اسالم، بازگشت به یک خویشتِن صرفًا تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه های دنیوی غربی تفسیر می شد، نبود؛ بلکه بازگشت به خویشتن الهی 
و توحیدی بود. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی ویا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود 
می شود. این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه  و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف نظیر ترک، عرب و فارس تقسیم می کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

قسمت اول: ایرانیان پس از آشنایی با اسالم، عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند. 

قسمت دوم: هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. 

قسمت سوم: قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خود باختگی فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب شد، 
تصویری که شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی از هویت جهان اسالم القا می کردند. در بین جوامع اسالمی و از جمله جامعه ی ایران رواج پیدا کند. 

در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در دیدگاه مستشرقان غربی، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا اساطیری نیست بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خود باختگی فرهنگی دچار ساخت. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  اسالم عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را برنتافت و ایرانیان با پذیرش اسالم به تفسیری توحیدی از هویت خود دست یافتند. عقاید و ارزش های 
توحیدی اسالم، ایران را به جهان اسالم ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسالم درآمد.

 - فرهنگ اسالمی در طی سده های مختلف مانند آن چه در حمله ی مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود  هضم و جذب کرد یا مانند آن چه درجنگ های 
صلیبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت. 

نحوه مقابله اسالمافراد یا گروه های مهاجم سیاسی یا نظامی

جذب و هضم مهاجمانمغول

دفع مهاجمانجنگ های صلیبی

تجربه جدیدی که هنوز به پایان خود نرسیده است.جهان غرب
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر – عناصر مشرکانه و اساطیری را کنار گذاشته و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ایران سرزمینی است که بیش از هفت هزار سال قدمت دارد. در این سرزمین همواره اقوام مختلفی زندگی کرده اند. هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی 
توحیدی، یدینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. 

ایرانیان پس از آشنایی با اسالم، عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

جهان اسالم اینک با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست و جو می کند.

انقالب اسالمی ایران، حاصل یک صده مقاومت هویت اسالمی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود. جامعه ی ایران به رهبری امام خمینی)ره( و 
با استفاده از آموزه های قرآن و اهل بیت )ع(، به هویت اسالمی خود بازگشت.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی و یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و  جغرافیایی آن محدود می شود. 

قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب شد تصویری که 
شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی از هویت جهان اسالم القا می کردند، در بین جوامع اسالمی و از جمله در جامعه ایران رواج پیدا کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هویت ایرانی قبل از ظهور اسالمی، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. روایتی از این هویت از این هویت را در شاهنامه ی فردوسی می توان دید. 

این زبان )زبان فارسی دری( به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسالم، از محدوده ی زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان 
زبان دوم جهان اسالم، مرزهای امپراتوری های گورکانی و عثمانی را در نوردید و در مناطق مختلف جهان اسالم، از هندوستان و تبت، تا آسیای صغیر و شبه 

جزیره ی بالکان گسترش یافت. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

الف(  جهان اجتماعی خودباخته، به روش تقلیدی عمل می کند و ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد، بنابراین نه می تواند فرهنگ گذشته ی خود 
را تداوم ببخشد یا گسترش دهدو نه می تواند آن را رها کند و به جهان اجتماعی دیگری که مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود. 

د( جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم )نه مسیحیت قرون وسطی(، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را احذ کرد و به تناسب جهان شناسی توحیدی 
خود در دانش های مختلف آن ها دخل و تصرف کرد و عناصر اساطیری و مشرکانه ی آن ها را نپذیرفت.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جهان اسالم طی سده های مختلف یا مانند آن چه در جنگ های صلیبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت یا مانند و اا (1ل
آن چه در حمله ی مغول رخ داد، مهاجمان رادرون خود جذب و هضم کرد، اما برخورد جهان غرب با جهان اسالم تجربه ی جدیدی است که هنوز به پایان خود 

نرسیده است. قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت. 

انقالب اسالمی ایران حاصل یک سده مقاومت هویت اسالمی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فارسی دری از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران، زبان رسمی مشترک اقوام مختلفی بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی می کردند. این زبان به دلیل 
مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسالم، از محدوده ی زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان اسالم، مرزهای 

امپراتوری های گورکانی و عثمانی را درنوردید. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. 

حیات معنوی اسالم، افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گسترده است. 

در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی و یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است. حیات معنوی اسالم، افق های جدیدی را 
به روی اندیشمندان جهان غرب گسترده است و نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم، سکوالریسم و دنیوی شدن را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می 

دانستند به تأمل و بازبینی نظریات پیشین خود فراخوانده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

متفکران ایرانی از دهه سی و به بعد، در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذبی که از این طریق ساخته می شد، آثاری را پدید آوردند. 

جامعه ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل، فعال و اثرگذار است، به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی در آمد. 

جمهوری اسالمی یا مردم ساالری دینی، نوعی نظام سیاسی است که در جهان اسالم مورد توجه امت اسالمی قرار گرفته است. 

جامعه ی ایران به رهبری امام خمینی )ره( و با استفاده از آموزه های قرآن و اهل بیت )ع(، به هویت اسالمی خود بازگشت و تاریخ و جغرافیایی خود را ذیل آسمان 
معنوی توحید قرار داد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

افرادی که مدت زیادی با هم زندگی کرده اند، سرگذشت و سرنوشت مشترکی پیدا می کنند که بهصورت خاطره ی جمعی و مشترک در می آید و از نسلی به نسل 
دیگر انتقال می یابد. این خاطره در گذر زمان، متراکم و مستحکم می شود و ُبعد تاریخی هویت جامعه را می سازد. 

جامعه ی فاسق، جامعه ای است که اعضای آن عقاید و ارزش های حق را می شناسند، ولی به آن ها پایبند نیستند. حیات معنوی اسالم، افق های جدیدی را به 
روی دانشمندان جهان غرب نیز گسترده است و نظریه  پردازان غربی را که طی قرن بیستم، سکوالریسم و دنیوی شدن را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت 

می دانستند، به تأمل و بازبینی نظریات پیشین خود فراخوانده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ایران سرزمینی است که بیش از هفت هزار سال قدمت دارد. در این سرزمین، همواره اقوام مختلفی زندگی کرده اند. هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی 
توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. روایتی از این هویت را در شاهنامه ی فردوسی می  توان دید. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

حیات معنوی اسالم افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گشوده است. نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم سکوالریسم و دنیوی شدن 
را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند، به تأمل و بازبینی نظریات پشین خود فراخوانده شدند. زبان فارسی )به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات 

فکری جهان اسالم( از محدوده ی زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان اسالم، مرزهای جهان اسالم را در نوردید.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.هویت القایی مستشرقان و تاریخ نگاران غربی در جهان اسالم توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی و اا (1ل
است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود. این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف نظیر ترک، 

عرب و فارس تقسیم می کند.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  جامعه ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی خد که هویتی مستقل، فعال وا ثر گذار است، به صورت قلب تپنده بیداری اسالمی درآمد. 

-  جهان اسالم اینک با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون ازتصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست وجو می کند و به این ترتیب، 
اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.

- حیات معنوی اسالم، افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب  نیز گسترده است و نظریه پردازان غربی را که طی قرن بیستم، سکوالریسم و دنیوی 
شدن را سرنوشت مشترک و حتمی بشر می دانستند به تأمل و بازبینی نظریات پیشین خود فراخوانده است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  قدرت سیاسی و نظامی غربی در نخستین رویارویی ها، بخش های از ذهنیت مسلمان را به خود باختگی فرهنگی دچار ساخت.

- جهان غرب، هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و سرمایه داری، عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود. بحران هویت فرهنگی درجایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ ودفاع از عقاید و ارزش های 
اجتماعی خود را نداشته باشد.

- اگر اعضای یک جهان اجتماعی، مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند و در نتیجه حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست 
بدهند، دچار خودباختگی فرهنگی می شود.

- قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی ها، بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خود باختگی فرهنگی دچار ساخت و این امر سبب شد، تصویری 
که شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی از هویت جهان اسالم القا می کردند، در بین جوامع اسالمی و از جمله در جامعه ی ایران رواج پیدا کند.
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کدام گزینه در ارتباط با »قدرت اجتماعی« صحیح نمی باشد؟ 1-

۱( قدرت اجتماعی هنگامی پیدا می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده دیگران تأثیر بگذارد.

۲( کسانی که در زندگی توان تأثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند، از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند. 

۳( در هر جامعه نهادها، سازمان ها و گروه ها دارای قدرت اجتماعی هستند. 

۴( عالوه بر افراد، نهادها، سازمان ها و جوامع نیز دارای قدرت اجتماعی هستند.

در ارتباط با »تبعیت« در کدام گزینه بخش اول صحیح و بخش دوم غلط است؟ 1-

۱( قدرتی که با استفاده از تهدید طرف مقابل به دست آید دارای مقبولیت است. - تبعیت با رضایت وقتی است که شخص با میل درونی مطابق اراده دیگری 
عمل کند. 

۲( تبعیت با کراهت وقتی است که تبعیت ناشی از تهدید و ترس باشد. - قدرتی که با مقبولیت همراه باشد، اقتدار نامیده می شود. 

۳( تبعیت با کراهت وقتی است که تبعیت ناشی از اراده دیگر آن باشد. - قدرتی که با مقبولیت همراه باشد، اقتدار نامیده می شود. 

۴( قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید دارای مقبولیت است. - قدرتی که یا مقبولیت و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد، 
اقتدار نامیده می شود. 

کدام گزینه در مورد مدار مقبولیت صحیح و در مورد مدار مشروعیت نادرست است؟ 1-

۱( حق و باطل بودن است - خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود. 

۲( اگر تبعیت از قانون با رضایت و میل همراه باشد - زمانی که قدرت براساس حکم و قانون الهی باشد. 

۳( خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود - حق و باطل بودن است. 

۴( اگر قدرت موافق حکم و قانون باشید بر مدار مقبولیت است - حق و باطل بودن است.

در یک جامعه، چه زمانی اقتدار غیر مشروع شکل می گیرد؟ 1-

۱( زمانی که افراد جامعه فعالیت هایشان را با اکراه و تنها برای فرار از پیامدهای ناگواری که از طرف صاحب قدرت پدید می آید انجام دهند. 

۲( اگر قدرت موافق حکم و اراده تشریعی خداوند اعمال شود. 

۳( هنگامی که قدرت برخالف حکم و قانون الهی باشید و تبعیت از قدرت از روی احساس رضایت باشد. 

۴( زمانی که قدرت بر مبنای حق باشد ولی تبعیت از قانون با رضایت و میل نباشد.
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گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.1-

 سیاست در معنای عام خود شامل هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت است. 	 

 هر جهان اجتماعی به تناسب هویت و فرهنگ خود، آرمان ها و ارزش های مشترکی با سایر جوامع دارد. 	 

مجموعه سازوکارهایی که برای اعمال قدرت وجود دارد نظام سیاسی را شکل می دهد. 	 

در یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی مستقل از نظام دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادی می باشد. 	 

۴( ص- غ- غ- غ ۳( ص-غ - غ- ص   ۲( ص- غ- ص- غ    ۱( ص- ص- غ- غ   

چه زمانی نظام فرهنگی در یک جامعه، اقتدار نظام سیاسی را کاهش می دهد؟1-

١( اگر نظام سیاسی نتواند به طور مستقل از نظام های دیگر جامعه عمل کند. 

۲( اگر نظام سیاسی به دالیل داخلی و با فشار عوامل خارجی، از اصول و ارزش های فرهنگی خود عدول کند. 

۳( هرگاه نظام سیاسی آرمان ها و ارزش های مشترکی با جهآن های اجتماعی دیگر نداشته باشد.

۴( هنگامی که نظام سیاسی برخالف حکم و قانون الهی باشد. 

کدام نظام سیاسی اگر از ارزش ها و آرمان های فرهنگی دور شود زمینۀ ................. را پدید می آورد؟ 1-

۲( از بین رفتن استقالل جامعه  ۱( تعارضات، تزلزل و بحران های فرهنگی و هویتی  

۴( فراهم آمدن اقتدار غیرمشروع  ۳( از بین رفتن اقتدار و مقبولیت حاکمیت   

کدام گزینه مالک نظام های سیاسی براساس کمیت افراد تأثیرگذار نمی باشد؟ 1-

۲( یک گروه براساس خواسته های خود تصمیم می گیرند.  ۱( تنها اراده یک فرد تأثیرگذار است.     

۴( اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود دخالت دارند. ۳( تنها یک اقلیتی از مردم در آن تأثیر می گذارند.    

از مالک های نظام های سیاسی، براساس روش تصمیم گیری، کسانی که در تصمیم گیری های سیاسی دخیل هستند، چگونه عمل 1-
نمی کنند؟

۲( هر نوع تصمیمی را برای خود جایز و مباح می دانند.  ۱( براساس خواسته ها و اغراض خود تصمیم می گیرند.   

۴( بر مبنای تصمیمات اکثریت مردم عمل می کنند. ۳( بر مدار حقیقت و فضیلت و با موازین عقلی تصمیم می گیرند.  

به ترتیب »مدار مشروعیت« و »مدار مقبولیت« چیست و »مشروعیت قدرت« به چه معناست؟1--

۱( قدرت مطابق قانون الهی - قدرت مبتنی بر ایدئولوژی های ساختگی بشری - وقتی است که قدرت بدون اکراه و بلکه با رضایت باشد. 

۲( حق و باطل بودن - خواست و اراده ی کسانی که قدرت بر آن ها اعمال می شود - یعنی قدرت براساس یک نظام عقیدتی و آموزشی خاص اعمال شود. 

۳( میل و رضایت درونی - کسی که قدرت بر او اعمال می شود، رضایت داشته باشد - یعنی قدرت موافق حکم و قانون و اراده ی تشریعی خداوند باشد. 

۴( تبعیت همراه با میل قلبی - قدت مبتنی بر احساس رضایت بشر - وقتی است که قدرت مطابق حکم الهی و رضایت قلبی فرد باشد.
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به ترتیب، پاسخ هر یک از سؤاالت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 1--

- قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید، چه نامیده می شود؟

- هرگاه انسان بتواند برای رسیدن به اهداف خود، بر اراده ی دیگران تأثیر بگذارد، کدام مفهوم شکل می گیرد؟ 

- این که موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده ی خود انجام دهد، بیانگر کدام مفهوم است؟ 

- به مجموعه ی سازوکارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد، در اصطالح چه می گویند؟

۲( مشروعیت - تبعیت یا رضایت - قدرت - نظام اجتماعی  ۱( اقتدار - قدرت فردی – سیاست - نظام اجتماعی    

۴( جلب تبعیت - تبعیت با کراهت - سیاست - نظام سیاسی ۳( مقبولیت - قدرت اجتماعی - قدرت - نظام سیاسی   

ارسطو، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آن ها باشد، چه می نامد، وی کدام یک از موارد زیر را جزء انواع 1--
حکومت »براساس فضیلت« می داند و کدام عبارت زیر، ویژگی »لیبرال دموکراسی« نیست؟ )به ترتیب(

۱( دموکراسی - الیگارشی - نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده ی اکثریت مردم، سازمان می یابد. 

۲( جمهوری - تیرانی - این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی به عالم هستی دارد، سازگار است. 

۳( جمهوری - استبدادی - این نظام سیاسی، هیچ فضیلت فطری در جهان شمولی را به رسمیت نمی شناسد. 

۴( دموکراسی - آریستوکراسی - حکومتی است که در آن، اکثریت مردم، براساس حقیقت و فضیلت، حضور و فعالیت دارند.

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.1--

 هرگاه موجودی بتواند کاری را با اراده خود انجام دهد، دارای قدرت است. 	 

 انسان به دلیل اینکه کارهای خود را با علم و اراده انجام می دهد کنشگری هوشمند است. 	 

 قدرت انسان در مقایسه با سایر موجودات نامحدود است. 	 

 انسان نمی تواند همه نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد و برای تأمین برخی نیازهای اولیه زندگی خود به دیگران احتیاج دارد. 	 

۴( غ- غ- غ- ص ۳( ص- غ- ص- غ   ۳( ص- غ- غ- ص    ۱( ص- ص- غ- غ   

کدام گزینه او مالک های تقسیم بندی نظام سیاسی نمی باشد؟ 1--

۲( براساس روش تصمیم گیری  ۱( براساس کمّیت افراد تأثیرگذار     

۴( براساس دین مداری یا دنیامداری ۳( براساس رأی اکثریت مردم     

ارسطو برای دسته بندی نظام سیاسی از کدام مالک ها استفاده می کند؟ 1--

۲( براساس روش تصمیم گیری و براساس دین مداری  ۱( براساس کمیت افراد تأثیرگذار و براساس روش تصمیم گیری   

۴( براساس دین مداری و براساس دنیامداری  ۳( براساس کمیت افراد تأثیرگذار و براساس دنیامداری    

ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آن ها باشد ................ می نامد و حکومتی را که در آن اکثریت 1--
مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند .............. می خواند. 

۲( دموکراسی - اریستوکراسی  ۱( جمهوری – دموکراسی     

۴( پولیتی – الیگارشی ۳( دموکراسی – جمهوری     
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براساس نظر ارسطو اگر یک فرد، براساس فضیلت حکومت کند ..................... و اگر یک اقلیت براساس فضیلت عمل کند 1--
.............. می گویند. 

۲( الیگارشی – جمهوری   ۱( پولیتی - مونارشی      

۴( دموکراسی - تیرانی  ۳( مونارشی - اریستوکراسی      

 

براساس نظر ارسطو اگر اکثریت براساس خواست و میل افراد عمل کند ........................... و اگر اقلیت براساس خواست و 1--
میل افراد حکومت کنند ........................ می گویند. 

۲( مونارشی - جمهوری  ۱( دموکراسی - الیگارشی      

۴( پولیتی - تیرانی  ۳( تیرانی – آریستوکراسی     

در اندیشه فارابی جوامعی که ارزش ها و آرمان های آن ها عقالنی و الهی نباشد، جوامع ..................... هستند.1--

۴( جاهله ۳( ضاله    ۲( فاسقه    ۱( فاضله    

لیبرالیسم به معنای ...................... همه امور برای انسان هاست و دموکراسی به معنای ................... است. 1--

۲( آزادی در - آزادی  ۱( فضیلت در - حاکمیت اکثریت     

۴( اباحیت - حاکمیت دنیوی  ۳( مباح دانستن - حاکمیت مردم     

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.1--

 لیبرال دموکراسی، نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد.	 

 این نظام سیاسی حقیقت و فضیلت نظری و جهان شمولی را به رسمیت می شناسید. 	 

 لیبرال دموکراسی حکومتی دنیوی و آن جهانی است. 	 

این نظام سیاسی با فرهنگ جهانی غرب سازگار است. 	 

۴( ص- غ- ص- غ ۳( ص- غ- غ- ص   ۲( ص- ص- غ- غ    ۱( ص- غ- ص- ص   

 

قرار 1--  ........................ موردتوجه  اسالم  جهان  در  که  است  سیاسی  نظام  نوعی   ....................... یا  اسالمی  جمهوری 
گرفته است. 

۲( مردم ساالری دینی - امت اسالمی  ۱( حکومت اسالمی – جهانیان     

۴( لیبرالیسم - امت مسلمان ۳( دموکراسی دینی – غرب     

--1 ......................... ......................... دو وسیلۀ شناخت ارزش های الهی و احکام اجتماعی هستند و  در نظام اسالمی 
مسئولیت شناخت و اجرای آن ها را به عهده دارند. 

۲( فضیلت و حکمت - مسلمانان  ۱( عقل و وحی – انس آن ها     

۴( شرع و معرفت - اکثریت مردم ۳( عدالت و قسط – حاکمان     
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کدام گزینه از جمله ارزش های اجتماعی اسالمی نیست؟1--

۲( استکبار، عدالت، توسعه معرفت  ۱( عبودیت، عدالت، آزادی      

گاهی نسبت به اسرار ۴( تکافل عمومی، عقالنیت، آ ۳( نفی وابستگی، نفی تسلط بیگانگان بر امت اسالمی، امنیت   

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.1--

براساس هستی شناسی توحیدی، عدالت و آزادی ناظر به مسائل اجتماعی دنیوی هستند. 	 

 ارزش های اجتماعی اسالمی، سیرتی الهی و دینی دارند. 	 

 در برخی از روایات امام در مقابل امت مسئول است. 	 

 امت اسالمی مسئولیتی در پذیرش طاغوت و قدرت های غیر الهی ندارند. 	 

۴( غ- غ- ص- ص  ۳( ص- ص- ص- غ   ۲( ص- غ- ص- غ    ۱( ص- ص- غ- غ   

قدرت بر مبنای ................... به این معناست که قدرت براساس یک نظام عقیدتی و ارزشی خاصی اعمال شود و مدار آن 1--
................. است. 

۲( مقبولیت - خواست و اراده افراد  ۱( مشروعیت - حق و باطل بودن     

۴( رضایت - یا رضایت طرف مقابل ۳( اقتدار - رسمی بودن      

قدرت اجتماعی در چه صورتی پدید نمی آید؟ 1--

۲( زمانی که قدرت مقبولیت نداشته باشد.  ۱( بدون پذیرش و توافق دیگران.     

۴( در صورتی که دارای محدودیت باشید. ۳( زمانی که قدرت به صورت رسمی پذیرفته نشده باشید.    

بگیرد، 1-- به خدمت  را  آنان  ارادی  کار  و  اراده  و  بگذارد  تأثیر  اراده دیگران  بر  بتواند  به اهداف خود  برای رسیدن  انسان  زمانی که 
................... پیدا می شود. 

۴( حکومت ۳( قدرت سیاسی   ۳( قدرت اجتماعی    ۱( مقبولیت    

.................. عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند. 1--

۴( نظام فرهنگی ۳( اصول دین   ۲( آموزش وپرورش   ۱( نظام اقتصادی   

................... رهبر پر نفوذ جنبش مدنی سیاهان آمریکا، در سخنرانی مشهور .............. از آرزوی خود برای احقاق حقوق 1--
ماهان سخن گفت. 

۲( مارتین لوتر کینگ - رویایی دارم  ۱( نلسون ماندال - آزادی برای سیاهان آمریکا    

۴( جسی جکسون - پیام یک مرد سیاه پوست ۳( مالکوم ایکس - چرا نمی توانیم صبر کنیم   
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هویت ایرانی )3(
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  گزینه3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

مدار مشروعیت، حق و باطل بودن است و مدار مقبولیت، خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود.

مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت براساس یک نظام عقیدتی و ارزشی خاص اعمال شود. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید، دارای مقبولیت است. 

قدرت اجتماعی هنگامی پیدا می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده ی دیگران تأثیر بگذارد و اراده و کار ارادی آنان را به خدمت بگیرد. 

گاهی و اراده ی خود انجام دهد، دارای قدرت است.  هرگاه موجودی بتواند کاری را با آ

مجموعه ی سازوکارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد، نظام سیاسی را شکل می دهد. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ارسطو، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، دموکراسی می نامد، وی حکومت های مونارشی، آریستوکراسی و پولیتی )جمهوری( را 
جزء انواع حکومت های براساس فضیلت می داند. 

لیبرال دموکراسی، نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده ی اکثریت مردم سازمان می یابد. این نظام سیاسی، هیچ حقیقت و فضیلت فطری 
و جهان شمولی را به رسمیت نمی شناسد. پس این نوع حکومت، حضور و فعالیت براساس حقیقت و فضیلت را قبول ندارد و آن را به رسمیت نمی شناسد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل
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سواالت درس
شانزدهم
هویت ایرانی)4(

پایۀ دهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1-

- هرگونه اقدام به نابودی فرهنگی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی، قومی، مذهبی را نسل کشی یا پاک سازی نسلی 
می گویند. 

- پدیدۂ نسل کشی در جهان، نشانگر ابعاد فرهنگی و اقتصادی یک جامعه است. 

-  اروپاییان در هجوم به قارۀ آسیا، برای تأمین سلطۀ خود، به نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی پرداختند. 

 - مناطقی نظیر هائیتی، کوبا، نیکاراگوئه و سواحل ونزوئال را که تراکم جمعیتی باالیی داشتند، از جمعیت خالی کردند. 

۴(غ- غ- غ- ص  3( ص- ص- غ- غ   ۳( غ- ص- غ- ص    1( ص- غ- ص- ص   

اقتصاد وابسته به نفت از آن جهت که ...................... ایجاد می کند، باعث شکل گیری ..................... می شود.1-

۲( درآمد هنگفت و بدون زحمتی - تولید ملی ضعیف و شکننده  ۱( فرهنگ تجمل گرایی و مصرفی - توزیع نابرابر امکانات    

۴( ابزاری برای ایجاد فشار بر جامعه به نوسانات قیمت ها 3( معضالتی چون تورم و بیکاری - افزایش افراد طبقات فقیر و یا درآمد کم  

 کدام عامل در اقتصاد در کوتاه مدت احساس رفاه به ارمغان می آورد اما پایدار نیست و ابزاری برای ایجاد فشار بر جامعه می شود؟ -3

۲( توسعۀ ظرفیت تولیدی کشور در انواع محصوالت  1( تولید ملی ضعیف و شکننده      

۴( تجمل گرایی و غلبه فرهنگ مصرفی ۳( اقتصاد وابسته به نفت      

شیوۀ سرمایه داری یعنی ................ در این شیوه اقتصادی هدف به دست آوردن .................... است و وسیله آن ها استفاده 1-
از ............ است.

۱( استعمار جوامع دیگر - ثروت - چپاول سایر جوامع 

۲( جستجوی سود از طریق بازار - حداکثر سود - علوم تجربی 

۳( استعمار کارگران داخلی – نبض اقتصادی جامعه - کار کارگران در صنایع 

۴( استفاده از تمامی ظرفیت های پیدا و پنهان جامعه - قدرت سیاسی کار، مواد، فناوری - مواد مصرفی

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1-

 برخی از کشورهای سلطه گر غرب از سویی اقتصاد را اساس همه چیز می پندارند.	 

 این کشورها تمامی شیوه های اقتصادی سرمایه داری را نابود شده می بینند. 	 
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 کشورهای غربی پاشنه آشیل ایران اسالمی را هجوم فرهنگی می دانند. 	 

 این کشورها جنگ فرهنگی تمام عیاری را علیه کشور ما به راه انداخته اند. 	 

۴( ص- غ- غ- غ 3( ص- ص- ص- غ    ۲( غ- غ- ص- ص   1( ص- ص- غ- غ   

در اقتصاد مقاومتی منظور از منع خام فروشی ثروت های طبیعی چیست؟1-

۱( فروش نفت خام بدون تبدیل آن به مواد دارای ارزش افزودۀ باالتر مانند محصوالت پتروشیمی در داخل. 

۲( صادرات انواع مواد تولیدی داخلی که در صنایع کشور تولید شده اند. 

۳( فروش انواع محصوالت کشاورزی و صنعتی که در داخل کشور به آن احتیاج دارند ولی به صورت خام صادر می شود. 

۴( نداشتن صنایع سرمایه ای و مادر و عدم تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف.

به ترتیب در دوره ی پهلوی و قاجار هجوم اقتصادی به ایران از سوی استعمارگران غربی چگونه بوده است؟1-

۱( تالش برای اخذ امتیاز رویتر و رژی - فروش جنگ افزار و صنایع مونتاژ و تاراج نفت 

۲( نابودی هویت سیاسی و اجتماعی - تخریب بنیان های تولید ملی به ویژه روح خودباوری ملت 

۳( تخریب بنیان های تولید ملی به ویژه روح خودباوری ملت - تالش برای اخذ امتیاز رویتر و رژی 

۴( تاراج نفت و امتیاز رویتر - هویت زدایی و غارت عظیم ملت و فروش جنگ افزار و صنایع مونتاژ

هجوم اقتصادی به ایران از سوی استعمارگران غربی، به ترتیب در زمان قاجار و پهلوی چگونه بوده است؟1-

۱( هویت زدایی و غارت دارایی های عظیم ملت - ساماندهی حسابگرانه و دقیق مؤلفه های اقتصادی 

۲( تالش برای اخذ امتیاز رویتر و رژی - تخریب بنیان های تولید ملی به ویژه روح خودباوری 

۳( تاراج نفت و فروش کاالهای مصرفی - نابودی هویت سیاسی و اجتماعی 

۴( فروش جنگ افزار و صنایع مونتاژ - تالش برای اخذ امتیاز رویترو رژی

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم در رابطه با ابعاد جمعیتی و اقتصادی مرتبط است؟ 1-

3 عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی 

3 شاخص و نشانه ی جهان اجتماعی متجدد 

3 نشانگر ابعاد هویتی جمعیت 

3 مجموعه ی کنش ها، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیرد. 

1( شکوفایی – افزایش جمعیت - اقتصاد - کنش اقتصادی 

۲( اقتصاد - کاهش جمعیت - پاک سازی نسلی - مؤلفه های اقتصادی 

۳( هویت اقتصادی - شیوه سرمایه داری - کاهش شدید جمعیت - هویت اقتصادی 

۴( سرمایه داری - کاهش جمعیت - نسل کشی - نهاد اقتصاد

به ترتیب، درستی و نادرستی هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 1--

3 اقتصاد امروز ما، محصول رویدادهای گذشته و عملکرد کنونی ماست.
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3 به دلیل اهمیتی که اسالم برای عقل و عقالنیت قائل است، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این 
دو فرهنگ را اخذ کرد. 

3 تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل بیرونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد. 

3 قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس عمل مردم تغییر نمی کند. 

3 در جهان اساطیری، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. 

۴( ص- ص- ص- غ- غ ۳( ص- ص- غ - غ- غ  ۲( ص- غ- ص- غ- ص   1( غ- ص- غ- ص- غ  

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 1--

1( اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خود بیگانگی 
تاریخی می شود. 

۲( بحران هویت هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند مورد تردید قرار گیرند. 

۳( جهان غرب، هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و سرمایه داری، عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. 

۴( در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و 
جغرافیایی آن محدود نمی شود.

کدام گزینه در رابطه با هویت اقتصادی نادرست است؟ 1--

۱( کنش های اقتصادی ما، بخشی از کنش های اجتماعی اند. 

۲( مجموعه ی کنش ها، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیرد، نهاد اقتصاد را شکل می دهد. 

۳( در هر جامعه ای، اقتصاد در رابطه با سایر نهادها شکل می گیرد و با آن ها تناسب پیدا می کند. 

۴( آن دسته از فعالیت های روزمره که برای تهیه و تولید وسایل ضروری زندگی و رفع نیازهای ماّدی و معیشتی خود و دیگران انجام می دهیم، هویت اقتصادی 
نام دارد.

کدام یک در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت، درست نیست؟ 1--

۱( در بلندمدت، احساس رفاه بیش تر برای مردم را به ارمغان می آورد - وضعیت شکننده ای را به وجود می آورد که می تواند مورد سوءاستفاده ی طمع ورزان 
بین المللی قرار گیرد. 

۲( هزینه های آموزش و بهداشت را به کمک درآمدهای نفتی تأمین می کند - دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت نه رواج 
کسب وکار افزایش دهد. 

۳( به کمک درآمدهای نفتی، هزینه های آموزش و بهداشت را تأمین می کند - تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
وابسته به نفت است. 

۴( تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است - دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی 
را به مدد نفت افزایش دهد. 

عبارت های زیر را به ترتیب از جهت درست و غلط بودن مشخص نمایید: 1--

3 قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس نگرش مردم تغییر می کند. 

3 اولین شرط بقای هر جامعه، اقتصاد آن است. 
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3 شناخت شهودی، از راه مشاهده ی حسی و استدالل عقلی به دست نمی آید. 

3 مارکسیسم، ناظر به اندیشه های اقتصادی مارکس است. 

۴( د- غ- غ- د 3( غ- غ- غ- د   ۲( غ- غ- د- غ    ۱( غ- د- غ- د   

به ترتیب بیان کنید اولین شرط بقای هر جامعه چیست و در رابطه با مفهوم »نسل کشی«، کدام گزینه ی زیر نادرست است؟1--

1( جمعیت - پدیده ی نسل کشی در جهان، نشانگر سیاست های کاهش جمعیت است. 

۲( نهاد خانواده - اروپاییان در هجوم به قاره ی آمریکا، برای تأمین سلطه ی خود، به از بین بردن ساکنان بومی پرداختند. 

۳( نهاد خانواده - اروپاییان در یک مقطع پنجاه ساله، پانزده میلیون سرخ پوست را نابود کردند. 

۴( جمعیت - هرگونه اقدام به حذف فیزیکی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی، قومی و ... را پاک سازی نسلی می گویند.

کدام گزینه به درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر به درستی اشاره می کند؟ )به ترتیب( 1--

الف( افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی، به منزله ی گسترش فرهنگ و معانی آن است.

ب( هر چه حامالن و عامالن یک فرهنگ و معانی آن بیش تر باشند، آن فرهنگ بسط کم تری می یابد. 

ج( جهان اجتماعی غرب، در مسیر گسترش خود، شیوه های اقتصادی سرمایه دارانه را در سراسر جهان نابود می کند. 

 ابزاری برای هویت زدایی، غارت و چپاول دارایی های عظیم مردم هند بود. 
ً
د( کمپانی هند شرقی انگلیس، عمال

۴( غ- ص- غ- ص 3( ص- غ- ص- غ    ۲( غ- ص- ص- غ    1( ص- غ- غ- ص   

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم در رابطه با ابعاد جمعیتی و اقتصادی مرتبط است؟ 1--

عامل اصلی هویتی یایی افراد و جوامع غربی است.

شاخص و نشانه ی جهان اجتماعی متجدد است. 

نشانگر ابعاد هویتی جمعیت است. 

مجموعه ی کنش ها، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیرد. 

1( شکوفایی – افزایش جمعیت - اقتصاد - کنش اقتصادی 

۲( اقتصاد - کاهش جمعیت - پاک سازی نسلی - مؤلفه های اقتصادی 

۳( هویت اقتصادی - شیوه سرمایه داری - کاهش شدید جمعیت - هویت اقتصادی 

۴( سرمایه داری - کاهش جمعیت - نسل کشی - نهاد اقتصاد

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

و چپاول  و غارت  برای هویت زدایی  ابزاری   
ً
فعالیت می کرد، عمال و تجاری  اقتصادی  ماهیت  با  انگلیس که  الف( کمپانی هند شرقی 

دارایی های عظیم مردم هند بود. 

ب( متفکران ایرانی از دهه ی سی به بعد در تأیید رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذبی که از این طریق ساخته می شد، 
آثاری را با عناوینی مثل بازگشت به خویشتن پدید آورند. 

ج( پدیده ی نسل کشی در جهان، نشانگر ابعاد هویتی جمعیت است. 

د( جهان اسالم اینک با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست وجو 
می کند و به این ترتیب، ایران به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد. 

۴( غ- ص- غ- ص ۳( ص- غ- ص- غ   2( غ- غ- ص- ص   1( ص- ص-غ- غ   
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هر عبارت به ترتیب علت، تعریف و پیامد کدام گزینه است؟ 1--

3 رویکردهای هویتی قوم گرایانه و ناسیونالیستی

3 حاصل یک سده مقاومت هویت اسالمی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود. 

3 جذب مهاجران یهودی از سراسر دنیا و کوچ دادن آن ها به سرزمین های اشغالی 

1( خودباختگی فرهنگی جوامع غیرغربی - انقالب اسالمی ایران- پاک سازی نسلی جمعیت 

۲( تقسیم شدن امت اسالمی به اقوام مختلف - انقالب اسالمی ایران - تغییر ترکیب جمعیتی 

۳( پدید آمدن آثاری با عناوین نظیر غربزدگی و بازگشت به خویشتن - بیداری اسالمی - تغییر ترکیب جمعیتی

۴( تقسیم شدن امت اسالمی به اقوام مختلف به بیداری اسالمی - حذف فیزیکی جمعیت

عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ 1--

)ب()د()الف()ج(

جهان تأسیس جهان

اجتماعی توحیدی و

گسترش آن

تجربۀ جدیدی استقطب فرهنگی جدید

که هنوز به پایان

خود نرسیده است.

عامل اصلی

هویت یابی افراد و

جوامع غربی

- برخورد جهان غرب با جهان اسالم  - هدف اسالم   
- سرمایه داری  - اسالم   

۴( ج- الف- د- ب ۳( ج- د- الف- ب   ۲( د- ج- الف- ب    1( الف- ب- ج- د   

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

ویژگیموضوع

)ب(هویت فرهنگی جوامع اسالمی در دیدگاه مستشرقان

گسترش فرهنگ و معانی جهان اجتماعی

)ج(اجتماعی اقتصاد وابسته به نفت

1( افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی - در قالب عناوین امت و ملت اسالمی بود - تأمین هزینه های آموزش 
و بهداشت از محل مالیات ها 

۲( افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی - توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است - شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده 

۳( کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی - اقوام مختلف نظیر ترک و عرب و فارس را به رسمیت نمی شناخت - شکل گیری درآمد هنگفت و بدون زحمت 

۴( بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر - به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود - شکل گیری تولیدی که غیرمستقیم به نفت وابسته است.

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »اقتصاد مقامتی« و »انقالب اسالمی ایران« درست و نادرست است؟ 1--

۱( اقتصاد را اساس همه چیز می پندارد و پاشنه آشیل ایران اسالمی اقتصاد است - انقالب اسالمی ایران به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می شود و 
افق های جدیدی را به روی اندیشمندان غرب گسترده است. 

۲( با برون زایی در عین درون گرایی، هویت اقتصادی نوینی را در این سرزمین پایه ریزی می کند - جهان اسالم با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود 
را بیرون از تصاویری که غرب القا می کند، جست وجو می کند.
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و  تاریخی  به خویشتن صرفاً  بازگشت  اتکا دارد - یک  تعامالت جهانی  و مؤثر در  فعال  به ظرفیت های مواد مردمی و دولتی و حضور   )۳
جغرافیایی بود که صرفاً با اندیشه های دنیوی نیز تفسیر می شد. 

۴( این اقتصاد براساس رفع نیاز انسان و بر محور سود شکل می گیرد – جامعه ی ایران به رهبری امام خمینی )ره( و یا استفاده از آموزه های 
قرآن و اهل بیت )ع(، به هویت اسالمی خود بازگشت.

کدام گزینه عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

3 تبلور ....... در شعارهای انقالبی است.

3 گشوده شدن افق های جدید به روی اندیشمندان غرب پیامد ....... است. 

3 ممکن است در مواقعی اختالل در .......، جهان اجتماعی را با کاهش جمعیت مواجه کند. 

۲( پیامدهای انقالب - حیات معنوی اسالم - نهاد سیاست  ۱( تحوالت هویتی - حیات معنوی اسالم - نهاد خانواده   

۴( دستاوردهای انقالب - بازاندیشی نظریات پیشین - نهاد خانواده ۳( پیامدهای انقالب - حیات معنوی اسالم - نهاد سیاست   

پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1--

3 اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟

3 عینی ترین ابعاد هویت جامعه کدام اند؟ 

3 یکی از مهم ترین بحث ها درباره ی انقالب ها چیست؟ 

۲( جمعیت - اقتصاد و جمعیت - پیامدها  ۱( نهاد خانواده - اقتصاد و جمعیت - دسته بندی انقالب ها   

۴( جمعیت - فرهنگ و اقتصاد - شعارها ۳( وجود حامالن و عامالن - فرهنگ و سیاست - پیامدها   

در ارتباط با ویژگی های اقتصاد امروز کشورمان کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( اقتصاد امروز ما محصول رویدادهای گذشته و عملکرد کنونی ماست که از سویی انواع دستاوردهای اقتصادی مانند گسترش بهره مندی مردم کشور از آب و 
برق و گاز و ارتباطات را در پی داشته و از سوی دیگر با تورم، بیکاری و وابستگی به نفت همراه است. 

۲( در کوتاه مدت، احساسم رفاه بیشتری را آن هم با نوسانات زیادی برای مردم به ارمغان آورده که پایدار نیست.

۳( دولت بزرگی را شکل داده است که می کوشد رفاه اقتصادی را به کمک رواج کسب وکار افزایش دهد، نه به مدد نفت. 

۴( از عوامل شکل گیری این اقتصاد در طول تاریخ معاصر ایران، کشف نفت و سرمایه های حاصل از فروش نفت به خارجیان بوده است.

به ترتیب، »مهم ترین پیامد انقالب« و »الزمه تحقق هدف اسالم که تأسیس جهان اجتماعی توحیدی است.« چیست؟ 1--

۲( دنیوی شدن - گسترش فرهنگ  1( خودباختگی فرهنگی - افزایش جمعیت    

۴( قدرت سیاسی و نظامی - سیاست های جمعیتی ۳( تحوالت هویتی - جمعیت مناسب    

هر عبارت به ترتیب به کدام مفهوم، بعد هویت، نوع جهان اجتماعی اشاره دارد؟ 1--

3 حذف فیزیکی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی، قومی و مذهبی 

3 ویژگی های اخالقی و روانی 

3 نه می تواند فرهنگ گذشته ی خود را تداوم بخشد یا گسترش دهد و نه می توان آن را رها کند. 

۲( نسل کشی - بعد نفسانی - خودباخته  1( پاک سازی نسلی - بعد جسمانی – اساطیری  

۴( نسل کشی - بعد جسمانی – خودباخته ۳( پاک سازی جمعیتی - بعد نفسانی – سکوالر  
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هویت هر جهان اجتماعی براساس ................ آن شکل می گیرد و از آن به .............. تعبیر می شود.1--

۲( تالش اعضای آن - گسترش معانی  ۱( توسعۀ اقتصادی - هویت اقتصادی    

۴( فرهنگ )عقاید و ارزش های خرد و کالن( - هویت اجتماعی ۳( فرهنگ )عقاید و ارزش های کالن ( - هویت فرهنگی   

جهان اجتماعی پدیده ای .................. است و به آگاهی ها و معانی مشترکی که جهان اجتماعی براساس آن ساخته می شود 1--
.............. می گویند. 

۲( معنادار - فرهنگ  1( ساخته دست بشر – فرهنگ    

۴( گسترده - آگاهی عمومی ۳( این جهانی – معرفت    

در چه صورتی یک فرهنگ بسط و گسترش بیشتری می یابد؟ در صورتی که:1--

1( حامالن و عامالن یک فرهنگ و معانی آن بیشتر باشند. 

۲( عمل به عقاید و ارزش های کالن در جامعه بیشتر باشد. 

گاهی و معانی مشترک جهان اجتماعی بیشتر رعایت شوند. ۳( آ

۴( شناختن، پذیرفتن و عمل کردن به معانی فرهنگی در سطح گسترده ای باشد. 

..................... یک جهان اجتماعی، به منزلۀ گسترش فرهنگ و معانی آن است و ........................ یک جهان اجتماعی 1--
به منزلۀ محدود شدن شدن گستره آن است.

۲( اندیشیدن و پذیرفتن هویت فرهنگی - انفعالی عمل کردن  1( رعایت ارزش های کالن - اهمیت ندادن به عقاید و هنجارها  

۴( کاهش جمعیت - افزایش جمعیت ۳( افزایش جمعیت - کاهش جمعیت    

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

 هدف اسالم، تأسیس جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن است. 	 

 اگر فرهنگ و معنایی که با افزایش جمعیت بسط می یابد، فرهنگ حق باشد، نه فرهنگ باطل، کاهش ضروری است. 	 

اگر افراد و اعضای این فرهنگ، حامالن و عامالن معانی حق باشند، افزایش جمعیت ضروری است. 	 

 پیامبر اسالم )ص( روز محشر به کثرت پیروان خود مباهات می کند. 	 

۴( ص- غ- غ- غ 2( ص- غ- ص- ص   ۳( ص- غ- ص- غ   1( ص- ض- غ- غ   

در ارتباط با گروه های دو نفره و سه نفره کدام گزینه صحیح نمی باشد؟1--

۱( گروه سه نفره نسبت به گروه دو نفره، یک عضو بیشتر دارد که در ظاهر تفاوت کم اهمیتی است. 

۲( در گروه دو نفره، کناره گیری هریک از اعضا، به نابودی گروه می انجامد. 

۳( در گروه دو نفره، فرد، تنها با فرد رابطه دارد و از رابطۀ فرد و گروه خبری نیست. 

۴( زمانی که گروه دو نفره به گروه سه نفره تبدیل می شود وجود عضو جدید تغییر مهمی نیست و هیچ واقعیتی فراتر از اعضا وجود ندارد.
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زمانی که به گروه دونفره، یک نفر اضافه می شود، پیدایش یک فرد جدید چه نتایجی را در بر ندارد؟1--

۱( عضو سوم می تواند نقش واسطه و داور را میان دو عضو پیشین ایفا کند و از این طریق تنش ها را کاهش دهد.

۲( عضو سوم می تواند از فروپاشی گروه پیشگیری کند و یا می تواند میان دو عضو دیگر تضاد و تفرقه ای ایجاد کند. 

۳( در گروه سه نفره، رابطۀ فرد و گروه امکان پذیر نیست و فقط فرد می تواند در رابطه باشد. 

۴( در گروه سه نفره عالوه بر اعضا، پدیدۀ جدیدی به نام جمع نیز به وجود می آید که محصول عضویت همان فرد سوم است.

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

 افزایش جمعیت آثار اجتماعی و فرهنگی زیادی به دنبال می آورد.	 

 در گروه هایی با جمعیت زیاد، اعضا می توانند با یکدیگر ارتباط رودررو و مستقیم داشته باشند.	 

 در یک گروه بزرگ، روابط متقابل اعضا، پیچیده تر می شود و دیگر روابط بی واسطه ممکن نخواهد بود. 	 

 در یک گروه بزرگ روابط به کمک نهادها برقرار می شود. 	 

۴( ص- غ- ص- ص ۲( غ- غ- ص- ص   3( غ- ص- غ- غ   1( ص- غ- ص- غ   

گزینه های صحیح را مشخص کنید. 1--

الف3 فرزند آوری نیاز فطری انسان ها و تأمین جمعیت از کارکردهای مهم نهاد خانواده است. 

ب3 ممکن است اختالل در نهاد خانواده، جهان اجتماعی را با افزایش جمعیت مواجه کند. 

ج3 امروزه جوامع غربی به علت هایی مانند باال رفتن سن ازدواج، طالق رفاه زدگی و مصرف گرایی، با مسئله کاهش جمعیت مواجه اند.

۴( الف و ب ۳( ب     ۲( ب و ج    ۱( الف و ج    
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

هجوم اقتصادی به ایران تاریخی طوالنی دارد و در ادوار مختلف ازسوی استعمارگران غربی به صورت مختلفی دنبال شده است. این کار در زمان قاجار با تالش 
برای اخذ امتیازات مختلف مانند امتیاز رویتر و رژی و ... در دوره ی پهلوی از طریق تاراج نفت، فروش جنگ افزار و کاالهای مصرفی و صنایع مونتاژ و تخریب 

بنیان های تولید ملی به ویژه روح خودباوری ملت ایران انجام شد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

-  سرمایه داری، عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. 

- کاهش جمعیت، شاخص و نشانه ی جهان اجتماعی متجدد است. 

- پدیده ی نسل کشی در جهان، نشانگر ابعاد هویتی جمعیت است. 

- مجموعه ی کنش ها، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیرد، نهاد اقتصاد را شکل می دهد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی گزینه های نادر ت:

گزینه 1: اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خود بیگانگی حقیقی )فطری(  می شود. 

گزینه 2: تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید، آرمان ها و ارزش هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، موردتردید قرار گیرند. 

گزینه 4: در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن 
محدود می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

آن دسته فعالیت های روزمره که برای تهیه و تولید وسایل ضروری زندگی و رفع نیازهای مادی و معیشتی خود و دیگران انجام می دهیم، کنش اقتصادی نام دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

وابستگی اقتصاد به نفت، می تواند در کوتاه مدت احساس رفاه بیشتری را آن هم با نوسانات زیاد برای مردم به ارمغان آورد، اما این وضعیت پایدار )بلند مدت( نیست. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس عمل )نه نگرش( مردم تغییر می کند. 

اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت )نه اقتصاد( آن است. 

به دیدگاه پایبند به اندیشه های سیاسی )نه اقتصادی( مارکس، مارکسیسم می گویند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت آن است. 

پدیده ی نسل کشی درجهان، نشانگر ابعاد هویتی جمعیت است، نه نشانگر سیاست های کاهش جمعیت. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

ب(  هر چه حامالن و عامالن یک فرهنگ و معانی آن بیتشر باشند، آن فرهنگ بسط بیشتری می یابد، نه کمتر.

ج( جهان اجتماعی غرب، در اقتصاد هیچ مانعی را بر سر راه خود بر نمی تابد و در مسیر گسترش خود، شیوه های اقتصادی غیرسرمایه دارانه )نه سرمایه دارانه( را 
در سراسر جهان نابودی می کند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

سرمایه  داری، عامل اصلی هویتی یابی افراد و جوامع غربی است. 

کاهش جمعیت، شاخص و نشانه ی جهان اجتماعی متجدد است. 

پدیده ی نسل کشی، درجهان، نشانگر ابعاد هویتی جمعیت است. 

مجموعه ی کنش ها، روابط و قواعدی که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع درآمد و ثروت صورت می گیرد، نهاد اقتصادی را شکل می دهد.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

ب(  متفکران ایرانی از دهه ی سی به بعد، در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت  های کاذبی که از این طریق ساخته می شد، آثاری با عناوینی نظیر 
غربزدگی و بازگشت به خویشتن، پدید آوردند و برخی از اندیشمندان مسلمان، کتاب هایی را درباره ی خدمات متقابل اسالم و ایران و همچنین فطرت و خویشتن 

الهی انسان تدوین کردند. 

د( جامعه ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل، فعال و اثرگذار است، به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی درآمد. جهان اسالم اینک 
با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست و جو می کند و به این ترتیب، اسالم به عنوان یک 

قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دردیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود 
می شود. این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف نظیر ترک، عرب و فارس تقسیم می کند.

انقالب اسالمی ایران حاصل یک سده مقاومت هویت اسالمی ایران در برابر هجوم سیاسی واقتصادی غرب بود. 

رژیم اشغالگر قدس برای تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین های اشغالی و بیشتر شدن تعداد یهودیان نسبت به مسلمانان و اجرای طرح های توسعه طلبانه ی خود، 
ضمن حذف فیزیکی اعراب مسلمان و آواره کردن آن ها، به جذب مهاجران یهودی از سراسر دنیا و کوچ دادن آن ها به سرزمین های اشغالی اقدام می کند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

هدف اسالم تأسیس جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن است. 

برخورد جهان غرب با جهان اسالم تجربه ی جدیدی است که هنوز به پایان خودنرسیده است. 

جامعه ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل، فعال و اثر گذار است، به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی درآمد. جهان اسالم اینک با 
الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست وجو می کند وبه این ترتیب، اسالم به عنوان یک قطب 

فرهنگی جدید ظاهر می گردد. جهان غرب، هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و سرمایه داری، عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

به منزله ی محدود شدن  نیز  به منزله ی گسترش فرهنگ و معانی آن است که کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی  افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی، 
گستره ی ان است که می تواند زمینه ساز بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد. از این رو تأمین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی، مسئله ای 

هویتی است. 

در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود 
می شود. اقتصادی که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد می کند، باعث شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای می شود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته 

به نفت است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

انقالب اسالمی ایران حاصل یک سده مقاومت هویت اسالمی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود. بازگشت ایران به اسالم، بازگشت به یک 
خویشتِن صرفًا تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه های دنیوی غربی تفسیر می شد، نبود، بلکه بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی بود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تبلور تحوالت هویتی در شعارهای انقالبی بود. حیات معنوی اسالم، افق های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گسترده است. فرزند آوری نیاز فطری 
انسان ها و تأمین جمعیت، ازکارکردهای مهم نهاد خانواده است. ولی ممکن است در مواقعی اختالل در نهاد خانواده، جهان اجتماعی را با کاهش جمعیت مواجه کند. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت آن است. 

جمعیت و اقتصاد از عینی ترین ابعاد هویت جامعه محسوب می شوند. انقالب ها از مهم ترین تحوالت در هر جهان اجتماعی محسوب می شوند.  یکی از مهم ترین 
بحث ها درباره ی انقالب، دستاوردها و پیامدهای آن می باشد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اقتصاد وابسته به نفت از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد می کند، باعث شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای می شود که مستقیم و 
غیرمستقیم وابسته به نفت است، دولت بزرگی به وجودمی آید که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت و نه رواج کسب و کار، افزایش دهد و حتی هزینه های  

آموزش و بهداشت را که در بیشتر نقاط دنیا از محل مالیات ها پرداخت می شود، به کمک درآمدهای نفتی تأمین کند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

-  یکی از مهم ترین پیامد انقالب، تحوالت هویتی است. 

- هدف اسالم تأسیس جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن است. الزمه تحقق این هدف، داشتن جمعیت مناسب است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر گونه اقدام به نابودی و حذف فیزیکی کل یا بخشی از جمعیت یک گروه بومی، قومی، مذهبی و ... را نسل کشی یا پاکسازی نسلی می گویند. 

بعد نفسانی همان نفس و ویژگی های روانی و اخالقی است. 

جهان اجتماعی خودباخته نه می تواند فرهنگ گذشته ی خود را تداوم ببخشد یا گسترش دهد و نه می تواند آن را رها کند و از آن بگذرد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در گروه سه نفره، رابطه فرد و گروه امکانپذیر می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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سواالت درس اول

جهان فرهنگی
پایۀ یازدهم

در دیدگاهی »جهان ذهنی و فردی افراد، تابع فرهنگ آن هاست«. با توجه به چنین نگاهی، کدام گزینه درست نیست؟ 1-

1(جهانتکوینی،مادهیخامیاستکهجوامعمختلفدرآن،دخلوتصرفمیکنند.

2(ازایندیدگاه،جهانذهنیوجهانتکوینیاهمیتیندارندواستقاللخودرادربرابرجهانفرهنگیازدستمیدهند.

3(طرفدارانایندیدگاه،جهانفرهنگیرامهمترازجهانذهنیافرادمیدانند.

4(طرفدارانایندیدگاه،بینعلومطبیعیوانسانیتفاوتیقائلنیستندوبااینکار،ظرفیتهاییراازعلومانسانیسلبمیکنند.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر، پیامد کدام دیدگاه می باشد؟ 1-

- سلب شدن قابلیت هایی از علوم انسانی و اجتماعی
- مهم تر دانستن جهان فرهنگی از جهان تکوینی

- محدود ندانستن جهان تکوینی به جهان طبیعی 
دیدگاهمتفکرانمسلمان کسانیکهبرایجهانذهنیوتکوینیاهمیتیقائلنیستندـ 1(دیدگاهیکهجهانطبیعیرامهمترازجهانذهنیمیداندـ

دیدگاهیکهتفاوتیبینعلومطبیعیوعلومانسانیقائلنیست. نگاهقرآنـ 2(کسانیکهبرایذهنوفرهنگافراد،هویتیمادیقائلهستندـ

کسانیکهجهانتکوینیرامادهیخامفرهنگهامیدانند. نگاهیکهجهانتکوینیرابراساسخواستخداوندمیداندـ 3(دیدگاهمتفکرانمسلمانـ

4(کسانیکهجهانتکوینیرابهجهانطبیعتمحدودمیکنندـدردیدگاهیکهجهانطبیعی،استقاللخودراداردـنگاهقرآن

با توجه به دو مفهوم »الف: جهان تکوینی« و »ب: جهان انسانی«، عبارت های زیر را به ترتیب مشخص نمایید. 1-

- این جهان را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند. 
- بخش اجتماعی این جهان، زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و هویت فرهنگی دارد.

- این جهان را به دو جهان ذهنی و جهان فرهنگی تقسیم می کنند. 
- جهانی که پیش از انسان هم بوده و وجود آن مستقل از خواست و اراده ی انسان است. 

2(الفـبـبـب   1(الفـالفـبـالف

4(بـبـالفـب   3(الفـبـبـالف

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را  کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب(1-

الف( جهان تکوینی، پیش از انسان هم بوده و وجود آن وابسته به خواست و اراده ی انسان است. 
ب( بخش فردی جهان انسانی، هویت فرهنگی دارد و خود نیز محصول آگاهی و عمل مشترک انسان هاست. 

ج( متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند. 
د( تمامی پدیده های جهان هستی، محصول زندگی انسان نیستند، بلکه بخشی از این جهان، پیش از انسان هم بوده است. 

4(غـغـصـص  3(غـصـغـص  2(غـصـصـغ  1(صـغـصـغ
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عبارت »آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟« مربوط به کدام دسته از پرسش های بنیادی است؟1-

4(فرهنگشناسانه  3(انسانشناسانه  2(معرفتشناسانه  1(هستیشناسانه

  ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به کدام بخش جهان انسانی تعلق دارد؟ --

4(فردی   3(فرهنگی  2(اجتماعی   1(ذهنی

 به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است؟ --

- شیوه زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد.
-  هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید به این جهان تعلق دارد. 

-  محصول آگاهی و عمل مشترک انسان هاست. 
2(هویتـجهانفرهنگیـارزش  فرهنگ جهانانسانیـ 1(فرهنگـ

فرهنگ جهانانسانیـ 4(اندیشهـ  3(جهانـجهانذهنیـعقاید

به ترتیب، پاسخ عبارات »بخش فردی جهان انسانی را چه می نامند؟« و »متفّکران مسلمان، این جهان را به جهان طبیعت محدود 1-
نمی دانند.« در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

جهانانسانی 2(جهانفرهنگیـ  جهانفرهنگی 1(جهانتکوینیـ

جهانذهنی 4(جهانطبیعیـ  جهانتکوینی 3(جهانذهنیـ

 کدام گزینه جزو موارد ذکر شده در دیدگاه اول تعامل جهان های مختلف نمی باشد؟1-

1(براساسایندیدگاهجهانتکوینیبهجهانطبیعتمحدودمیشود.

2(جهانطبیعتمهمترازجهانذهنیوجهانفرهنگیاست.

3(درایندیدگاهجهانذهنیوفردیافرادتابعفرهنگآنهاست.

4(طرفدارانایندیدگاهبینعلومطبیعیوعلومانسانیتفاوتیقائلنیستند.

با 1-- تعامل  و در  تعامل جهان های مختلف، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم  ترتیب »براساس کدام دیدگاه در  به   
و تصرف می کنند؟« آن دخل  در  و جوامع مختلف  ماده خامی است که فرهنگ ها  دیدگاه دوم، کدام جهان،  و »در  یکدیگرند« 

جهانفرهنگی 2(دیدگاهدومـ  جهانتکوینی 1(دیدگاهسومـ

جهانطبیعت 4(دیدگاهاولـ  3(دیدگاهسومـجهانذهنی

کدام گزینه صحیح بیان نشده است؟ 1--

1(بخشاجتماعیجهانانسانیهویتیفرهنگیداردوازآنباعنوانجهانفرهنگییادمیشود.

2(درمقابلجهانانسانی،جهاندیگریبهنامجهانذهنیوجوددارد.

3(ازمنظرقرآن،هرگاهانسان،اخالقالهیداشتهباشدوجامعهنیزازفرهنگتوحیدیبرخوردارباشد،جهانتکوینیدرهایبرکاتخودبهرویآنهامیگشاید.

4(دردیدگاهدومتعاملجهانهایمختلف،جهانذهنیوجهانتکوینیاهمیتیندارندواستقاللخودرادربرابرجهانفرهنگیازدستمیدهند.
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با 1-- تعامل  تعامل جهان های مختلف، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در  به ترتیب »براساس کدام دیدگاه در   
و تصرف می کنند«؟  در آن دخل  و جوامع مختلف  ماده ی خامی است که فرهنگ ها  و »در دیدگاه دوم، کدام جهان،  یکدیگرند« 

جهانفرهنگی 2(دیدگاهدومـ  جهانتکوینی 1(دیدگاهسومـ

جهانطبیعت 4(دیدگاهاولـ  3(دیدگاهسومـجهانذهنی

 به ترتیب موارد مشخص شده در متن زیر با کدام گزینه مرتبط هستند؟ 1--

»از منظر قرآن، هرگاه انسان، اخالق الهی داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگ توحیدی برخوردار باشد، جهان تکوینی درهای برکات خود را 
به روی آن ها می گشاید و هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هویتی مشرکانه داشته باشند، زمین و آسمان از تعامل سازنده با آن ها سرباز می زنند 

و ظرفیت های الهی و آسمانی خود را از آن ها پنهان می کنند.«
جهانتکوینی جهانطبیعتوماورایطبیعتـ جهانفردیـ 1(جهاناجتماعیـ

جهانماورایطبیعت جهانطبیعتوماورایطبیعتـ جهانفرهنگیـ 2(جهانذهنیـ

جهانماورایطبیعت جهاناجتماعیـ جهانذهنیـ 3(جهانفرهنگیـ

جهانتکوینی جهاناخالقیـ جهاناجتماعیـ 4(جهانفردیـ

  به ترتیب، هر فرهنگی در ............. به بنیادی ترین پرسش های بشر پاسخ می دهد و این پرسش های بشر پاسخ می دهد و این 1--
 .  ................... بنیادی  پاسخ های  و  پرسش ها 

بهمثابهروحوشالودهیآنفرهنگعملمیکنند. 1(سطحیترینالیههایخودـ

بهمثابهسطحوظاهرهمهیفرهنگهادرجوامعگوناگونعملمیکنند. 2(عمیقترینالیههایخودـ

همانعقایداساسییاتصاویربنیادیهرفرهنگازانسانوجهانرامیسازند. 3(عمیقترینالیههایخودـ

همانعقایداساسییاتصاویربنیادیهرفرهنگازجوامعمختلفرامیسازند. 4(سطحیترینالیههایخودـ

 کدام گزینه به ترتیب »دیدگاه قرآن« و »کسانی که بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند« را بیان می کند؟ 1--

جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیست. 1(جهانطبیعتمحدودبهجهانتکوینیاستـ

جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتاست. 2(جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیستـ

جهانطبیعتمحدودبهجهانتکوینیاست. 3(جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیستـ

جهانطبیعتمحدودبهجهانتکوینینیست. 4(جهانماوراءطبیعتمحدودبهجهانتکوینیاستـ

کدام یک از گزینه ها در ارتباط با جهان انسانی، درست نیست؟ 1--

گاهیوعملمشترکانسانهاست. 1(فرهنگ،محصولآ

2(بخشفردیجهاناجتماعیهویتیفرهنگیداردوبهزندگیشخصیوفردیانسانهابازمیگردد.

3(بخشفردیجهانانسانیراجهانذهنیمینامندوفرهنگ،شیوهیزندگیاجتماعیانسانهاراشکلمیدهد.

4(جهانانسانیمحصولزندگیانساناستوهرچهبااندیشهوعملانسانپدیدمیآیدمتعلقبهاینجهاناست.

کدام یک از گزینه ها، دیدگاه قرآن کریم در رابطه با جهان تکوینی یا فرهنگی یا فردی نیست؟ 1--

1(براساسدیدگاهقرآنکریمجهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعینیستوبرایفرهنگجایگاهویژهایقائلاست.

گاهیمنحصربرایانساننمیباشدوفرددرقبالفرهنگوجامعهمسئولاست. 2(براساسدیدگاهقرآنکریمادراکوآ

3(جهانتکوینیبراساسحکمتخداوندسبحان،باجوامعانسانیرفتاریحکیمانهداردوقرآنکریماززندگیومرگامتهاسخنمیگوید.

4(براساسدیدگاهقرآنکریمذهنافرادوفرهنگ،هویتیطبیعیومادیدارندوجهانفردیشخص،نادیدهگرفتهمیشود.
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 در ارتباط با تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی دیدگاه گروه دوم کدام است؟ 1--

1(ذهنافرادوفرهنگهویتیطبیعیومادیدارندـجهانذهنیوفردیافرادتابعفرهنگآنهااست.

جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیست. 2(اینگروهبینعلومطبیعیوعلومانسانیتفاوتیقائلنیستندـ

برمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعهتأکیدمیشود. 3(جهانتکوینیبراساسحکمتومشیتخداوندادارهمیشودـ

ـجهانتکوینیمادهیخامیبرایدخلوتصرففرهنگهاوجوامعمختلفمیباشد. 4(جهانفرهنگی،مهمترازجهانذهنیوتکوینیاست

  به ترتیب، صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر در مورد دیدگاه دوم پیرامون جهان های سه گانه در کدام گزینه به درستی مشخص 1--
شده است؟ 

الف( جهان ذهن ذهنی افراد تابع فرهنگ آن هاست. 
ب( جهان فرهنگی ماده ی خامی است که جهان های فردی مختلف در آن دخل و تصرف می کنند. 

ج( هر سه جهان در این دیدگاه مهم هستند، اما جهان فرهنگی دارای اهمیت بیش تری است. 
د( بر مسئولیت فرد در قبال جامعه تأکید می کند. 

4(غـغـصـص  3(صـغـغـص  2(صـغـصـغ  1(صـغـغـغ

  به ترتیب، هر یک از موارد »تصور مریم از پدرش، به نمایش گذاشتن نقاشی توسط یک کودک، بیدار ماندن مادر  بر بستر فرزند بیمار 1--
خود، غرق در فکر شدن یک دانش آموز در کالس درس« مرتبط با کدام مفاهیم است؟ 

1(جهانفردی،ارتباطجهانذهنیوفرهنگی،جهانذهنی،جهانفردی

2(جهاناجتماعی،ارتباطجهانذهنیوفرهنگی،جهانذهنی،جهانذهنی

3(جهانذهنی،وروداندیشهیفردیبهحوزهیفرهنگ،ارتباطجهانذهنیوفرهنگی،جهانفردی

4(جهانفردی،وروداندیشهیفردیبهحوزهیفرهنگ،ارتباطجهانذهنیوفرهنگی،جهاناجتماعی

 به ترتیب، »براساس کدام دیدگاه، جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آن هاست؟« و »در د یدگاه دوم، کدام جهان ها، اهمیتی 1--
ندارد و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند؟«

2(دیدگاهدومـجهانذهنیوجهانتکوینی  1(دیدگاهاولـجهانتکوینیوجهانذهنی

4(دیدگاهدومـجهانذهنیوجهانفرهنگی  جهانفرهنگیوجهانطبیعت 3(دیدگاهسومـ

 به ترتیب، متفکران مسلمان »کدام جهان را به جهان طبیعت محدود نمی دانند؟« و »کدام جهان را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت 1--
تقسیم می کنند؟«

جهانانسانی 2(جهانفرهنگیـ  جهانتکوینی 1(جهانتکوینیـ

جهانتکوینی 4(جهانانسانیـ  جهانانسانی 3(جهانتکوینیـ

  ُبعد اخالقی انسان ها به بخش................. تعلق دارد، اما بخش دیگر که محصول آگاهی و عمل مشترک انسان هاست، بخش 1--
............. جهان انسانی را شکل می دهد که هویت................ دارد. 

2(فردیـفردیـذهنی  فرهنگی اجتماعیـ 1(فردیـ

ذهنی اجتماعیـ 4(اجتماعیـ  فرهنگی فردیـ 3(اجتماعیـ



237

جهان فرهنگی

 »اهمیت نداشتن جهان ذهنی و جهان تکوینی« و »نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی« به ترتیب از پیامدهای کدام 1--
می باشند؟  دیدگاه ها 

دیدگاهیکهجهانتکوینیرامحدودبهجهانطبیعتمیداند. 1(نگاهیکهجهانتکوینیرامحدودبهجهانطبیعتنمیداندـ

ـدیدگاهیکهجهانطبیعترامهمترازجهانذهنیوفرهنگیمیداند. 2(دیدگاهیکهجهانذهنیوفردیافرادراتابعفرهنگآنهامیداند

3(دیدگاهیکهبرمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعهتأکیدداردـدیدگاهیکهجهانفرهنگی،ذهنیوتکوینیرامهمودرتعاملباهممیداند.

4(نگاهیکهجهانتکوینیرامادهیخاصیمیداندکهتوسطفرهنگهایمختلف،درآندخلوتصرفمیشودـدیدگاهیکهجهانفرهنگیرامهمترازجهان
ذهنیمیداند.

 کدام گزینه جاهای خالی نمودار زیر را به ترتیب به درستی کامل می کند؟1--

جهانفوقطبیعی جهانتکوینیـ 1(جهانفرهنگیـ

جهانمابعدالطبیعی جهانتکوینیـ 2(جهاناجتماعیـ

جهانماوراءطبیعی جهانفرهنگیـ 3(جهانفردیـ

جهاناجتماعی جهانفرهنگیـ 4(جهانتکوینیـ

  با توجه به دو مفهوم »الف: بخش اجتماعی« و »ب: بخش فردی«، به ترتیب عبارت های زیر مربوط به کدام بخش می باشند؟ 1--

- هر کدام از ما تجربه ها و خلقیات ویژه ای داریم که افراد دیگر با ما در آن ها شریک نیستند. 
- هنگامی که فردی اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند، وارد این بخش از جهان انسانی می شود. 

- بحث درباره ی زندگی شخصی انسان ها و ابعاد ذهنی و روانی انسان ها به این بخش از جهان انسانی برمی گردد. 
4(بـالفـالف  3(الفـبـالف  2(الفـبـب  1(بـالفـب

  کدام گزینه با توجه به دیدگاه سوم )نگاه قرآنی( درست نیست؟ 1--

1(جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیست.

2(افرادوجوامعانسانیبراساسخواستخداوندباجهانتکوینیرفتاریحکیمانهدارند.

3(جهانفرهنگی،جهانذهنیوجهانتکوینیمهمودرتعاملبایکدیگرند.

4(برمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعهتأکیدنمودهوجهانفردیاشخاصرانادیدهنمیگیرد.

 کدام یک درباره جهان فرهنگی درست است؟ 1--

1(جهانانسانیبخشیازجهانفرهنگیاست.

2(زندگیاجتماعیانسانهارادربرمیگیرد.

3(نزدمتفکرانمسلمان،جهانطبیعتبخشیازجهانفرهنگیاست.

4(اندیشیدندربارهمسئلهایخاصبهاینبخشازجهانانسانیبرمیگردد.

کدام یک، نظر کسانی است که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند؟ 1--

1(اینگروهجهانذهنیوفردیافرادتابعفرهنگمیدانند.

2(ذهنافرادوفرهنگنیزهویتیطبیعیومادیدارند.

3(علوممربوطبهذهنافرادوفرهنگجامعهنظیرعلومطبیعیاست.

4(جهانفرهنگیرامانندمادهخامیبرایدخلوتصرففرهنگهاوجوامعمختلفمیدانند.
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کدام گزینه با عبارت زیر از لحاظ مفهومی ارتباط دارد؟ 1--

»کسی که به برگ درختی که سبز است صدمه می زند مانند کسی است که بال فرشته ای را می شکند.«
2(جهانفرهنگیمهمترازجهانذهنیافراداست.  1(جهانطبیعتمهمترازجهانذهنیاست.

4(جهانذهنیوفردیافرادتابعفرهنگآنهاست.  3(جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیست.

به ترتیب این عبارت به کدام دیدگاه درباره ی تعامل جهان ها باز می گردند؟ 1--

- اهمیت نداشتن جهان ذهنی و تکوینی در برابر جهان فرهنگی 
- دخل و تصرف جوامع مختلف در جهان تکوینی به عنوان ماده ی خام 

4(دومـدوم  3(اولـدوم  2(دومـسوم  1(اولـدوم

 با توجه به نگاه قرآنی، کدام گزینه به ترتیب، در ارتباط با عبارات داده شده درست است؟ 1--

- جهان تکوینی 
- ادراک و آگاهی 

- مبنا و اساس رفتار جهان تکوینی 
تابعفرهنگامتها مسئولیتفرددرقبالفرهنگـ 1(درتعاملباجهانانسانیـ

حکمتوخواستخداوند منحصرنشدهبهانسانـ 2(محدودنبودنبهطبیعتـ

قائلشدهبهجایگاهویژهیجامعهوفرهنگ منحصرنشدنبهانسانـ 3(طبیعتوفوقطبیتـ

قائلشدنبهجایگاهویژهیجامعهوفرهنگ مسئولیتفرددرقبالفرهنگـ 4(طبیعتوفوقطبیعتـ

پیامد هر یک از عبارت ها و دیدگاه های زیر را به ترتیب در کدام گزینه می توان یافت؟ 1--

- دیدگاهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می داند.
- هرگاه انسان، اخالقی الهی داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگ توحیدی برخوردار باشد. 

- اگر جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی بدانند. 
جهانذهنیوفردیافرادراتابعفرهنگمیدانند. جهانتکوینی،درهایبرکاتخودرابررویانسانهامیگشایدـ 1(بینعلومطبیعیوانسانی،تفاوتیقائلنیستندـ

2(جهانتکوینیرامادهیخمیبرایدخلوتصرففرهنگهاوجوامعمختلفمیدانندـظرفیتهاوقابلیتهاییراازعلومانسانیواجتماعیسلبمیکنندـ
جهانذهنیوافرادیراتابعفرهنگمیدانند.

3(جهانتکوینیرامادهیخامیبرایدخلوتصرففرهنگهاوجوامعمختلفمیدانندـجهانتکوینی،درهایبرکاتخودرابررویانسانهامیگشایدـذهن
افرادوفرهنگنیز،هویتیطبیعیومادیدارند.

4(ظرفیتهاوقابلیتهاییراازعلومانسانیواجتماعیسلبمیکنندـزمینوآسمان،ازتعاملسازندهباانسانهابازمیمانندـذهنافرادوفرهنگنیز،هویتی
طبیعیومادیدارند.

  کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با جهان انسانی صحیح است، ولی در رابطه با جهان تکوینی صحیح نیست؟1--

دیدگاهدوم،جهانتکوینیرامادهیخامیبرایدخلوتصرففرهنگهاوجوامعمختلفمیکنند. 1(جهانانسانیبهدوبخشفردیواجتماعیتقسیممیشودـ

گاهیانسانهاستو 2(جهانانسانیشاملدانستهها،تجربیاتوخلقیاتواعمالورفتارانسانهاستـجهانتکوینیازدیدگاهمتفکرانمسلمانتابعارادهوآ
صرفًابهطبیعتمحدودنمیشود.

جهانتکوینیپیشازانسانوجودداشتهاست 3(جهانانسانیمحصولزندگیانساناستوهرچهبااندیشهوعملانسانپدیدمیآیدمربوطبهاینجهاناستـ
ومستقلازخواستوارادهیانساناست.

جهانتکوینیمحصولزندگیانساننیست. 4(جهانانسانیمستقلازجهانفرهنگیعملمیکندـ
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  کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »دیدگاه متفکران مسلمان به جهان تکوینی« صحیح است، ولی در رابطه با »تناسب جهان ذهنی و 1--
جهان فرهنگی« صحیح نیست؟

جهانذهنیاهمیتواستقاللخودرادربرابرجهانفرهنگیازدستمیدهد. 1(باتقسیمجهانانسانیبهدوجهانذهنیوفرهنگیازسهجهانسخنمیگویندـ

2(جهانتکوینیرابهدوجهانطبیعتوفقوطبیعتتقسیممیکنندـهرفرهنگینوعیخاصازعقایدوخصوصیاتذهنیرادرافرادپدیدمیآوردوبههرنوع
اخالقیاجازهیظهورمیدهد.

میانبخشفردیجهانانسانیوبخشاجتماعیآنتعاملوتناسبوجوددارد. 3(نزدآنانجهانطبیعتبخشیازجهانتکوینیاستـ

هرنوععقیدهایجویایفرهنگیمتناسبباخوداستوباآنتعاملدارد. 4(جهانتکوینیرابهجهانطبیعتمحدودمیدانندـ

 فرهنگ، حاصل چیست و چه چیزی را شکل می دهد و جهان اجتماعی چه نامیده می شود؟ 1--

تکوینی تجربههاوخلقیاتانسانهاـ 1(عقایدوخصوصیاتذهنیافرادـ

جهانفرهنگی شیوهزندگیاجتماعیانسانهاـ گاهیوعملمشترکآدمیانـ 2(آ

جهانتکوینی ایجادتناسببیندوبخشذهنیوفرهنگیـ 3(هنجارهاورفتارهایفردـ

جهانانسانی ابعاداخالقی،ذهنیوروانیانسانهاـ 4(رفتاربراساساندیشهوتصمیمفردـ

  از نظر متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از چه جهانی است و نگرش نسبت به این جهان چگونه است؟ 1--

آنرابهدوبخشطبیعتوفوقطبیعتتقسیممیکنند. 2(تکوینیـ آنرابهدوبخشذهنیواجتماعیتقسیممیکنند. 1(انسانیـ

شاملدوبخشفرهنگیوفوقطبیعیاست. 4(تکوینیـ  آنراشاملدوبخشفرهنگیواجتماعیمیدانند. 3(ذهنیـ

 هر عبارت به ترتیب علت، مفهوم و پیامد کدام گزینه است؟ 1--

- پاسخ های متفاوت به پرسش های اساسی و بنیادین فرهنگ 
- ابعاد اخالقی و روانی انسان ها به این بخش تعلق دارد. 

- سلب شدن ظرفیت ها و قابلیت هایی از علوم انسانی و اجتماعی
جهانتکوینیمهمترازجهانذهنیوجهانفرهنگیاست. جهاناجتماعیـ 1(شکلگیریتصاویربنیادیهرفرهنگازانسانـ

نادیدهگرفتنتفاوتهایمیانعلومانسانیوعلومطبیعی جهانذهنیـ 2(پدیدآییجهانهایفرهنگیمختلفـ

3(عملبراساسروحیاشالودهیفرهنگـجهانفردیـجهانذهنیوجهانتکوینیاهمیتواستقاللخودرادربرابرجهانفرهنگیازدستمیدهند.

علوممربوطبهذهنافرادوفرهنگ،هویتیطبیعیومادیدارند. جهانفرهنگیـ 4(شکلگیریجهانهایفرهنگیمختلفـ

 هر عبارت، به کدام قسمت جدول مربوط می شود؟ 1--

- مستقل از خواست و اراده ی انسان وجود دارد. 
- معرفت شناسانه 

- اندیشه درباره ی مسئله خاص 
- شیوه ی زندگی اجتماعی انسان 

4(جـبـدـالف  3(بـدـالفـج  2(الفـجـبـد  1(بـدـجـالف
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  در ارتباط با مفاهیم پرسش های بنیادین »انسان شناسانه« و »هستی شناسانه«، کدام گزینه به ترتیب نادرست و درست است؟ 1--

ـآیاتمامیپدیدههایجهانهستیمحصولزندگیانسانهستند؟ 1(پرسشهاییازقبیلاینکهآیاتنهاراهشناختانسان،عقلووحیاست؟

آیاجهانهستیبههمینجهانمادیمحدودمیشود؟ 2(آیاانسانموجودیمختاروفعالاستیامجبورومفعل؟ـ

آیاجهانهستیبههمینجهانمادیمحدودمیشود. 3(پرسشهاییازقبیلاینکهآیاتنهاراهشناختانسان،حسوتجربهاست؟ـ

4(آیاهرچهبااندیشهوعملانسانپدیدمیآید،مربوطبهاینجهاناست؟ـآیاتنهاراهشناخت،حسوتجربهاست؟

 به ترتیب هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1--

- دانسته ها، تجربیات و خلقیات ویژه ی هر انسان به این بخش تعلق دارد. 
- محصول آگاهی و عمل مشترک انسان ها است. 

- خانه ی شیشه ای نماد حیازدایی از خانه در معماری نوین 
تناسبمیانجهانذهنیوجهانفرهنگی فرهنگـ 1(بخشفردیجهانانسانـ

تناسبمیانجهانفرهنگیوجهانتکوینی جهانفرهنگیـ 2(بخشفرهنگیجهانانسانیـ

تعاملمیانجهاناجتماعیوجهانانسانی جهاناجتماعیـ 3(بخشذهنیجهانانسانیـ

تعاملمیانجهانذهنیوجهانتکوینی فرهنگـ 4(بخشاجتماعیجهانانسانـ

هر عبارت دیدگاه کدام گروه را در ارتباط با تعامل جهان های ذهنی فرهنگی و تکوینی نشان می دهد؟ )به ترتیب(1--

- عالوه بر آن که برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید. 
- طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند. 

- جهان تکوینی را ماده ی خامی برای دخل و تصرف جوامع مختلف می دانند. 
1(باتقسیمجهانانسانیدوجهانذهنیوفرهنگیازسهجهانسخنمیگویندـعلوممربوطبهآنهانظیرعلومطبیعیاستـجهانذهنیوجهانتکوینی

استقاللخودرادربرابرجهانفرهنگیازدستمیدهند.

2(جهانفرهنگی،جهانذهنیوجهانتکوینیرامهمودرتعاملبایکدیگرمیدانندـجهانتکوینیرابهطبیعتمحدودمیکنندـجهانفرهنگیرامهمتراز
جهانذهنیوتکوینیمیدانند.

3(جهانفردیاشخاصرانادیدهنمیگیردوبرمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعهتأکیدمیکندـبینعلومطبیعیوعلومانسانیتمایزقائلندـازسهجهان
سخنمیگویند.

4(جهانفرهنگی،جهانذهنیوجهانتکوینیرامهمومستقلازیکدیگرمیدانندـازسهجهانسخنمیگویندـبینعلومطبیعیوعلومانسانیتفاوتیقائل
نیستند.

کدام گزینه به ترتیب با عبارت های زیر مرتبط است؟ 1--

- زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند.
- جهان تکوینی براساس حکمت و خواست خداوند سبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد. 

- بیان اندیشه به صورت گفتار یا نوشتار 
- مجموعه های بزرگ و مهمی که پدیده ها در آن دسته بندی می شوند.

1(اغاللوسالسلـتأکیدبرمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعهـورودبهمحدوهیذهنیوفردیـفرهنگ

2(باورهاواعمالـجایگاهویژهیجامعهوفرهنگـورودبهمحدودهیشخصیوفرهنگیـجهان

گاهیبهانسانمنحصرنمیشودـورودبهمحدودهیاجتماعیوفرهنگیـجهان 3(اغاللوسالسلـادراکوآ

4(باورهاواعمالـنادیدهگرفتنجهانفردیاشخاصـورودبهجهانیانسانیـفرهنگ
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درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( پیامد دیدگاه هایی که مانع شناخت صحیح انسان و جهان هستی می شوند، عدم شناخت درست انسان از خویشتن و جهان هستی 
است. 

ب( علت عدم استقالل جهان تکوینی در برابر جهان فرهنگی، نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی است. 
ج( هویت جهان اجتماعی بیش تر متأثر از الیه های عمیق فرهنگ است. 

د( هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد ولی به هر نوع اخالقی اجازه ی بروز و ظهور می دهد. 
4(غـغـصـص  3(صـصـغـص  2(غـصـصـغ  1(صـغـصـغ

عبارت نادرست و درست در ارتباط با دیدگاه اول به ترتیب کدام گزینه است؟ 1--

جهانفردیاشخاصرانادیدهمیگیرندوبرایجامعهجایگاهویژهایقائلند. 1(جهانذهنیوجهانتکوینیاهمیتواستقاللیدربرابرجهانفرهنگیندارندـ

علوممربوطبهآنهانظیرعلومطبیعیاست. 2(جهانتکوینیرابهطبیعتمحدودمیکنندکهباجهانفرهنگیوجهانذهنیدرتعاملبایکدیگرمیدانندـ

جهانتکوینیمادهیخامیبرایدخلوتصرففرهنگهاوجوامعمختلفاست. 3(علوممربوطبهآنهانظیرعلومابزاریاستـ

4(جهانطبیعترامهمترازجهانذهنیوجهانفرهنگیمیدانندـنادیدهگرفتنتفاوتعلومانسانیباعلومطبیعیظرفیتهاوقابلیتهاییراازعلومانسانیو
اجتماعیسلبمیکند.

 کدام گزینه به سؤاالت زیر به درستی پاسخ می دهد؟ )به ترتیب(1--

- در مقابل جهان انسانی، کدام جهان وجود دارد؟
- از نظر متفکران مسلمان، جهان طبیعت، بخشی از کدام جهان می باشد؟ 

- کدام جهان به دو بخش ذهنی و فرهنگی تقسیم می شود؟ 
اجتماعی اجتماعیـ 2(فرهنگیـ انسانی تکوینیـ 1(تکوینیـ

انسانی تکوینیـ 4(اجتماعیـ انسانی انسانیـ 3(فرهنگیـ

مطابق شکل زیر، کدام گزینه درست است؟ 1--

1(درایندیدگاه،جهانذهنیوجهانتکوینیاهمیتیندارندواستقاللخودرادربرابرجهانفرهنگیازدستمیدهند.

2(ایندیدگاه،جهانفرهنگی،جهانذهنیوجهانتکوینیرامهمدانستهودرتعاملبایکدیگرمیداند.

3(اینگروه،جهانفرهنگیرامهمترازجهانذهنیوجهانتکوینیدانستهوجهانفرهنگیرادارایاستقاللمیدانند.

4(گروهیکهجهانتکوینیرامهمترازجهانذهنیمیدانندوفرهنگرادارایهویتیمادیمیدانند.

 کدام گزینه با توجه به نگاه قرآن درست نیست؟ 1--

1(درعیننادیدهگرفتنجهانفردیاشخاص،برمسئولیتفرددرمقابلفرهنگوجامعهتأکیدمیکند.

2(قرآنکریمبرایجامعهوفرهنگ،جایگاهویژهایقائلاستواززندگیومرگامتهاسخنمیگوید.

3(قرآنکریم،جهانتکوینیرامحدودبهجهانطبیعتنمیداند،بلکهآنراشاملجهانفوقطبیعتنیزمیداند.

4(جهانتکوینیبراساسحکمتوخواستخداوندسبحان،باافرادوجوامعانسانی،رفتاریحکیمانهدارد.

 جاهای خالی نمودار جهان هستی را با توجه به ترتیب شماره ها کامل نمایید. 1--

جهانفردی جهاناجمتماعیـ 2(جهانانسانیـ  جهانطبیعی جهانفرهنگیـ 1(جهاناجتماعیـ

جهاناجتماعی جهانفردیـ 4(جهاناجتماعیـ  جهانطبیعی جهانفرهنگیـ 3(جهانانسانیـ
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»اهمیت نداشتن جهان ذهنی و جهان تکوینی« و »نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی« به ترتیب از پیامدهای کدام 1--
می باشند؟  دیدگاه ها 

دیدگاهیکهجهانتکوینیرامحدودبهجهانطبیعتمیداند. 1(نگاهیکهجهانتکوینیرامحدودبهجهانطبیعتنمیداندـ

ـدیدگاهیکهجهانطبیعترامهمترازجهانذهنیوفرهنگیمیداند. 2(دیدگاهیکهجهانذهنیوفردیافرادراتابعفرهنگآنهامیداند

دیدگاهیکهجهانفرهنگی،ذهنیوتکوینیرامهمودرتعاملباهممیداند. 3(دیدگاهیکهبرمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعهتأکیدداردـ

4(نگاهیکهجهانتکوینیرامادهیخامیمیداندکهتوسطفرهنگهایمختلف،دخلوتصرفمیشودـدیدگاهیکهجهانفرهنگیرامهمترازجهانذهنی
میداند.

هویت مشرکانه افراد و فرهنگ جامعه چه پیامدی ندارد؟ 1--

2(عدمتعاملسازندهزمینباانسانها   1(پنهانشدنظرفیتالهیوآسمانیازانسانها

4(عدمتعاملسازندهآسمانباانسانها  3(نادیدهگرفتنمسئولیتفرددرقبالفرهنگوجامعه

به ترتیب جمالت زیر مربوط به کدام یک از دیدگاه های چگونگی ارتباط جهان عینی و انسانی می شود؟ 1--

»تفاوتی بین علوم طبیعی و انسانی نیست.«ـ  »جهان تکوینی شامل دو بخش طبیعت و فوق  طبیعت می شود.«ـ  »جهان ذهنی تابع فرهنگ 
است.«ـ  »هر سه جهان فرهنگی، ذهنی و تکوینی در تعامل با یکدیگر هستند.«

2(اولـسومـدومـسوم  1(دومـسومـاولـسوم

4(سومـسومـدومـاول   3(اولـدومـسومـدوم

 در مقابل جهان انسانی چه جهانی قرار دارد و مشخصه ی او چیست؟ 1--

بخشاجتماعیجهانانسانیاست. 2(فرهنگیـ   1(تکوینیـباخواستوارادهیانسانبهوجودآمدهاست.

4(ذهنیـکهشاملبخشفردیجهانانسانیاست.  ـپیشازانسانومستقلازخواستوارادهیانسانوجوددارد. 3(تکوینی

نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از جهان........ است و ادراک و آگاهی نیز به........ منحصر نمی شود. 1--

انسان 2(تکوینیـ   1(انسانیـذهنافراد

هویتطبیعیومادی 4(فرهنگیـ  فرهنگجامعه 3(ذهنیـ

 جهان فرهنگی بخشی از کدام جهان است و فرهنگ حاصل چیست؟ 1--

فکرواندیشهیافراد 2(تکوینیـ  گاهیوعملمشترک آ 1(انسانیـ

شیوهیزندگیاجتماعیانسانها 4(ذهنیـ باورهاوارزشهایانسانها 3(اجتماعیـ

کدام گزینه، به درستی به یکی از پرسش هایی که در حیطه پرسش های معرفت شناسی است اشاره می کند؟ 1--

1(آیامعرفتمابهمفهومانسانوانسانیتتنهاُبعدمادیدارد؟

2(آیاتنهاُبعدمادیشناختوفهممابهجهانهستیواجزایآناهمیتدارد؟

3(آیاتنهاراهشناختودسترسیبهواقعیت،حسوتجربهاست؟

4(آیامعرفتمابهاختیارداشتنانسانصحیحاست؟
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جهان.............. پیش از انسان و مستقل از خواست و اراده ی انسان وجود دارد و نزد متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از 1--
جهان....... است و نزد گروهی که.............، جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست 

می دهند.

بینعلومطبیعیوعلومانسانیتفاوتیقائلنیستند. تکوینیـ 1(تکوینیـ

بینعلومانسانیوعلمطبیعیتفاوتیواقعیقائلنیستند. فوقطبیعتـ 2(فرهنگیـ

جهانفرهنگیرامهمترازجهانذهنیوتکوینیمیدانند. تکوینیـ 3(تکوینیـ

جهانتکوینیرابهجهانطبیعتمحدودمیکنند. تکوینیـ 4(طبیعتـ

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب درباره ی »دیدگاه کسانی که همه ی جهان ها را مهم  و در تعامل با یکدیگر می دانند« درست ولی در 1--
رابطه با »ویژگی  حریت و آزادی نادرست است؟«

1(جهانفرهنگیرامهمترازجهانذهنیوتکوینیمیداننندوجهانتکوینیرامادهیخامیبرایدخلوتصرففرهنگهامیدانندـمانعقطبیشدنجهانو
بهرهکشیظالمانهیبرخیازبرخیدیگرودرنتیجهمانعپایمالشدنحقوقانسانهامیشود.

براساسارزشهایجهانشمولمانندمعنویت 2(جهانتحکوینیرابهجهانطبیعتمحدودمیکنندوجهانطبیعترامهمترازجهانذهنیوجهانفرهنگیمیدانندـ
وعدالتپاسخدادهمیشودوباپاسخیکهبهایندوپرسشدادهمیشودمعنایآزادیمشخصمیگردد.

3(برایجامعهوفرهنگجایگاهویژهایقائلاندواززندگیومرگامتهاسخنمیگویندـآزادیازچهوآزادیبرایچه،مانعرسیدنانسانبهکمالوحقوق
انسانیاشمیشوندوزمینهیظلمبراورافراهممیکنند.

گاهینیزبهانسانمنحصرنمیشودـهمراهبادوپرسشمطرحمیشود،زیراآزادیبه 4(درنگاهقرآن،جهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیست،ادراکوآ
معنایازچهوبرایچهاست.

 کدام یک از رابطه با جهان انسانی درست نیست، اما در مورد جهان فرهنگی درست است؟ 1--

جهانفرهنگیبخشیازجهانانسانیاست. 1(دربرابرجهانانسانیمیتوانازجهانفرهنگییادکردـ

بینجهانعینیوفرهنگیپیوندبرقراراست. 2(بیندوبخشذهنیواجتماعیجهانانسانیتناسبجودداردـ

بخشاجتماعیجهانانسانی،زندگیاجتماعیراپدیدمیآورد. 3(بخشفردیجهانانسانیبهزندگیشخصیانسانهابازمیگرددـ

4(هرچهبااندیشهوعملانسانپدیدآیدمربوطبهاینجهاناستـابعاداخالقی،ذهنیوروانیانسانهابهاینبخشبازمیگردد.

جهان فرهنگی چیست؟ 1--

1(هرچهبااندیشهوعملانسانپدیدمیآیدمربوطبهاینجهاناست.

2(بخشیازجهانانسانیاستکهبخشاجتماعیزندگیانسانرادربرمیگیرد.

3(درمقابلجهانانسانیمیتوانازاینجهاننامبردکهمستقلازخواستانسانوجوددارد.

4(جهانفرهنگیمحصولزندگیانساناستکهابعادذهنیواخالقیانسانبهاینبخشتعلقدارد.

 کدام یک در رابطه با جهان تکوینی درست نیست؟ 1--

1(جهانتکوینیپیشازانسانوجودداشتهاستودرنگاهقرآنجهانتکوینیمحدودبهجهانطبیعتنیست.

2(دربرابرجهانفرهنگیمیتوانازجهانتکوینینامبردکهمستقلازخواستوارادهیانسانوجودندارد.

3(نزدمتفکرانمسلمان،جهانطبیعتبخشیازجهانتکوینیاست.آنهااینجهانرابهدوجهانطبیعتوفوقطبیعتتقسیممیکنند.

4(همانطورکهبینجهانذهنیوجهانفرهنگیپیوندوارتباطوجودداردبیندوجهانتکوینیوانسانینیزارتباطوجوددارد.
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پاسخنامۀ درس اول

جهان فرهنگی
پایۀ یازدهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه هــای )۱(، )۲( و )۳( بــه دیــدگاه دوم مربــوط هســتند کــه در ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و فــردی افــراد، تابــع فرهنــگ آن هاســت، امــا گزینــه ی )4( بــه دیــدگاه 
اول اشــاره دارد.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در دیــدگاه اول، جهــان طبیعــت مهم تــر از جهــان ذهنــی و جهــان فرهنگــی اســت. طرفــداران ایــن دیــدگاه، بیــن علــوم طبیعــی و علــوم انســانی تفاوتی قائل نیســتند. 
نادیــده گرفتــن تفــاوت علــوم انســانی بــا علــوم طبیعــی، ظرفیت هــا و قابلیت هایــی را از علــوم انســانی و اجتماعــی ســلب می کنــد.

دیــدگاه دوم، جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می دانــد. از ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و تکوینــی اهمیتــی ندارنــد و اســتقالل خــود را در برابــر 
جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد.

دیدگاه سوم که نگاه قرآن و متفکران مسلمان می باشد، جهان تکوینی را محدود به جهان طبیعی نمی داند.

گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

عبارت هــای اول و چهــارم مربــوط بــه جهــان تکوینــی اســت کــه بــه دو جهــان طبیعــت و فــوق طبیعــت تقســیم می شــود و جهانــی اســت کــه پیــش از انســان هــم 
بــوده اســت و وجــود آن مســتقل از خواســت و اراده ی آدمــی اســت.

ــت  ــرد و هوی ــر می گی ــان ها را در ب ــی انس ــی اجتماع ــانی، زندگ ــان انس ــی جه ــش اجتماع ــه بخ ــد ک ــانی می باش ــان انس ــه جه ــوط ب ــوم مرب ــای دوم و س عبارت ه
ــد. ــز می نامن ــی نی ــان فرهنگ ــی آن را جه ــش اجتماع ــی و بخ ــان ذهن ــانی را جه ــان انس ــردی جه ــش ف ــی دارد. بخ فرهنگ

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

الف( جهان تکوینی پیش از انسان هم بوده، اما وجود آن مستقل از خواست و اراده ی انسان است، نه وابسته به خواست و اراده ی انسان.

ب( بخش فردی جهان انسانی، هویتی ذهنی دارد و در محدوده ی فردی و ذهنی خود قرار دارد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

معرفت شناسانه، با پرسش هایی از این قبیل: آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟ مرتبط است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

بخش فردی به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گردد. ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به این بخش تعقل دارد.

گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

– فرهنگ شیوه زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد.

– هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید به جهان انسانی تعلق دارد.

گاهی و عمل مشترک انسان هاست. – فرهنگ محصول آ
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گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

– بخش فردِی جهان انسانی را جهان ذهنی می نامند.

– متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در این دیدگاه جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آنهاست. )مربوط به دیدگاه دوم جهان های مختلف و رابطه آنها با هم می باشد.(

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

– بر اساس دیدگاه سوم، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در تعامل با یکدیگرند.

– جهان تکوینی مادۀ خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در مقابل جهان انسانی، جهان دیگری به نام جهان تکوینی وجود دارد.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بر اساس دیدگاه سوم، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در تعامل با یکدیگرند.

جهان تکوینی ماده ی خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــا مــا در آن هــا شــریک نیســتند. فرهنــگ  اخــالق: مربــوط بــه جهــان ذهنــی، هــر یــک از مــا دانســته ها، تجربه هــا و خلقیــات ویــژه ای داریــم کــه افــراد دیگــر ب
توحیــدی: مربــوط بــه جهــان فرهنگــی، هــر فرهنگــی بــه نــوع خاصــی از عقایــد اجــازه بــروز می دهــد.

جهان تکوینی: از نظر متفکران مسلمان، جهان تکوینی به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می شود.

گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هــر فرهنگــی در عمیق تریــن الیه هــای خــود بــه بنیادی تریــن پرســش های بشــر پاســخ می دهــد. ایــن پرســش ها و پاســخ های بنیــادی همــان عقایــد اساســی یــا 
تصاویــر بنیــادی هــر فرهنــگ از انســان و جهــان را می ســازند و بــه مثابــه روح یــا شــالوده آن فرهنــگ عمــل می کننــد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

از نــگاه قــرآن، جهــان تکوینــی محــدود بــه جهــان طبیعــت نیســت. کســانی کــه بیــن علــوم طبیعــی و علــوم انســانی تفاوتــی قائــل نیســتند )دیــدگاه اول(، جهــان 
تکوینــی را بــه جهــان طبیعــت محــدود می کننــد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بخش فردی جهان انسانی به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گردد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بر اساس دیدگاه قرآن کریم، جهان فردی اشخاص را نادیده نمی گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کند.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دیــدگاه گــروه دوم در ارتبــاط بــا تعامــل جهان هــای ذهنــی، فرهنگــی و تکوینــی: ایــن گــروه جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. در 
ایــن دیــدگاه جهــان ذهنــی و فــردی افــراد، تابــع فرهنــگ آن هاســت و جهــان تکوینــی، مــاده ی خامــی بــرای دخــل و تصــرف فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف اســت. 

در ایــن دیــدگاه جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی، اهمیــت و اســتقالل خــود را در برابــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد.
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 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تشریح م(1رد نادر ت:

ب( در دیــدگاه دوم، جهــان ذهنــی و فــردی افــراد تابــع فرهنــگ آن هاســت و جهــان تکوینــی مــاده ی خامــی اســت کــه فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف در آن دخــل 
ــد. ــرف می کنن و تص

ج( هر سه جهان در دیدگاه سوم مهم و در تعامل با یک دیگرند.

د( در نگاه قرآنی بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تاکید می شود.

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

ــا نوشــته بیــان نکنــد، در  ــا زمانــی کــه اندیشــه اش را بــه صــورت گفتــه ی ــاره ی موضوعــی خــاص می اندیشــد )ماننــد تصــور مریــم از پــدرش(، ت وقتــی فــردی درب
محــدوده ی جهــان فــردی و ذهنــی خــود قــرار دارد.

»بــه نمایــش گذاشــتن نقاشــی توســط یک کــودک«، مرتبــط با ورود اندیشــه ی فــردی به حــوزه ی فرهنگ اســت و نشــان دهنده ی ارتبــاط جهان ذهنــی و جهان فرهنگی اســت. 
»بیــدار مانــدن مــادر بــر بســتر فرزنــد مریــض خــود«، در واقــع مهــر ورزیــدن اســت کــه باعــث ورود از جهــان فــردی بــه جهــان فرهنگــی می شــود و نشــان دهنده ی ارتبــاط جهــان 

ذهنــی و فرهنگــی اســت. »غــرق در فکــر شــدن یــک دانش آمــوز در کالس درس«، نشــان دهنده ی جهــان ذهنــی و فــردی اوســت.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــگ  ــع فرهن ــراد، تاب ــردی اف ــی و ف ــان ذهن ــدگاه، جه ــن دی ــد. در ای ــی می دانن ــی و تکوین ــان ذهن ــر از جه ــی را مهم ت ــان فرهنگ ــر، جه ــی دیگ ــدگاه دوم: گروه دی
ــدگاه، جهــان ذهنــی و جهــان  ــن دی آن هاســت و جهــان تکوینــی، مــاده ی خامــی اســت کــه فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف در آن دخــل و تصــرف می کننــد. از ای

ــد. ــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهن ــدارد و اســتقالل خــود را در براب ــی ن ــی اهمیت تکوین

گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

متفکــران مســلمان، جهــان تکوینــی را بــه جهــان طبیعــت محــدود نمی داننــد. از نظــر آنــان، جهــان طبیعــت از جهــان تکوینــی اســت و جهــان تکوینــی را هــم بــه دو 
جهــان طبیعــت و فــوق طبیعــت تقســیم می کننــد.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بخش فردی جهان انسانی به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گردد. ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به این بخش تعلق دارد.

بخــش اجتماعــی جهــان انســانی، زندگــی اجتماعــی انســان ها را در بــر می گیــرد. ایــن بخــش هویــت فرهنگــی دارد. فرهنــگ، شــیوه ی زندگــی اجتماعــی انســان ها 
گاهــی و عمــل مشــترک انسان هاســت. را شــکل می دهــد و خــود نیــز محصــول آ

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گروهــی جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. در ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و فــردی افــراد تابــع فرهنــگ آن هاســت. از ایــن دیــدگاه، 
جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی اهمیتــی ندارنــد و اســتقالل خــود را در برابــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد. )دیــدگاه دوم(

بــر اســاس دیدگاهــی دیگــر، جهــان تکوینــی بــه جهــان طبیعــت محــدود می شــود. در ایــن دیــدگاه، جهــان طبیعــت مهم تــر از جهــان ذهنــی و جهــان فرهنگــی 
اســت. ذهــن افــراد و فرهنــگ نیــز هویتــی طبیعــی و مــادی دارنــد و علــوم مربــوط بــه آن هــا، نظیــر علــوم طبیعــی اســت. طرفــداران ایــن دیــدگاه، بیــن علــوم طبیعــی 

و علــوم انســانی تفاوتــی قائــل نیســتند و آن را نادیــده می گیرنــد.

)دیدگاه اول(

برر ی  ایر گزینه ها:

۱( قســمت اول مربــوط بــه دیــدگاه ســوم اســت، امــا قســمت دوم کــه جهــان تکوینــی را بــه جهــان طبیعــت محــدود می دانــد بــه دیــدگاه اول بــر می گــردد کــه بیــن 
علــوم انســانی و علــوم طبیعــی تفاوتــی قائــل نیســتند.

۳( قسمت اول و دوم به دیدگاه سوم اشاره دارد.

4( قسمت اول و دوم مربوط به دیدگاه دوم است.
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گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــه دو جهــان فرهنگــی و جهــان ذهنــی تقســیم  ــه دو قســمت جهــان انســانی و جهــان تکوینــی تقســیم می شــود. هــم چنیــن جهــان انســانی ب جهــان هســتی ب
ــوق طبیعــت( تقســیم می شــود. ــی )ف ــوق طبیع ــی )طبیعــت( و جهــان ف ــه دو جهــان طبیع ــز ب ــی نی می شــود. جهــان تکوین

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــاز  ــان ها ب ــردی انس ــخصی و ف ــی ش ــه زندگ ــانی ب ــان انس ــردی جه ــش ف ــرا بخ ــتند، زی ــوط هس ــانی مرب ــان انس ــردی جه ــش ف ــه بخ ــوم ب ــای اول و س عبارت ه
می گــردد. ابعــاد ذهنــی، اخالقــی و روانــی انســان ها بــه ایــن بخــش تعلــق دارد. هــر کــدام از مــا دانســته ها، تجربه هــا و خلفیــات ویــژه ای داریــم کــه افــراد دیگــر 

بــا مــا در آن هــا شــریک نیســتند.

عبــارات دوم بــه بخــش اجتماعــی جهــان انســانی مربــوط اســت. زیــرا بخــش اجتماعــی جهــان انســانی، زندگــی اجتماعــی انســان ها را در بــر می گیــرد کــه ایــن 
بخــش، هویــت فرهنگــی دارد. فرهنــگ، شــیوه ی زندگــی اجتماعــی انســان ها را شــکل می دهــد. وقتــی فــردی اندیشــه اش را بــه صــورت گفتــه یــا نوشــته بیــان 

ــه جهــان فرهنگــی وارد می شــود. ــار می کنــد، ب ــا دیگــران رفت ــر اســاس اندیشــه و تصمیــم خــود ب ــا ب می کنــد ی

گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

این جهان تکوینی است که بر اساس حکمت و خواست خداوند سبحان یا افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد، نه افراد و جوامع انسانی.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

زندگی اجتماعی انسان ها را در بر می گیرد.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

این گروه ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می دانند.

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

عبــارت ســؤال، اشــاره بــه ایــن دارد کــه جهــان تکوینــی بــه جهــان طبیعــت محــدود نیســت، بلکــه جهــان طبیعــت بخشــی از جهــان تکوینی اســت که جهــان تکوینی 
← دیــدگاه متفکران مســلمان بــه دو بخــش طبیعــت و فــوق طبیعــت تقســیم می شــود. 

رد  ایر گزینه ها:

گزینه ی 1: در رابطه با دیدگاه اول است.

گزینه های 2 و 4: در رابطه با دیدگاه دوم هستند.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ویژگی های دیدگاه دوم:

1( جهان فرهنگی مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی

2( جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ

3( جهان تکوینی ماده ی خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهــی نیــز بــه انســان منحصــر نمی شــود و جهــان تکوینــی بــر اســاس حکمــت و  از نــگاه قــرآن، جهــان تکوینــی محــدود بــه جهــان طبیعــت نیســت. ادراک و آ
خواســت خداونــد ســبحان، بــا افــراد و جوامــع انســانی رفتــاری حکیمانــه دارد.

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دیــدگاه دوم: گروهــی جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. ایــن گــروه جهــان ذهنــی و فــردی افــراد را تابــع فرهنــگ می داننــد و جهــان 
تکوینــی را نیــز مــاده ی خامــی بــرای دخــل و تصــرف فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف می داننــد.
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از منظــر قــرآن، هــر گاه انســان، اخالقــی الهــی داشــته باشــد و جامعــه نیــز از فرهنــگ توحیــدی برخــوردار باشــد، جهــان تکوینــی، درهــای بــرکات خــود را بــه روی 
ــوم(. ــدگاه س ــاید )دی ــان ها می گش انس

برخــی )دیــدگاه اول(، جهــان تکوینــی را بــه جهــان طبیعــت محــدود می کننــد و جهــان طبیعــت را مهم تــر از جهــان ذهنــی و جهــان فرهنگــی می داننــد. در ایــن 
دیــدگاه، ذهــن افــراد و فرهنــگ نیــز هویتــی طبیعــی و مــادی دارنــد و علــوم مربــوط بــه آن هــا نظیــر علــوم طبیعــی اســت.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بخــش فــردی جهــان انســانی بــه زندگــی فــردی و شــخصی انســان ها بــاز می گــردد. هــر کــدام از مــا دانســته ها، تجربیــات و خلقیــات ویــژه ای داریــم کــه افــراد 
دیگــر در آن هــا بــا مــا شــریک نیســتند. جهــان تکوینــی پیــش از انســان و مســتقل از خواســت و اراده ی انســان وجــود دارد. متفکــران مســلمان جهــان تکوینــی را بــه 

جهــان طبیعــت محــدود نمی داننــد.

برر ی  ایر گزینه ها:

4( نادرست – درست 3( درست – درست   1( درست – درست  

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و به همان نوع اجازه ی بروز و ظهور می دهد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی و عمل مشترک آدمیان – شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها – جهان فرهنگی آ

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تکوینی – آن را به دو بخش طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــه  ــد مــی آورد. ابعــاد ذهنــی، اخالقــی و روانــی انســان ها ب ــه پرســش های اساســی و بنیادیــن فرهنــگ، جهان هــای فرهنگــی مختلفــی پدی پاســخ های متفــاوت ب
ــوم طبیعــی، ظرفیت هــا و  ــا عل ــوم انســانی ب ــن تفــاوت عل ــده گرفت ــد. نادی ــز می نامن ــی نی ــق دارد. بخــش فــردی جهــان انســانی را جهــان ذهن بخــش فــردی تعل

ــد. ــلب می کن ــی س ــانی و اجتماع ــوم انس ــی را از عل قابلیت های

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهــان تکوینــی، پیــش از انســان هــم بــوده و وجــود آن مســتقل از خواســت و اراده ی انســان اســت. پرســش »آیــا تنهــا راه شــناخت، حــس و تجربــه اســت؟« پرسشــی 
معرفــت شناســنانه اســت. وقتــی فــردی دربــاره ی موضوعــی خــاص می اندیشــد، در محــدوده ی ذهنــی و فــردی خــود قــرار دارد. فرهنــگ، شــیوه ی زندگــی اجتماعی 

انســان ها را شــکل می دهــد.

گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

پرسش »آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟« پرسشی معرفت شناسانه است.

پرسش »آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟« پرسشی هستی شناسانه است.

پرسش »آیا انسان موجودی مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟« پرسشی انسان شناسانه است.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــردی جهــان انســانی اســت.  ــن بخــش ف ــا در آن هــا شــریک نیســتند. ای ــا م ــراد دیگــر ب ــم کــه اف ــژه ای داری ــات وی ــا دانســته ها، تجربه هــا و خلقی هــر کــدام از م
گاهــی و عمــل مشــترک انســان ها اســت. خانــه ی شیشــه ای کــه نمــاد حیازدایــی از خانــه در معمــاری نویــن اســت، نشــان دهنده ی تناســب و  فرهنــگ، محصــول آ

هماهنگــی میــان جهــان ذهنــی و جهــان فرهنگــی می باشــد.
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 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بــر اســاس دیــدگاه قــرآن، جهــان فرهنگــی، جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی، مهــم و در تعامــل بــا یک دیگرنــد. قــرآن کریم بــرای جامعــه و فرهنــگ، جایــگاه ویژه ای 
قائــل اســت و از زندگــی و مــرگ امت هــا ســخن می گویــد. برخــی جهــان تکوینــی را بــه طبیعــت محــدود می کننــد، آن هــا طبیعــت را در مقابــل جهــان انســانی قــرار 
می دهنــد. گروهــی دیگــر جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. در ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و فــردی افــراد تابــع فرهنــگ آن هاســت 

و جهــان تکوینــی مــاده ی خامــی اســت کــه فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف در آن دخــل و تصــرف می کننــد.

گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهــی بــه انســان منحصــر نمی شــود و جهــان  اغــالل و سالســل، زنجیرهایــی هســتند کــه انســان را در دنیــا و آخــرت بــه بنــد می کشــند. از نــگاه قــرآن، ادراک و آ
تکوینــی بــر اســاس حکمــت و خواســت خداونــد ســبحان، بــا افــراد و جوامــع انســانی رفتــاری حکیمانــه دارد. هنگامــی کــه فــردی اندیشــه اش را بــه صــورت گفتــه یــا 
نوشــته بیــان می کنــد، بــه جهــان فرهنگــی )بخــش اجتماعــی( وارد می شــود. وقتــی بــه اطــراف خــود نــگاه می کنیــم، بــا پدیده هــای متفاوتــی رو بــه رو می شــویم. 
بــا تأمــل بیش تــر متوجــه می شــویم کــه ایــن پدیده هــا در مجموعه هــای بــزرگ و مهمــی دســته بندی می شــوند. ایــن مجموعه هــا را بــه دلیــل اهمیتشــان »جهــان« 

ــد. می نامن

گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

ب( نادیــده گرفتــن تفــاوت علــوم انســانی بــا علــوم طبیعــی بــه دیدگاهــی مربــوط اســت کــه جهــان طبیعــت را مهم تــر از جهــان ذهنــی و فرهنگــی می دانــد، ولــی 
عــدم اســتقالل جهــان تکوینــی در برابــر جهــان فرهنگــی بــه دیدگاهــی بــر می گــردد کــه جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می دانــد.

د( هــر فرهنگــی نــوع خاصــی از عقایــد و خصوصیــات ذهنــی را در افــراد بــه وجــود مــی آورد و بــه همــان نــوع از عقایــد و خصوصیــات، اجــازه ی بــروز می دهــد. هــر 
نــوع عقیــده و اخالقــی نیــز فرهنگــی متناســب بــا خــود را جســت وجو می کنــد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بــر اســاس دیــدگاه ســوم، جهــان فرهنگــی، جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی، مهــم و در تعامــل بــا یک دیگرنــد. بــر اســاس دیــدگاه اول، جهــان تکوینــی بــه جهــان 
طبیعــت محــدود می شــود و جهــان طبیعــت مهم تــر از جهــان ذهنــی و جهــان فرهنگــی اســت. ذهــن افــراد و فرهنــگ نیــز هویتــی طبیعــی و مــادی دارنــد و علــوم 
مربــوط بــه آن هــا نظیــر علــوم طبیعــی اســت. طرفــداران ایــن دیــدگاه بیــن علــوم طبیعــی و علــوم انســانی تفاوتــی قائــل نیســتند. نادیــده گرفتــن تفــاوت علــوم انســانی 

بــا علــوم طبیعــی، ظرفیت هــا و قابلیت هایــی را از علــوم انســانی و اجتماعــی ســلب می کنــد.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در مقابل جهان انسانی، جهان دیگری به نام جهان تکوینی وجود دارد. این جهان، پیش از انسان هم بوده و مستقل از خواست و اراده ی انسان است.

متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند. از نظر آنان، جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است.

بخش فردی جهان انسانی را جهان ذهنی و بخش اجتماعی آن را جهان فرهنگی نیز می نامند.

گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

مطابــق شــکل صــورت ســؤال، جهــان فرهنگــی، جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی مهــم و در تعامــل بــا یک دیگرنــد و ایــن شــکل بــه نــگاه قرآنــی )دیــدگاه ســوم( 
ــد. ــوط می باش مرب

برر ی  ایر گزینه ها:

1 و 3( مربوط به دیدگاه دوم است.

4( مربوط به دیدگاه اول است.

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهــی نیــز بــه انســان منحصــر نمی شــود و جهــان تکوینــی بــر اســاس حکمــت و  از نــگاه قــرآن، جهــان تکوینــی محــدود بــه جهــان طبیعــت نیســت. ادراک و آ
خواســت خداونــد ســبحان، بــا افــراد و جوامــع انســانی، رفتــاری حکیمانــه دارد.
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قــرآن کریــم بــرای جامعــه و فرهنــگ، جایــگاه ویــژه ای قائــل اســت و از زندگــی و مــرگ امت هــا ســخن می گویــد. در عیــن حــال، جهــان فــردی اشــخاص را نادیــده 
نمی گیــرد و بــر مســئولیت فــرد در قبــال فرهنــگ و جامعــه تأکیــد می کنــد.

گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گروهــی جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. در ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و فــردی افــراد تابــع فرهنــگ آن هاســت. از ایــن دیــدگاه، 
جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی اهمیتــی ندارنــد و اســتقالل خــود را در برابــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد. )دیــدگاه دوم(

بــر اســاس دیدگاهــی دیگــر، جهــان تکوینــی بــه جهــان طبیعــت محــدود می شــود. در ایــن دیــدگاه، جهــان طبیعــت مهم تــر از جهــان ذهنــی و جهــان فرهنگــی 
اســت. ذهــن افــراد و فرهنــگ نیــز هویتــی طبیعــی و مــادی دارنــد و علــوم مربــوط بــه آن هــا، نظیــر علــوم طبیعــی اســت. طرفــداران ایــن دیــدگاه، بیــن علــوم طبیعــی 

و علــوم انســانی تفاوتــی قائــل نیســتند و آن را نادیــده می گیرنــد.

)دیدگاه اول(

برر ی  ایر گزینه ها:

1( قســمت اول مربــوط بــه دیــدگاه ســوم اســت، امــا قســمت دوم کــه جهــان تکوینــی را بــه جهــان طبیعــت محــدود می دانــد بــه دیــدگاه اول بــر می گــردد کــه بیــن 
علــوم انســانی و علــوم طبیعــی تفاوتــی قائــل نیســتند.

3( قسمت اول و دوم به دیدگاه سوم اشاره دارد.

4( قسمت اول و دوم مربوط به دیدگاه دوم است.

گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هــر گاه افــراد و فرهنــگ جامعــه، هویتــی مشــرکانه داشــته باشــند، زمیــن و آســمان از تعامــل ســازنده بــا آن هــا بــاز می ماننــد و ظرفیت هــای الهــی و آســمانی خــود 
را از آنهــا پنهــان می کننــد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

← دیدگاه اول تفاوتی بین علوم طبیعی و انسانی نیست. 

← دیدگاه سوم جهان تکوینی شامل دو بخش طبیعت و مافوق طبیعت می شود. 

← دیدگاه دوم جهان ذهنی تابع فرهنگ است. 

← دیدگاه سوم هر سه جهان فرهنگی، ذهنی و تکوینی در تعامل با یکدیگرند. 

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان تکوینی قرارداد – این جهان، پیش از انسان و مستقل از خواست و اراده ی انسان وجود دارد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی به انسان محدود نمی شود. نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است و ادراک و آ

 گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گاهی و عمل مشترک انسان هاست. بخشی از جهان انسانی است و فرهنگ محصول آ

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

پرسش هایی از قبیل اینکه آیا تنها راه شناخت واقعیت، حس و تجربه است؟ از جمله موارد پرسش های معرفت شناسانه است.

نکته: پرسش های گزینه های 1 و 4، پرسش های انسان شناسانه هستند و پرسش گزینۀ 2، از موارد پرسش های هستی شناسانه است.

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهــان تکوینــی پیــش از انســان و مســتقل از خواســت و اراده ی انســان وجــود دارد و در نــگاه قرآنــی )دیــدگاه متفکــران مســلمان( جهــان طبیعــت بخشــی از جهــان 
تکوینــی اســت و در ایــن دیــدگاه گروهــی کــه جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد، جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی اهمیــت و اســتقالل 

خــود را در برابــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد.

 گزینه »۳« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخــی قیــد و بندهــا مانــع رســیدن انســان بــه کمــال و حقــوق انســانی اش می شــوند. فرهنــگ جهانــی بایــد حریــت و آزادی انســان از ایــن قیــد و بندهــا را تأمیــن کنــد. 
بررســی ســایر گزینه هــا:

1( هر دو جمله نادرست هستند.

2( جمله ی اول نادرست و جمله ی دوم درست است.

4( هر دو جمله درست است.

گزینه »۱« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در برابــر جهــان انســانی می تــوان از جهــان دیگــری نــام بــرد کــه از آن بــه جهــان تکوینــی یــاد می شــود – از بخــش اجتماعــی جهــان انســانی بــه جهــان فرهنگــی 
ــود. ــاد می ش ی

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

بخشی از جهان انسانی است که بخش اجتماعی زندگی انسان را در بر می گیرد.

 گزینه »۲« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در مقابل جهان انسانی می توان از جهان تکوینی یاد کرد که پیش از انسان و مستقل از خواست و اراده ی انسان وجود دارد.
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سواالت درس دوم

فرهنگ جهانی
پایۀ یازدهم

 »توانایی دفاع از هویت خود« با کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی ارتباط دارد و کدام فرهنگ ها نمی توانند جهانی شوند؟ 1-

1( معنویتـ  هنجارها و ارزش های آن ها مربوط به قوم خاصی نیست و نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند. 

2( آزادیـ  عقاید و ارزش های آن ها متعلق به قوم و منطقه ای خاص است و از مرزهای جغرافیایی عبور می کنند. 

3( مسئولیت و تعهدـ  عقاید و ارزش های آن ها در حذف گروه و قوم خاصی نیست و سعادت همه انسان ها را دنبال می کنند. 

3( مسئولیت و تعهدـ  عقاید و ارزش های آن ها در حذف گروه و قوم خاصی نیست و سعادت همه انسان ها را دنبال می کنند. 

4( عقالنیتـ  ارزش ها و عقاید آن ها مربوط به قوم و منطقه ای خاص است و نگاهی  سلطه جویانه نسبت به اقوام دیگر ندارند. 

 چه فرهنگی جهانی است؟ 1-

1( فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها مربوط به قوم و منطقه خاصی است و از محدوده قومی و منطقه ای خود فراتر نمی روند. 

2( فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها مربوط به قوم و منطقه خاصی است و نگاه سلطه جویانه ندارد. 

3( همه فرهنگ ها ظرفیت جهانی شدن را ندارند. 

4( فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد. 

 هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ 1-

ـ کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد. 
ـ منطقه مرکزی، منطقه پیرامونی را به خدمت می گیرد. 

ـ جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد. 
2( فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ سلطهـ  مدینه ضاله  1( فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ صهیونیسمـ  مدینه فاسقه   

4( فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ حقـ  مدینه فاسقه  3( فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ حقـ  فرهنگ سرمایه داری   

در چه صورت می توان از قطبی شدن جهان، بهره کشی ظالمانه برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر جلوگیری کرد؟ 1-

2( وجود آزادی در انسان ها  1( برخورداری از معنویت  

4( قائل بودن به حقیقت  3( جهان شمول بودن عدالت  

 متوجه نیازهای مادی و دنیوی انسان است و از نیازهای ابدی و معنوی او چشم پوشی می کند، بشر را به 1-
ً
عبارت »فرهنگی که صرفا

بحران های روحی و روانی گرفتار می سازد.« مربوط به کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب می باشد؟ 

4( عقالنیت  3( تعهد و مسئولیت    2( معنویت    1( حقیقت   
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ق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد؟ 1-
ّ

 فرهنگ جهانی در چه صورتی زمینه گسترش و تحق

1( فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به عدالت معتقد و پایبند باشد. 

2( باید آزادی انسان از قید و بندها را تأمین کند. 

3( فرهنگ جهانی باید از معنویت که ارزشی جهان شمول است، برخوردار باشد. 

4( باید روحیه تعهد و مسئولیت  را در انسان ها ایجاد کند. 

درستی و نادرستی هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به طور صحیح نشان داده شده است؟ 1-

ـ در فرهنگ های جبرگرا، انسان نمی تواند آینده اش را براساس اراده و عمل خود بسازد و محکوم به سرنوشتی محتوم است. 
ـ پیدایش عرفان های دروغین، نوعی پاسخ گویی کاذب به نیازهای معنوی انسان است. 

ـ مراسم حج نمونه بارز تأکید هم زمان بر شباهت ها و تفاوت های میان انسان ها و فرهنگ هاست. 
4( ص ـ غ ـ غ  3( غ ـ ص ـ ص   2( ص ـ ص ـ غ   1( ص ـ ص ـ ص  

 »پاسخ به پرسش های ثابت و متغیر بشر« در رابطه با کدام یک از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی است؟ -8

4( آزادی  3( عقالنیت    2( عدالت    1( معنویت   

 کدام گزینه از انواع فرهنگ ها براساس قابلیت جهانی شدن نمی باشد؟ 1-

2( دارای ارزش های متنوع از نظر گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی  1( دارای ارزش های عام و جهان شمول   

4( دارای ارزش های قومی و قبیله ای بدون نگاه سلطه جویانه  3( دارای ارزش های قوم و قبیله ای با نگاه سلطه جویانه  

 در چه صورت می توان از قطبی شدن جهان، بهره کشی ظالمانه ی برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر جلوگیری کرد؟ 1--

2( برخورداری از معنویت  1( قائل بودن به حقیقت     

4( جهان شمول بودن عدالت  3( وجود آزادی در انسان ها    

به ترتیب کدام گزینه »به حضور مستقیم مهاجمان در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود ولی همواره گسترش فرهنگی آن ها 1--
را به دنبال نمی آورد.« و »امپراتوری« از چه طریقی شکل می گیرد؟ 

2( استعمارـ  کشتار جمعی  1( جهان گشاییـ  استعمار    

4( غلبه ی نظامیـ  کشورگشایی  3( فرهنگ سلطهـ  استکبار    

 به ترتیب، براساس کدام دیدگاه تعامل بین جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی، جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل 1--
خود را در برابر جهان فرهنگی از دست  می دهند؟ و فرهنگ جهانی با داشتن کدام ویژگی، زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های 

جهان شمول را فراهم آورد؟ 

2( دیدگاه اولـ  معنویت  1( دیدگاه دومـ  تعهد و مسئولیت    

4( دیدگاه سومـ  حقانیت  3( دیدگاه دومـ  عقالنیت     

 به ترتیب هر عبارت به کدام نوع فرهنگ اشاره می کند؟ 1--

ـ تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند. 
ـ نژاد خاصی را مورد توجه قرار می دهد و با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت به آن نژاد به کار می گیرد. 
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ـ کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد. 
1( فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگی که عقاید و ارزش های آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیستـ  فرهنگ سلطه 

2( فرهنگ استکبارـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ سرمایه داری 

3( فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگی که از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. 

4( فرهنگ سلطهـ  فرهنگ جهانیـ  فرهنگی که ظرفیت جهانی شدن ندارد. 

هریک از عبارت های زیر، به ترتیب توضیح چه مفهومی است؟ 4-1

ـ فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و بومی عبور می کند و در پهنه ی جهان گسترش می یابد. 
ـ فرهنگی که سعادت همه ی انسان ها را دنبال می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. 

ـ جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و هم سو با حق نباشد. 
1( فرهنگ حقـ  گونه ی دوم فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام برداشته اندـ  فرهنگ جهانی 

2( فرهنگ جهانیـ  گونه ی دوم فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام برداشته اندـ  مدینه ی فاسقه 

3( فرهنگ جهانیـ  گونه ی اول فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام برداشته اندـ  گونه  ی دوم فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام برداشته اند. 

4( مدینه ی فاضلهـ  گونه ی اول فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام برداشته اندـ  گونه ی اول فرهنگ هایی که به سمت جهانی شدن گام برداشته اند. 

کدام گزینه، بیان گر ویژگی های فرهنگی است که ظرفیت جهانی شدن را ندارد؟ 4-1

1( عقاید و ارزش های آن ها مربوط به قوم و منطقه ی خاصی استـ  نگاه سلطه جویانه به فرهنگ های دیگر ندارد. از مرزهای جغرافیایی خود عبور نمی کند. 

2( به فرهنگ های دیگر نگاه سلطه جویانه داردـ  از مرزهای جغرافیایی خود عبور می کندـ  ارزش ها و عقاید آن، جهان شمول است. 

3( عقاید و ارزش های آن مربوط به قوم و منطقه ی خاصی است ـ از مرزهای جغرافیایی خود عبور می کند ـ به اقوام و مناطق دیگر نگاه سلطه جویانه دارد. 

4( به اقوام و مناطق دیگر نگاه سلطه جویانه داردـ  از مرزهای جغرافیایی خود عبور نمی کندـ  عقاید آن ها، جهان شمول است. 

کدام گزینه از ویژگی هایی که رویکرد جبرگرا و غیرمسئول دارند، نیست؟ 4-1

1( منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشتشان می باشد و انسان نمی تواند آینده اش را براساس اراده و عمل بسازد. 

2( قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و انسان را محکوم به سرنوشتی محتوم می دانند. 

3( آن ها را به موجوداتی فعال تبدیل می کنند که زمینه ی تحقق عقاید خود را فراهم می آورند. 

4( زمینه ی نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند و نمی توانند روحیه ی تعهد را ایجاد کنند. 

 به ترتیب، ویژگی فرهنگ »حق« چیست و فرهنگی که سعادت همه ی انسان ها را دنبال می کند، چه ویژگی  هایی دارد؟ 4-1

1( عقاید ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق با نیازهای فطری باشدـ  فرهنگ های مختلف را در عرض یک دیگر قرار می دهد. 

2( ارزش ها، عقاید و هنجارهای سایر ملل را در جهت تقویت ارزش ها و عقاید خود به کار می گیردـ  از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. 

3( ارزش ها، عقاید و هنجارهای سایر ملل را در جهت تقویت ارزش ها و عقاید خود به کار می گیرد، فرهنگ مختلف را در عرض یک دیگر قرار می دهد. 

4( عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق با نیازهای فطری باشدـ  از عقاید و  آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. 

 به ترتیب، عبارت های متناظر با فرهنگ های »حقـ  سرمایه داریـ  صهیونیسمـ  استکبار« در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 4-1

الف( آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند. 
ب( دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند. 

ج( به خدمت گرفتن کشورهای پیرامون و حاشیه 
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د( عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد. 
4( د ـ ج ـ ب ـ الف  3( ج ـ د ـ ب ـ الف    2( الف ـ ب ـ ج ـ د    1( د ـ ج ـ الف ـ ب   

 به ترتیب، هریک از عبارت های زیر با کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی در ارتباط است؟ 4-1

ـ فرهنگ باید بتواند از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن منابع و امکانات بشر پیشگیری کند. 
ـ فرهنگ هایی است که انسان ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند و زمینه ی نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند. 

ـ برخی قید و بندهای فرهنگ هایی که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینه ی ظلم بر او را فراهم می کنند. 
2( حقیقت ـ حریت و آزادی ـ تعهد و مسئولیت ـ حریت و آزادی  1( عدالت و قسط ـ تعهد و مسئولیت ـ حریت و آزادی   

4( معنویت ـ حریت و آزادی ـ تعهد و مسئولیت ـ حریت و آزادی  3( معنویت ـ عدالت و قسط ـ حریت و آزادی ـ تعهد و مسئولیت   

 به ترتیب، پاسخ صحیح هریک از پرسش های زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 0-1

الف( فرهنگ جهانی در چه صورت توانایی دفاع از هویت خود را از دست می دهد؟ 
ب( نداشتن معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف به ترتیب، ناشی از نبود کدام عنصر است و نتیجه ی آن چیست؟ 

1( الف( ناتوانی در پاسخ به پرسش های بنیادین بشر درباره ی انسان و جهان ب( حقیقتـ  ناتوانی از ساختن آینده براساس اراده و عمل 

2( الف( ناتوانی در پاسخ به نیازهای متغیر انسان ها ب( تعهد و مسئولیتـ  ناتوانی از ساختن آینده براساس اراده و عمل 

3( الف( ناتوانی در پاسخ به نیازهای متغیر انسان ها ب( تعهد و مسئولیتـ  ناتوانی در دفاع از حقانیت ارزش های خود 

4( الف( ناتوانی در پاسخ به پرسش های بنیادین بشر درباره ی انسان و جهان ب( حقیقتـ  ناتوانی در دفاع از حقانیت ارزش های خود 

 کدام گزینه از انواع فرهنگ ها براساس قابلیت جهانی شدن نمی باشد؟ 041

2( دارای ارزش های متنوع از نظر گستره ی جغرافیایی و تداوم تاریخی  1( دارای ارزش های عام و جهان  شمول    

4( دارای ارزش های قومی و قبیله ای بدون نگاه سلطه جویانه  3( دارای ارزش های قومی و قبیله ای با نگاه سلطه جویانه   

ق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد؟ 001
ّ

 فرهنگ جهانی در چه صورتی زمینه ی گسترش و تحق

2( فرهنگ جهانی باید از معنویت، که ارزشی جهان شمول است، برخوردار باشد.  1( باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند.    

4( فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به عدالت معتقد و پایبند باشد.  3( باید آزادی انسان از قید و بندها را تامین کند.    

 »پاسخ به پرسش های ثابت و متغیر بشر« را با کدام یک از ویژگی  فرهنگ مطلوب جهانی باید پاسخ دهد؟ 0-1

4( عقالنیت  3( آزادی   2( معنویت    1( تعهد و مسئولیت   

به ترتیب، نبود و فقدان کدام یک از ویژگی های اشاره شده در گزینه ها، نتایج زیر را به دنبال خواهد آورد؟ 0-1

ـ پیدایش عرفان های دروغین 
ـ گرفته شدن قدرت مقاومت از آدمیان 

ـ فراهم شدن زمینه ظلم بر انسان ها 
2( عقالنیتـ  معنویتـ  تعهد و مسئولیت  1( عدالت ـ آزادی ـ حقانیت    

4( معنویتـ  حقانیتـ  عدالت  3( عقالنیتـ  تعهد و مسئولیتـ  آزادی   
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 به ترتیب، »براساس کدام دیدگاه، جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود و جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان 1--
فرهنگی است؟« و »فرهنگ جهانی با داشتن کدام ویژگی، زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد؟« 

2( دیدگاه اولـ  معنویت  1( دیدگاه اولـ  تعهد و مسئولیت    

4( دیدگاه سومـ  حقانیت  3( دیدگاه دومـ  عقالنیت     

به ترتیب، هریک از موارد زیر، با کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

ـ پیش از انسان هم بوده و وجود آن مستقل از خواست و اراده انسان است. 
ـ پیدایش عرفان های دروغین، نوعی پاسخ گویی کاذب به نیازهای معنوی انسان است. 

2( جهان هستیـ  تعهد و مسئولیت  1( جهان تکوینیـ  عقالنیت    

4( جهان فرهنگیـ  حقیقت  3( جهان ذهنیـ  معنویت    

 عبارت های »مانع از پایمال شدن حقوق انسان ها«، »داشتن نیازهای ابدی عالوه بر نیازهای مادی و دنیوی« و »معیاری برای سنجش 1--
عقاید و ارزش ها« به ترتیب بیانگر کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب هستند؟ 

2( تعهد و مسئولیتـ  حقیقتـ  عقالنیت  1( عدالت ـ حقیقت ـ آزادی    

4( تعهد و مسئولیتـ  عقالنیتـ  آزادی  3( عدالتـ  معنویتـ  حقیقت    

 فرهنگ جهانی باید با ................... توانایی پاسخ به پرسش های ثابت و پرسش های متغیر را داشته باشد، هم چنین باید روحیه ی 1--
.............. را در انسان ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد. عاله بر این بایستی با کمک 

ویژگی ................، از قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه ی برخی انسان ها از برخی دیگر جلوگیری کند. 

2( عقالنیتـ  عدالتـ  معنویت  1( عقالنیتـ  تعهد و مسئولیتـ  عدالت   

4( تعهد و مسئولیتـ  عدالت طلبیـ  معنویت  3( تعهد و مسئولیتـ  حقیقت جوییـ  آزادی   

به ترتیب، هریک از عبارت های زیر به کدام یک از ویژگی های »فرهنگ جهانی مطلوب« اشاره دارد؟ 1--

ـ فرهنگ جهانی باید از تفرقه ی بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کند. 
ـ این فرهنگ باید معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشد. 

ـ این فرهنگ باید برخی قیدوبندها که مانع رسیدن افراد به حقوق انسان شان می شود را از بین ببرد. 
2( حقیقتـ  آزادیـ  تعهد و مسئولیت  1( تعهد و مسئولیتـ  حقیقتـ  عدالت    

4( عدالت ـ حقیقت ـ آزادی  3( آزادیـ  تعهد و مسئولیتـ  حقیقت   

فرهنگ 1-- می کشاند،  ناتوانی  و  ضعف  به  را  گروه ها  و  اقوام  دیگر  و  می آورد  دیگران  بر  را  جامعه  یا  قوم  یک  تسلط  که  فرهنگی  به   
نباشد،  حق  با  هم سو  آن  هنجارهای  ولی  باشد،  حق  آن  ارزش های  و  عقاید  را  جامعه ای  فارابی  اما  می گویند،   ........................

می نامد.   .........................

2( سلطهـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ استکبار  1( حقـ  مدینه ی فاسقه ـ  فرهنگ صهیونیسم   

4( سرمایه داریـ  فرهنگ سلطهـ  مدینه ی فاسقه  3( اسکتبارـ  فرهنگ سرمایه داریـ  مدینه ی فاسقه   

به ترتیب عبارت های زیر را از حیث درست یا نادرست بودن مشخص نمایید. 1--

الف( فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است. 
ب( پذیرش تفاوت ها در فرهنگ جهانی، انگیزه ی شناخت متقابل جوامع و فرهنگ ها را فراهم می آورد. 

ج( فرهنگ جهانی باید روح عدالت خواهی را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش ارزش های جهان شمول را فراهم آورد. 
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د( فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند از حقانیت ارزش های خود دفاع نمایند. 
4( ص ـ غ ـ غ ـ ص  3( غ ـ ص ـ ص ـ غ    2( ص ـ ص ـ ص ـ غ    1( ص ـ ص ـ غ ـ ص   

کدام گزینه درباره ی فرهنگ های مختلف نادرست است؟ 1--

1( برخی عناصر فرهنگی، تداوم تاریخی و گستره ی جغرافیایی بیشتری دارند و برخی این گونه نیستند. 

2( برخی فرهنگ ها در مناطق محدود به وجود می آیند و از مرزهای جغرافیایی خود عبور نمی کنند ولی برخی دیگر گسترش بسیاری دارند. 

3( فرهنگ های مختلف، گستره ی جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند، عمر برخی از فرهنگ ها کوتاه و برخی طوالنی است. 

4( در زمانی واحد در سرزمین های متعدد، فرهنگ های گوناگون شکل می گیرند و در طول زمان، در سرزمینی واحد فرهنگ های یکسان پدید می آیند. 

 عبارات کدام گزینه در ارتباط با گونه ی نخست فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن گام برداشته اند، درست است؟ 1--

1( عدم تعلق عقاید به گروهی خاصـ  تقسیم بندی جهان به منطقه ی مرکزی و پیرامونیـ  فرهنگ صهیونیسم 

2( عبور از مرزهای جغرافیایی خودـ  به خدمت گرفتن منطقه ی پیرامونی توسط منطقه ی مرکزیـ  سخن از عقاید مشترک انسانی 

3( نگاه سلطه جویانهـ  به خدمت گرفتن منطقه ی پیرامونی توسط منطقه ی مرکزیـ  فرهنگ سرمایه داری 

4( عبور از مرزهای جغرافیایی خودـ  عدم تعلق به گروهی خاصـ  نگاه سلطه جویانه 

 به ترتیب هر عبارت توضیح چه مفهومی است؟ 1--

فرهنگی که با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت نژاد خاصی به کار می گیرد. 
فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال دارد و دیگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند. 

جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد. 
2( فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ استکبارـ  مدینه ی فاسقه  1( فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ حق   

4( فرهنگ جهانیـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ حق  3( فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ جهانیـ  مدینه ی فاسقه   

کدام گزینه بیانگر درستی یا نادرستی )به ترتیب( عبارت ها است؟ 1--

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است. فرهنگ سرمایه داری کانون 
ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در خدمت یک نژاد خاص به کار می گیرد. 

2( درست ـ درست ـ درست  1( درست ـ نادرست ـ درست     

4( نادرست ـ نادرست ـ نادرست  3( نادرست ـ درست ـ نادرست     

کدام گزینه روند درست ویژگی حقیقت، در فرهنگ جهانی مطلوب را ترسیم می کند؟ 1--

1( نداشتن معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش هاـ  قائل نبودن به حقیقتـ  گرفتاری به بحران های روحی و روانی 

2( عدم توانمندی در دفاع از حقانیت ارزش هاـ  نداشتن معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش هاـ  گرفتاری به بحران های روحی و روانی 

3( قائل نبودن به وجود معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش هاـ  قائل نبودن به حقیقتـ  عدم توانمندی در دفاع از حقانیت ارزش ها 

4( قائل نبودن به حقیقتـ  نداشتن معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش هاـ  عدم توانمندی در دفاع از حقانیت ارزش ها 

هرکدام از عبارات زیر به کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب اشاره دارد؟ 1--

همان طور که انسان برای رفع نیاز تشنگی و گرسنگی پاسخی دارد، باید برای رفع نیازهای فطرِی رسیدن به کمال نیز پاسخی داشته باشد. 
هیچ کشور یا مجموعه  ای محدود از کشورها، حق ندارند کشوری دیگر را از دسترسی طبیعی و بشردوستانه نسبت به انرژی هسته ای 

بازدارند. 
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بهترین راه برای مسلط شدن فرهنگ های دیگر بر فرهنگ ما، بی تفاوتی نسبت به وضع موجود و پذیرش آن است. 
2( معنویتـ  عدالتـ  تعهد و مسئولیت  1( حقیقتـ  آزادیـ  تعهد و مسئولیت    

4( معنویتـ  آزادیـ  عقالنیت  3( حقیقتـ  عقالنیتـ  آزادی    

 »آزادی همواره دو پرسش همراه دارد: آزادی از چه و آزادی برای چه؟ زیرا آزادی همواره رهایی از یک امر برای رسیدن به امری دیگر 1--
است.« به این پرسش ها براساس کدام ارزش ها پاسخ داده نمی شود؟ 

2( مسئولیتـ  عقالنیت سطح اولـ  معنویت  1( حقیقتـ  معنویتـ  عدالت    

4( عدالتـ  عقالنیت سطح اولـ  مسئولیت  3( حقیقتـ  مسئولیتـ  عقالنیتـ  سطح دوم   

 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

»بعضی از فرهنگ ها پاسخ معقول و مناسبی برای عاقبت و سرنوشت انسان ندارند و مشخص نیست در این گونه فرهنگ ها جنایتکارانی که 
نسل هایی از بشریت را از پا درآورده اند چگونه به سزای اعمالشان می رسند، درنتیجه می توان گفت در چنین فرهنگ هایی ................« 

2( توانایی دفاع از هویت خود وجود ندارد.  1( زمینه ی گسترش و تحقق عقاید انسانی وجود ندارد.  

4( توانایی پاسخ به پرسش  نیازهای تاریخی متفاوت وجود ندارد.  3( زمینه ی مقابله با ظلم و گسترش آن وجود ندارد.   

 فرهنگ های مختلف، در کدام ویژگی مشترکند؟ 1--

2( عمر برخی فرهنگ ها کوتاه و برخی دیگر طوالنی است.  1( فرهنگ های مختلف گستره جغرافیایی یکسانی دارند.  

4( در زمانی واحد، در سرزمین های متعدد، فرهنگ های گوناگونی شکل نمی گیرد.  3( عناصر و اجزای فرهنگ ها مانند یکدیگر است   

 به ترتیب هر عبارت به کدام نوع فرهنگ بازمی گردد؟ 1--

به خدمت گرفتن منطقه ی پیرامونی توسط منطقه ی مرکزی 	 
به ضعف و ناتوانی کشاندن گروه های دیگر 	 
سخن گفتن از عقاید و آرمان اهی مشترک انسانی	 
عقاید و ارزش های حق، هنجارها و رفتارهای ناحق 	 

1( گونه ی نخست فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سرمایه داریـ  گونه ی دوم فرهنگ جهانیـ  فرهنگ ناحق 

2( گونه ی نخست فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سلطهـ  گونه ی دوم فرهنگ جهانیـ  مدینه ی فاسقه 

3( گونه ی دوم فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سلطهـ  گونه ی اول فرهنگ جهانیـ  فرهنگ ناحق 

4( گونه ی دوم فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سرمایه داریـ  گونه ی اول فرهنگ جهانیـ  مدینه ی فاسقه 

به ترتیب هرکدام از عبارات زیر اشاره به کدام مفاهیم دارند؟ 1--

شونیسم به عنوان مکتب برتری یک نژاد 	 
دیکتاتوری پرولتاریا به معنای تسلط طبقه ی کارگر بر سایر طبقات	 
اعتقاد به تعهد اجتماعی هنرمند 	 

1( فرهنگ استکبارـ  مدینه ی فاسقهـ  فرهنگ سرمایه داری 

2( فرهنگ استکبارـ  فرهنگ حقـ  فرهنگ دارای عقالنیت 

3( گونه ی اول فرهنگ جهانیـ  گونه ی اول فرهنگ جهانیـ  فرهنگ مسئول و متعهد 

4( گونه ی اول فرهنگ جهانیـ  گونه ی دوم فرهنگ جهانیـ  فرهنگ مسئول و متعهد 
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 به ترتیب هر عبارت با کدام بخش از فرهنگ جهانی مطلوب ارتباط دارد؟ 1--

 به نیازهای مادی بشر بیشتر توجه دارند. 
ً
مکاتب ماتریالیستی صرفا

بعد از حادثه ی نیروگاه اتمی فوکوشیما عده ای از مسئولین ژاپنی استعفا کردند. 
اعتراض به نابرابری های اجتماعی از منظر برخی ادیان، از وظایف فرد است. 

1( ایجاد بحران های روحی و روانیـ  تعهد و مسئولیتـ  آسمان ها و زمین با عدالت پابرجا می مانند. 

2( ایجاد بحران های روحی و روانیـ  تعهد و مسئولیتـ  فرهنگ معتقد به آزادی 

3( جلوگیری از قطبی شدن جوامعـ  پاسخ به پرسش های بنیادین درباره ی انسان و جهانـ  فرهنگ مسئول و متعهد 

4( فرهنگ بدون حقیقتـ  فرهنگ جبرگرا و غیرمسئولـ  فرهنگ دارای معنویت 

کدام گزینه پیامد فرهنگ جبرگرا و غیرمسئول نیست؟ 1--

1( قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند   2( زمینه ی نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند. 

3( نقش انسان ها را در تعیین سرنوشتشان انکار می کنند.    4( زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورند. 

 برخی فرهنگ ها مانند ................، منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشتشان می باشند و قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند، 1--
اما فرهنگ جهانی باید با ارزش جهان شمول ..............، برخی قیدها و بندها را که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش 

می شوند، پاره کند. 

2( فرهنگ های جبرگراـ  تعهد و مسئولیت  1( فرهنگ های جبرگراـ  آزادی    

4( فرهنگ های استکباریـ  عقالنیت  3( فرهنگ های استکباریـ  عدالت و قسط   

 قیدوبندهایی که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینه ی ظلم بر او را فراهم می کنند، با اتکا به کدام ارزش 1--
رفع می شوند؟ 

4( حقیقت  3( آزادی    2( عدالت    1( مسئولیت و تعهد   

 کدام یک از گزینه های زیر با عبارت »در طول تاریخ فرهنگ هایی وجود داشته اند که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و به سوی 1--
جهانی شدن گام برداشته اند« مرتبط است؟ 

1( فرهنگی است که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و جهان را به مناطقی دوگانه تقسیم می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. 

2( فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها ناظر به قوم و منطقه ی خاصی است و نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه ندارد. 

3( فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست بلکه سعادت همه ی انسان ها را دنبال می کند. 

4( فرهنگی است که کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیه ی آن به خدمت می گیرد. 

 هر عبارت به ترتیب به کدام یک از ویژگی های »فرهنگ مطلوب« اشاره دارد؟ 1--

ـ در صورت عدم وجود آن، زمینه ی ظلم برای انسان فراهم می شود. 
ـ فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به آن معتقد و پایبند باشد. 

ـ در صورت عدم وجود آن، بشر به بحران های روحی و روانی گرفتار می شود. 
2( حریت و آزادی ـ عدالت و قسط ـ معنویت  1( عدالت و قسطـ  عقالنیتـ  حقیقت    

4( حریت و آزادیـ  مسئولیت و تعهدـ  معنویت  3( مسئولیت و تعهدـ  حریت و آزادیـ  حقیقت   
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 هر عبارت نشانه ی کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی است؟ 1--

الف( جلوگیری از تفرقه بین جوامع و ساختن منابع و امکانات بشر 
ب( تبدیل شدن انسان ها به موجوداتی منفعل در صورت عدم وجود آن 

ج( پاسخ به پرسش های بنیادین بشر 
2( عدالت و قسطـ  تعهد و مسئولیتـ  معنویت  1( حقیقتـ  معنویتـ  حریت    

4( قسط و عدالتـ  حقیقتـ  عقالنیت  3( حریتـ  حقیقتـ  معنویت    

 هریک از موارد زیر در چه صورتی رخ خواهند داد؟ 1--

ـ مواجه شدن جامعه ی جهانی با تضاد درونی«  ـ تقسیم جهان به بخش های پیرامون و مرکز  »انسجام نظام جهانی 
1( برخورداری فرهنگ غالب جهانی از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانیـ  غلبه ی فرهنگ سلطهـ  حضور فعال فرهنگ های متفاوت 

2( حضور فعال فرهنگ های متفاوتـ  مواجه شدن جامعه ی جهانی با تضاد درونیـ  بروز چالش های بین فرهنگی و تمدنی 

3( برخورداری فرهنگ غالب جهانی از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی ـ غلبه ی فرهنگ سلطه ـ غلبه فرهنگ غیربرخوردار از ویژگی های مطلوب جهانی 

4( حضور فعال فرهنگ های متفاوتـ  مواجه شدن جامعه ی جهانی با تضاد درونیـ  غلبه ی فرهنگ سلطه 

 چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟ 1--

الف( اگر یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به میزانی که آن فرهنگ ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، جامعه ی 
جهانی از انسجام بیش تری برخوردار خواهد بود. 

ب( هنگامی که جامعه ی جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد، نظام جهانی صحنه ی تعامالت، گفت وگوها یا برخوردهای 
فرهنگی و تمدنی خواهد بود. 

ج( اگر یک فرهنگ بتواند در سطح جهانی تأثیرگذاری بیش تری داشته باشد، نظام جهانی متأثر از آن فرهنگ شکل می گیرد. 
4( صفر     1 )3    2 )2    3 )1

 هر عبارت با کدام مفهوم یا موضوع مرتبط است؟ )به ترتیب( 1--

ـ جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارهای آن همسو با حق نباشد. 
ـ فرهنگ هایی که انسان ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند. 

ـ فرهنگی که باید بتواند براساس عقاید و ارزش های بنیادین خود به پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب دهد. 
2( مدینه ی تغلبـ  فرهنگ های غیرمسئولـ  فرهنگ سرمایه داری  1( مدینه ی فاسقهـ  فرهنگ های سکوالرـ  فرهنگ صهیونیسم  

4( مدینه ی تغلبـ  فرهنگ های دنیویـ  فرهنگ جهانی  3( مدینه ی فاسقهـ  فرهنگ های جبرگراـ  فرهنگ جهانی   

 صهیونیسم چه آرمان ها و ارزش هایی دارد؟ 1--

1( کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیه آن به خدمت می گیرد. 

2( عقاید، ارزش ها یا هنجارهای آن ناظر به قوم و گروه خاصی است و از آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید. 

3( عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست و کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد. 

4( آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکردی دنیوی و این جهانی خود دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیرد. 

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با ویژگی حریت و آزادی صحیح است ولی در رابطه با تعهد و مسئولیت صحیح نیست؟ 1--

1( آدمی درباره ی مرگ و زندگی خود پرسش های بنیادینی دارد که باید به آن ها پاسخ داد ـ براساس ارزش های جهان شمول دیگر مانند حقیقت، معنویت و عدالت 
پاسخ داده می شود. 
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2( رهایی از قید و بندهایی که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند ـ در صورت عدم وجود آن قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و آن ها را به 
موجوداتی منفعل تبدیل می کنند. 

3( انسان با شرایط تاریخی مختلفی مواجه می شود که پرسش ها و نیازهای متفاوتی ایجاد می کند ـ مانع دوقطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه ی برخی از برخی 
دیگر و درنتیجه مانع پایمال شدن حقوق انسان ها شد. 

4( برخی قیدوبندها زمینه ی ظلم بر انسان را فراهم می کنند و مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند ـ معیار و میزانی برای سنجش عقاید و 
دارد.  مختلف  ارزش های 

 به ترتیب هریک از عبارت های زیر به کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب اشاره دارد؟ 1--

ـ دفاع از حقانیت ارزش ها    
ـ فراهم شدن زمینه گسترش و تحقق عقاید و ارزش ها 

ـ پاسخ دادن به پرسش های بنیادین بشر  
ـ جلوگیری از بهره کشی ظالمانه برخی، از برخی دیگر 

2( عقالنیتـ  حریتـ  تعهد و مسئولیتـ  حقیقت  1( حقیقتـ  تعهد و مسئولیتـ  عقالنیتـ  عدالت و قسط   

4( حریتـ  تعهد و مسئولیتـ  حقیقتـ  معنویت  3( معنویتـ  عقالنیتـ  عدالت و قسطـ  حریت    

 »فراهم ساختن زمینه گسترش فرهنگی« با کدام یک از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی مرتبط است؟ 1--

4( مسئولیت و تعهد  3( حریت و آزادی   2( عقالنیت    1( معنویت   

مشخصات فرهنگ استکبار چیست؟ 1--

1( قرار ندادن عقاید و هنجارها در خدمت گروه خاص 

2( سخن گفتن از عقاید و آرمان های مشترک انسانی 

3( دنبال کردن سعادت همه ی انسان ها و تسلط یک قوم و گروه خاص بر دیگران 

4( تسلط یک قوم و گروهی خاص بر دیگران و به ضعف و ناتوانی کشیدن آن ها 

فرهنگ هایی که جهانی نمی شوند چه مشخصاتی دارند؟ 1--

1( عقاید و ارزش های آن ها ناظر به منطقه خاصی نیست و سعادت همه انسان ها را دنبال می کنند. 

2( نسبت به اقوام و مناطق نگاهی سلطه جویانه ندارند و عقاید آن ها نیز ناظر به منطقه خاصی نیست. 

3( عقاید و ارزش های آن ها ناظر به قوم و منطقه خاصی است و از محدوده قومی و منطقه ای خود فراتر نمی روند. 

4( از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند و ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه خاصی نیست. 

 تعریف مدینه فاسقه چیست و چه کسی آن را مطرح کرد؟ 1--

1( با رویکرد دنیوی و این جهانی خود، دیگران را در خدمت نژاد خاصی به کار می گیرد ـ فارابی 

2( جامعه ای که افراد را به ضعف و ناتوانی می کشاند و ارزش های آن حق نیستـ  عالمه طباطبایی 

3( جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد ـ فارابی 

4( فرهنگی که هنجارها و رفتارهای آن حق باشد ولی عقاید و ارزش های آن موافق حق نیستـ  ابن سینا 
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 در صورتی که یک فرهنگ به حقیقتی قایل باشد، چه توانایی به دست می آورد؟ 1--

2( از تباه شدن منابع و امکانات بشر جلوگیری می کند.  1( از دچارشدن به نسبیت فرهنگی ممانعت می کند.  

4( معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف خواهد داشت.  3( مانع پایمال شدن حقوق انسان ها می شود.   

 فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند ................ داشته باشند و فرهنگ جهانی، باید روحیه ی ................. را در 1--
انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و  ارزش های جهان شمول را فراهم آورد. 

1( پاسخی برای عقاید و ارزش های بنیادین خودـ  دفاع از عقالنیت 

2( قدرت مقابله با بهره کشی ظالمانه از انسان ها راـ  آزادی و عدالت خواهی 

3( معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلفـ  تعهد و مسئولیت 

4( پاسخی مناسب به نیازهای ابدی و معنوی خودـ  معنویت و حقیقت خواهی 

در رابطه با ویژگی های »فرهنگ سرمایه داری« و »فرهنگ استکباری« به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر، درست می باشد؟ 1--

1( فرهنگی که تسلط یک قوم را بر دیگران به دنبال می آوردـ  فرهنگی که دیگر جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند. 

ـ با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت به یک نژاد خاص به کار می گیرد.  2( فرهنگی که کشورهای دیگر را در پیرامون خود به خدمت می گیرد 

3( فرهنگی که عقاید و ارزش های آن، در خدمت گروه و قوم خاصی نیستـ  فرهنگی که از عقاید و آرمان های یک نژاد خاص سخن می گوید. 

4( این رویکرد، کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد ـ فرهنگی که دیگر گروه ها و اقوام را به ضعف و ناتوانی می کشاند. 

به ترتیب عبارت های زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید. 1--

الف( در صورتی می توان از قطبی شدن جهان جلوگیری کرد که ارزش جهان شمول معنویت باشد. 
ب( فرهنگ صهیونیسم نمونه ای از فرهنگ هایی است که در خدمت گروه و قوم خاصی نیست. 

ج( فرهنگ های مختلف، گستره ی جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند. 
د( فارابی، جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق حق نباشد، مدینه ی فاسقه می نامد. 

4( غ ـ ص ـ غ ـ ص  3( ص ـ ص ـ غ ـ غ    2( غ ـ غ ـ ص ـ ص    1( ص ـ غ ـ ص ـ غ   

فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از ................ باشد، ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر درباره ی ................. پاسخ دهد و دیگر 1--
این که بتواند براساس ................، به این پرسش ها و نیازهای متغیر، پاسخ مناسب بدهد. 

1( عقالنیتـ  انسان و جهانـ  عقاید و ارزش های بنیادین خود 

2( حقیقتـ  تفاوت میان انسان ها و فرهنگ هاـ  ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب 

3( حقیقتـ  نیازهای معنوی و مادی انسانـ  ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب 

4( عقالنیتـ  انسان و جهانـ  قبول تفاوت  آن ها در فرهنگ جهانی 

به ترتیب فرهنگ مرتبط با هریک از عبارت های زیر، در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 1--

ـ فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد. 
ـ فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد. 
2( فرهنگ حقیقیـ  فرهنگ سلطه  1( فرهنگ حقـ  فرهنگ سرمایه داری   

4( فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ حقیقی  3( فرهنگ حقـ  فرهنگ جهانی    
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 در صورتی می توان با برخی قیدوبندها که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند، مقابله کرد که فرهنگ جهانی 1--
به ارزش ................ معتقد و پایبند باشد و در صورتی می توان از پایمال شدن حقوق انسان ها جلوگیری کرد که فرهنگ جهانی، دارای 

ارزش جهان شمول ................... باشد. 

2( تعهد و مسئولیتـ  عقالنیت  1( آزادی ـ عدالت     

4( عقالنیتـ  تعهد و مسئولیت  3( عدالت ـ آزادی     

 کدام گزینه در ارتباط با عبارت زیر، نادرست است؟ 1--

»فرهنگ های مختلف، گستره ی جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند.« 
1( برخی از فرهنگ ها عمری کوتاه دارند، ولی اغلب فرهنگ ها مدتی طوالنی دوام می آورند، برخی در مناطقی محدود به وجود می آیند و برخی دیگر گسترش بسیاری 

دارند. 

2( در طول زمان در یک سرزمین واحد، فرهنگ های متفاوتی پدید می آیند و در زمان واحد در سرزمین های متعدد، فرهنگ های گوناگون شکل می گیرند. 

3( برخی در مناطق محدود به وجود می آیند و از مرزهای جغرافیایی خود عبور نمی کنند، ولی برخی دیگر گسترش بسیاری دارند. 

4( برخی عناصر و اجزای فرهنگ ها، تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی بیش تری دارند و برخی این گونه نیستند. 

کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط نیست؟ 1--

»عقاید و ارزش های فرهنگ جهانی باید عقاید و ارزش های مشترک انسانی باشد.« 
1( براساس عقاید و ارزش های بنیادین خود، به پرسش ها و نیازهای متغیر انسان در طول تاریخ پاسخ مناسب می دهد. 

2( فرهنگی است که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد. 

3( به نیازهای مادی و دنیوی، ابدی و معنوی پاسخ مناسب می دهد. 

4( فرهنگی است که با عبور از مرزهای جغرافیایی خود، جهان را به مناطقی دوگانه تقسیم می کند. 

 به ترتیب هر عبارت نشانه ی چیست؟ 1--

ـ منطقه ی مرکزی، منطقه ی پیرامونی را به خدمت می گیرد. 
ـ شهرک سازی یهودیان در فلسطین 

ـ منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشتشان می باشد. 
1( گونه ی دوم فرهنگ جهانیـ  فرهنگ استکبارـ  فرهنگ سرمایه داری 

2( فرهنگ استکبارـ  فرهنگ صهیونیسم بین المللـ  فرهنگ جبرگرا 

3( فرهنگ سلطه فرهنگ استکبارـ  فرهنگ صهیونیسم بین الملل 

4( گونه ی نخست فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ صهیونیسم بین الملل 

 کدام گزینه در ارتباط با ویژگی »حریت و آزادی« از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی نادرست است؟ 1--

1( آزادی همواره دو پرسش را به همراه دارد: »آزادی از چه؟« و »آزادی برای که؟« زیرا آزادی همواره رهایی از یک امر برای رسیدن به امر دیگری است. 

2( به معنای حریت از قیدوبندهایی است که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند. 

3( براساس ارزش های جهان شمول مانند حقیقت، معنویت و عدالت، پرسش های مربوط به آزادی پاسخ داده می شود. 

4( به معنای حریت از حق و قانون که زمینه ی ظلم را بر انسان فراهم می کند، نیست. 
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 کدام گزینه در ارتباط با ویژگی »حقیقت« از ویژگی های »فرهنگ مطلوب جهانی« درست است؟ 1--

1( مانع دوقطبی شدن جهان و استضعاف است و به پیشگیری از تفرقه بین جوامع می انجامد. 

2( دفاع از حقانیت ارزش ها و عقاید، پیامد وجود معیار و میزانی برای سنجش آن ها است. 

3( مسیر حرکت به سوی جامعه ی جهانی را برای عبور از شرایط متغیر و متحول اجتماعی ترسیم کند. 

4( به سازماندهی و مدیریت الزم برای پاسخ گویی به پرسش های بنیادین و نیازهای متغیر مبادرت می کند. 

 کدام گزینه در ارتباط با »مدینه ی فاسقه« نادرست است؟ 1--

1( فرهنگی که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن هم سو با حق نباشد. 

2( جامعه ای که عقاید و ارزش های آن مطابق نیازهای فطری باشد، اما هنجارها و نمادهای آن مطابق نیازهای فطری نباشد. 

3( فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد. 

4( فرهنگی که از عقاید و آرمان های مشترک انسان ها سخن بگوید، ولی رفتارهای آن خالف آرمان ها باشد.
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فرهنگ جهانی
پایۀ یازدهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

عقالنیت – ارزش ها و عقاید آن ها مربوط به قوم و منطقه ای خاص است و نگاهی سلطه جویانه نسبت به اقوام دیگر ندارند.

 گزینه »4«پاسخ صحیح است.و ا (1ل

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد فرهنگ جهانی است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

– کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد: فرهنگ سرمایه داری

– منطقۀ مرکزی، منطقۀ پیرامونی را به خدمت می گیرد: فرهنگ صهیونیسم / فرهنگ سرمایه داری

– جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد: مدینه فاسقه

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

چاره این امر، ارزش جهان شمول عدالت است. فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به این ارزش معتقد و پایبند باشد.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

فرهنگــی کــه صرفــًا متوجــه نیازهــای مــادی و دنیــوی انســان اســت و از نیازهــای ابــدی و معنــوی او چشم پوشــی می کنــد، بشــر را بــه بحران هــای روحــی و روانــی 
گرفتــار می ســازد. فرهنــگ جهانــی بایــد از معنویــت کــه ارزشــی جهــان شــمول اســت، برخــوردار باشــد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

گزینه »1« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

هر سه عبارت صحیح است.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

فرهنــگ جهانــی بایــد دارای دو ســطح از عقالنیــت باشــد، ابتــدا بایــد بــه پرســش های بنیادیــن بشــر دربــارۀ انســان و جهــان پاســخ دهــد. اگــر فرهنگــی نتوانــد بــه 
ایــن پرســش ها پاســخ دهــد، توانایــی دفــاع از هویــت خــود را نخواهــد داشــت. انســان عــالوه بــر پرســش های بنیادیــن، در شــرایط تاریخــی مختلــف بــا پرســش ها 
و نیازهــای متفاوتــی مواجــه می شــود. فرهنــگ جهانــی بایــد توانایــی پاســخ بــه پرســش های ثابــت بشــر و پرســش های متغیــر را داشــته باشــد و بــر اســاس عقایــد و 

ارزش هــای بنیادیــن خــود، بــه ایــن پرســش ها و نیازهــای متغیــر، پاســخ مناســب بدهــد.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه 2 زمینه ای برای پاسخ گویی به پرسش های مربوط به این موضوع که فرهنگ جهانی چیست؟ می باشد.

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و لا (1ل
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چاره این امر، ارزش جهان شمول عدالت است. فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به این ارزش معتقد و پایند باشد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

غلبه ی نظامی گرچه به حضور مستقیم مهاجمان در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود، همواره گسترش فرهنگی آنها را به دنبال نمی آورد.

امپراتوری و شاهنشاهی از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز شکل می گیرد.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دیــدگاه دوم: گروهــی دیگــر جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. در ایــن دیــدگاه جهــان ذهنــی و فــردی افــراد تابــع فرهنــگ آنهاســت 
و جهــان تکوینــی مــاده ی خامــی اســت کــه فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف در آن دخــل و تصــرف می کننــد. از ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و جهــان تکوینــی اهمیتــی 

ندارنــد و اســتقالل خــود را در برابــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد.

فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــه ضعــف و ناتوانــی می کشــاند،  ــه دنبــال مــی آورد و دیگــر اقــوام، جوامــع و گروه هــا ب ــر دیگــران ب ــا گروهــی خــاص را ب فرهنگــی کــه تســلط یــک قــوم، جامعــه ی
فرهنــگ ســلطه یــا اســتکبار اســت.

فرهنگ صهیونیسم نژاد خاص را مورد توجه قرار می دهد و با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت به آن نژاد به کار می گیرد.

فرهنگ سرمایه داری، کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و بومی عبور می کند و در پهنه ی جهان گسترش می یابد: فرهنگ جهانی

فرهنگــی کــه ســعادت همــه ی انســان ها را دنبــال می کنــد و از عقایــد و آرمان هــای مشــترک انســانی ســخن می گویــد: گونــه ی دوم فرهنگ هایــی کــه بــه ســمت 
جهانــی شــدن گام برداشــته اند.

جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و هم سو با حق نباشد: مدینه ی فاسقه

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگــی کــه عقایــد و ارزش هــای مربــوط بــه قــوم و منطقــه ی خاصــی اســت، نــگاه ســلطه جویانــه بــه فرهنگ هــای دیگــر نــدارد و از مرزهــای خــود عبــور نمی کنــد، 
ظرفیــت جهانی شــدن را نــدارد.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

← منفعل: رویکرد جبرگرا و غیرمسئول، انسان ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند نه فعال و مانع تحقق عقاید می شوند. فعال 

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگــی کــه عقایــد، ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای آن مطابــق نیازهــای فطــری باشــد همــان فرهنــگ حــق اســت. فرهنگــی کــه ســعادت همــه انســان ها را 
ــد. ــخن می گوی ــانی س ــترک انس ــای مش ــد و آرمان ه ــد از عقای ــال می کن دنب

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ حق: ج( عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد.

سرمایه داری: پ( به خدمت گرفتن کشورهای پیرامون و حاشیه

صهیونیسم: الف(

استکبار: ب( دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.
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گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

حقیقت – عدالت و قسط – تعهد و مسئولیت – حریت و آزادی

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

فرهنگی که نتواند به پرسش های بنیادین بشر درباره انسان و جهان پاسخ دهد، توانایی دفاع از هویت خود را نخواهد داشت.

فرهنگــی کــه بــه حقیقتــی قائــل نباشــد نمی توانــد معیــار و میزانــی بــرای ســنجش عقایــد و ارزش هــای مختلــف داشــته باشــد و نمی توانــد از حقانیــت ارزش هــای 
خــود دفــاع کنــد.

گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

– دارای ارزش های عام و جهان شمول

– دارای ارزش های قومی و قبیله ای با نگاه سلطه جویانه

– دارای ارزش های قومی و قبیله ای بدون نگاه سلطه جویانه

گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحّقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنــگ جهانــی بایــد دارای دو ســطح از عقالنیــت باشــد؛ ابتــدا بایــد بــه پرســش های بنیادیــن بشــر دربــاره ی انســان و جهــان پاســخ دهــد. اگــر فرهنگــی نتوانــد بــه 
ایــن پرســش ها پاســخ دهــد، توانایــی دفــاع از هویــت خــود را نخواهــد داشــت. انســان عــالوه بــر پرســش های بنیادیــن، در شــرایط تاریخــی مختلــف بــا پرســش ها 
و نیازهــای متفاوتــی مواجــه می شــود. فرهنــگ جهانــی بایــد توانایــی پاســخ بــه پرســش های ثابــت بشــر و پرســش های متغیــر را داشــه باشــد و بــر اســاس عقایــد و 

ارزش هــای بنیادیــن خــود، بــه ایــن پرســش ها و نیازهــای متغیــر، پاســخ مناســب بدهــد.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

– پیدایــش عرفان هــای دروغیــن، نوعــی پاســخ گویــی کاذب بــه نیازهــای معنــوی انســان اســت کــه اگــر فرهنــگ جهانــی دارای ســطحی از عقالنیــت نباشــد موجب 
پیدایــش ایــن عرفان هــای دروغیــن خواهــد شــد.

– برخــی فرهنگ هــا جبرگــرا و غیــر مســئول اند. آن هــا نقــش انســان ها در تعییــن سرنوشتشــان را انــکار می کننــد، قــدرت مقاومــت را از آدمیــان می گیرنــد، آن هــا را 
بــه موجوداتــی منفعــل تبدیــل می کننــد و زمینــه نفــوذ ســلطه گــران را فراهــم می آورنــد. فرهنــگ جهانــی بایــد روحیــه تعهــد و مســئولیت را در انســان ها ایجــاد کنــد 

تــا زمینــه ی گســترش و تحقــق عقایــد و ارزش هــای جهــان شــمول را فراهــم آورد.

– برخــی قیــد و بندهــا مانــع رســیدن انســان بــه کمــال و حقــوق انســانی اش می شــوند و زمینــه ی ظلــم بــر او را فراهــم می کننــد. فرهنــگ جهانــی بایــد آزادی انســان 
از ایــن قیدهــا و بندهــا را تأمیــن کند.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

– دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه، جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود و جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است.

– فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

– جهان تکوینی، پیش از انسان هم بوده و وجود آن مستقل از خواست و اراده انسان است.

– فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد،

ابــدا بایــد بــه پرســش های بنیادیــن بشــر دربــاره ی انســان و جهــان پاســخ دهــد. اگــر فرهنگــی نتوانــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد، توانایــی دفــاع از هویــت خــود 
را نخواهــد داشــت. انســان عــالوه بــر پرســش های بنیادیــن، در شــرایط تاریخــی مختلــف بــا پرســش ها و نیازهــای متفاوتــی مواجــه می شــود. فرهنــگ جهانــی بایــد 
توانایــی پاســخ بــه پرســش های ثابــت بشــر و پرســش های متغیــر را داشــته باشــد و بــر اســاس عقایــد و ارزش هــای بنیادیــن خــود، بــه ایــن پرســش ها و نیازهــای 
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متغیــر پاســخ مناســب بدهــد. پیدایــش عرفان هــای دروغیــن، نوعــی پاســخ گویــی کاذب بــه نیازهــای معنــوی انســان اســت. کــه مربــوط بــه عقالنیــت می باشــد.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ارزش جهــان شــمول عدالــت اســت کــه از قطبــی شــدن جهــان، بهره کشــی ظالمانــه ی برخــی انســان ها و جوامــع از برخــی دیگــر و در نتیجــه پایمــال شــدن حقــوق 
ــد. ــری می کن ــان ها جلوگی انس

انســان عــالوه بــر نیازهــای مــادی و دنیــوی، نیازهــای ابــدی و معنــوی دارد. فرهنگــی کــه صرفــًا متوجــه نیازهــای مــادی و دنیــوی انســان اســت و از نیازهــای ابــدی 
و معنــوی او چشم پوشــی می کنــد. بشــر را بــه بحران هــای روحــی و روانــی گرفتــار می ســازد. فرهنــگ جهانــی بایــد از معنویــت کــه ارزشــی جهــان شــمول اســت، 

برخــوردار باشــد.

فرهنگ هایــی کــه بــه حقیقتــی قائــل نباشــند، نمی تواننــد معیــار و میزانــی بــرای ســنجش عقایــد و ارزش هــای مختلــف داشــته باشــند و در نتیجــه نمی تواننــد از 
حقانیــت ارزش هــای خــود دفــاع کننــد.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــر  ــاره ی انســان و جهــان پاســخ دهــد. انســان عــالوه ب ــن بشــر درب ــه پرســش های بنیادی ــد ب ــدا بای ــد دارای دو ســطح از عقالنیــت باشــد، ابت ــی بای فرهنــگ جهان
پرســش های بنیادیــن، در شــرایط تاریخــی مختلــف بــا پرســش ها و نیازهــای متفاوتــی مواجــه می شــود. فرهنــگ جهانــی بایــد توانایــی پاســخ بــه پرســش های ثابــت 

بشــر و پرســش های متغیــر را داشــته باشــد.

ــا زمینــه ی گســترش و تحقــق عقایــد و ارزش هــای جهــان شــمول را  فرهنــگ جهانــی هــم چنیــن بایــد روحیــه ی تعهــد و مســئولیت را در انســان ها ایجــاد کنــد ت
فراهــم آورد.

بــا کمــک ارزش جهــان شــمول عدالــت، می تــوان از قطبــی شــدن جهــان، بهره کشــی ظالمانــه ی برخــی انســان ها و جوامــع از برخــی دیگــر و در نتیجــه، پایمــال 
شــدن حقــوق انســان ها جلوگیــری کــرد.

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

پیشگیری از تفرقه ی بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر، با ارزش جهان شمول عدالت امکان پذیر است.

فرهنــگ جهانــی بایــد معیــار و میزانــی بــرای ســنجش عقایــد و ارزش هــای مختلــف داشــته باشــد تــا از حقانیــت ارزش هــای خــود دفــاع کنــد کــه همــان ارزش جهان 
شــمول حقیقت اســت.

برخــی قیــد و بندهــا مانــع رســیدن انســان بــه کمــال و حقــوق انســانی اش می شــوند و زمینــه ی ظلــم بــر او را فراهــم می کننــد. فرهنــگ جهانــی بایــد آزادی انســان ها 
از ایــن قیــد و بندهــا را تأمیــن نماید.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

فرهنگــی کــه تســلط یــک قــوم، جامعــه یــا گروهــی خــاص را بــر دیگــران بــه دنبــال مــی آورد و دیگــر اقــوام، جوامــع و گروه هــا را بــه ضعــف و ناتوانــی می کشــاند، 
فرهنــگ ســلطه یــا اســتکبار اســت.

ســرمایه داری، کانــون ثــروت و قــدرت را مــورد توجــه قــرار می دهــد و کشــورهای دیگــر را در پیرامــون آن بــه خدمــت می گیــرد. فارابــی، جامعــه ای را کــه عقایــد و 
ارزش هــای آن حــق باشــد، امــا هنجارهــا و رفتارهــای آن موافــق و هــم ســو بــا حــق نباشــد، مدینــه ی فاســقه می نامــد.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت نادر ت:

ج( فرهنگ جهانی باید روحیه ی تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ هــای مختلــف، گســتره ی جغرافیایــی و تــداوم تاریخــی یکســانی ندارنــد. در طــول زمــان در ســرزمینی واحــد، فرهنگ هــای متفاوتــی، پدیــد می آینــد و در 
ــد. ــی شــکل می گیرن ــدد، فرهنگ هــای گوناگون ــی واحــد در ســرزمین های متع زمان
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 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ویژگی های گونه ی نخست فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن گام برداشتند:

1( عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن متعلق به قوم، منطقه یا گروه خاصی است.          2( نگاه سلطه جویانه دارد.

4( تقســیم جهــان بــه دو منطقــه ی مرکــزی و پیرامونــی        5( بــه خدمــت گرفتــن منطقــه ی پیرامونــی توســط منطقــه ی  3( عبور از مرزهای جغرافیایی 
ــزی مرک

6( فرهنگ صهیونیسم و سرمایه داری دو نمونه از این گونه اند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ صهیونیسم: آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت آن نژاد به کار می گیرد.

فرهنــگ ســلطه یــا اســتکبار: فرهنگــی کــه تســلط یــک قــوم، جامعــه یــا گروهــی خــاص را بــر دیگــران بــه دنبــال مــی آورد و دیگــر اقــوام، جوامــع و گروه هــا را بــه 
ــاند. ــی می کش ــف و ناتوان ضع

مدینه ی فاسقه: جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبارت اول و سوم درست است.

← فرهنــگ ســرمایه داری، کانــون ثــروت و قــدرت را مــورد توجــه قــرار می دهــد و کشــورهای دیگــر  عبــارت دوم نادرســت اســت و بــه ایــن ترتیــب درســت می باشــد 
را در پیرامــون آن بــه خدمــت می گیــرد.

نکته: به خدمت گرفتن دیگران برای یک نژاد خاص از ویژگی های فرهنگ صهیونیسم است.

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــد و ارزش هــای مختلــف داشــته باشــند و در نتیجــه نمی تواننــد از  ــرای ســنجش عقای ــه حقیقتــی قائــل نباشــند نمی تواننــد معیــار و میزانــی ب فرهنگ هایــی کــه ب
حقانیــت ارزش هــای خــود دفــاع کننــد.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبــارت اول اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد کــه انســان عــالوه بــر نیازهــای مــادی و دنیــوی نیازهــای ابــدی و معنــوی نیــز دارد کــه ایــن نکتــه بــه ویژگــی معنویــت بــر 
می گــردد.

عبارت دوم اشاره به عدم قطبی شدن جهان و همچنین پایمال شدن حقوق انسان ها و جوامع دارد که به ویژگی عدالت مرتبط است.

عبــارت ســوم نیــز بــه منفعــل بــودن افــراد و جوامــع و پیامدهــای آن کــه فراهــم شــدن زمینــه ی نفــوذ ســلطه گــران اســت اشــاره دارد و بــه ویژگــی تعهــد و مســئولیت 
ــوط می شــود. مرب

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بــه ایــن پرســش ها بــر اســاس ارزش هــای جهــان شــمول دیگــر ماننــد حقیقــت، معنویــت و عدالــت پاســخ داده می شــود. بــا پاســخی کــه بــه دو پرســش مذکــو در 
ــردد. ــخص می گ ــای آزادی مش ــود، معن ــؤال داده می ش س

گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ســطح اول عقالنیــت بایــد بــه پرســش هایی بنیادیــن بشــر دربــاره ی انســان و جهــان پاســخ دهــد. اگــر فرهنگــی نتوانــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد، تــوان دفــاع 
از هویــت خــود را از دســت می دهــد.

عبــارت ســؤال ناتوانــی در پاســخ بــه یــک پرســش بنیادیــن در رابطــه بــا انســان و جهــان را مطــرح کــرده اســت و نتیجــه ی آن را خواســته اســت، پــس صــورت ســؤال 
اســتدالل بــر نبــودن عقالنیــت ســطح اول دارد و نتیجــه ی نبــود ســطح اول عقالنیــت از دســت دادن تــوان دفــاع از هویــت فرهنگــی اســت.



272

جامعه شناسی جامع کنکور

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

عمر برخی فرهنگ ها کوتاه و برخی دیگر طوالنی است.

گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــا عبــور از مرزهــای  ــا گــروه خاصــی اســت. چنیــن فرهنگــی ب گونــه ی نخســت، فرهنگــی اســت کــه عقایــد، ارزش هــا و هنجارهــای آن ناظــر بــه قــوم، منطقــه ی
ــه ی  ــه ی مرکــزی، منطق ــی اســت. منطق ــه، مرکــزی و دیگــری پیرامون ــن دو منطق ــد، یکــی از ای ــه تقســیم می کن ــه مناطقــی دوگان ــی خــود، جهــان را ب جغرافیای

ــرد. ــت می گی ــه خدم ــی را ب پیرامون

فرهنگــی کــه تســلط یــک قــوم، جامعــه یــا گروهــی خــاص را بــر دیگــران بــه دنبــال مــی آورد و دیگــر اقــوام، جوامــع و گروه هــا را بــه ضعــف و ناتوانــی می کشــاند، 
فرهنــگ ســلطه یــا اســتکبار اســت.

گونــه ی دوم فرهنــگ جهانــی، فرهنگــی اســت کــه عقایــد، ارزش هــا و هنجارهــای آن در خدمــت گــروه و قــوم خاصــی نیســت، بلکــه ســعادت همــه ی انســان ها را 
ــد. ــد و آرمان هــای مشــترک انســانی ســخن می گوی دنبــال می کنــد و از عقای

فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد، مدینه ی فاسقه می نامد.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

← از جملــه فرهنگ هــای گونــه ی نخســت در حــال جهانــی شــدن اســت زیــرا ناظــر بــه یــک قــوم، منطقــه یــا گــروه  شونیســم بــه عنــوان مکتــب برتــری یــک نــژاد 
ــت. خاصی اس

← ایــن نــوع از فرهنــگ نیــز از جملــه فرهنگ هــای گونــه ی نخســت در حــال جهانــی شــدن اســت، زیــرا تســلط یــک قــوم،  تســلط یــک طبقــه بــر طبقــه ی دیگــر 
جامعــه و گروهــی خــاص را بــر دیگــران بــه دنبــال مــی آورد.

← اشاره به ویژگی تعهد و مسئولیت فرهنگ جهانی دارد. اعتقاد به تعهد اجتماعی هنرمند 

گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

انســان ها عــالوه بــر نیازهــای مــادی و دنیــوی، نیازهــای ابــدی و معنــوی دارنــد. فرهنگــی کــه صرفــًا متوجــه نیازهــای مــادی و دنیــوی انســان اســت و از نیازهــای 
ابــدی و معنــوی او چشــم پوشــی می کنــد، بشــر را بــه بحران هــای روحــی و روانــی گرفتــار می ســازد.

فرهنگ جهانی باید از معنویت که ارزش جهانی شمول است، برخوردار باشد.

 ← فرهنــگ جهانــی بایــد روحیــه ی تعهــد و مســئولیت را در انســان ها ایجــاد کنــد تــا زمینــه ی گســترش و تحقــق عقایــد و ارزش هــای جهــان شــمول را فراهــم آورد. 
اســتعفالی مســئولین ژاپنــی بــه معنــای تعهــد و مســئولیت آن ها اســت.

← آسمان ها و زمین با عدالت پا بر جا می مانند. فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به عدالت معتقد و پایبند باشد. 

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخــی فرهنگ هــا جبرگــرا و غیرمســئول اند. آن هــا نقــش انســان ها در تعییــن سرنوشتشــان را انــکار می کننــد، قــدرت مقاومــت را از آدمیــان می گیرنــد، آن هــا را بــه 
موجوداتــی منفعــل تبدیــل می کننــد و زمینــه ی نفــوذ ســلطه گران را فراهــم می آورنــد.

گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخــی فرهنگ هــا رویکــرد جبرگــرا و غیــر مســئول دارنــد. فرهنگ هــای جبرگــرا، منکــر نقــش انســان ها در تعییــن سرنوشتشــان می باشــند، قــدرت مقاومــت را از 
ــد. ــل می کننــد و زمینــه ی نفــوذ ســلطه گران را فراهــم می آورن ــی منفعــل تبدی ــه موجودات ــد، آن هــا را ب آدمیــان می گیرن

برخــی قیــد و بندهــا، مانــع رســیدن انســان بــه کمــال و حقــوق انســانی اش می شــوند و زمینــه ی ظلــم بــر او را فراهــم می کننــد. فرهنــگ جهانــی بایــد آزادی انســان 
از ایــن قیــد و بندهــا را تأمیــن نمایــد.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخــی قیــد و بندهــا مانــع رســیدن انســان بــه کمــال و حقــوق انســانی اش می شــوند و زمینــه ی ظلــم بــر او را فراهــم می کننــد. فرهنــگ جهانــی بایــد آزادی انســان 
از ایــن قیــد و بندهــا را تأمیــن کنــد.
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 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــه  ــوط ب ــی شــدن گام برداشــته اند« مرب ــه ســوی جهان ــور کــرده و ب ــی خــود عب ــی وجــود داشــته اند کــه از مرزهــای جغرافیای ــخ فرهنگ های ــارت »در طــول تاری عب
فرهنگــی اســت کــه عقایــد، ارزش هــا و هنجارهــای آن در خدمــت گــروه و قــوم خاصــی نیســت بلکــه ســعادت همــه ی انســان ها را دنبــال می کنــد. بررســی ســایر 

گزینه هــا:

1( فرهنگــی کــه عقایــد و ارزش هــای آن ناظــر بــه قــوم، منطقــه یــا گــروه خاصــی اســت، چنیــن فرهنگــی بــا عبــور از مرزهــای جغرافیایــی خــود جهــان را بــه دو 
ــد. ــی تقســیم می کن ــه ی مرکــزی و پیرامون منطق

2( فرهنگی که نسبت به سایر اقوام نگاه سلطه جویانه نداشته باشد، جهانی نمی شود.

4( فرهنــگ ســرمایه داری جهــان را بــه مناطقــی دوگانــه تقســیم می کنــد و کانــون قــدرت و ثــروت را مــورد توجــه قــرار می دهــد و کشــورهای دیگــر را در پیرامــون و 
حاشــیه ی آن بــه خدمــت می گیــرد.

گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخی قید و بندها زمینه ی ظلم بر انسان را فراهم می کنند. فرهنگ جهانی باید حریت و آزادی انسان از این قید و بندها را تأمین نماید.

فرهنگ جهانی باید در الیه های مختلف خود به ارزش جهان شمول عدالت و قسط معتقد و پایبند باشد.

در صورت عدم وجود ارزش جهان شمول معنویت بشر به بحران های روحی و روانی گرفتار می شود.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

الف( عدالت و قسط چاره ی پیشگیری از تفرقه بین جوامع و تباه ساختن منابع و امکانات بشر است.

ب( فرهنگ هایــی بــا رویکــرد جبرگــرا و غیــر مســئول منکــر نقــش انســان ها در تعییــن سرنوشتشــان می باشــند، قــدرت مقاومــت را از آدمیــان می گیرنــد و آن هــا را 
بــه موجوداتــی منفعــل تبدیــل می کننــد. فرهنــگ جهانــی بایــد روح تعهــد و مســئولیت را در انســان ها ایجــاد کنــد.

ج( فرهنگ جهانی باید از ارزش شمول معنویت برخوردار باشد تا به پرسش های بنیادین بشر پاسخ دهد.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

← برخورداری فرهنگ غالب جهانی از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی انسجام نظام اجتماعی 

← غلبه ی فرهنگ سلطه تقسیم جهان به بخش های پیرامون و مرکز 

مواجه شدن جامعه ی جهانی با تضاد درونی← غلبه ی فرهنگ غیر برخوردار از ویژگی های مطلوب جهانی

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تمامی عبارات مذکور صحیح اند.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جامعــه ای کــه عقایــد و ارزش هــای آن حــق باشــد، امــا هنجارهــا و رفتارهــای آن موافــق و همســو بــا حــق نباشــد، بیان گــر تعریــف مدینــه ی فاســقه از دیــدگاه فارابــی 
ــد. می باش

فرهنگ های جبرگرا و غیر مسئول انسان ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند.

فرهنگ جهانی باید بتواند بر اساس عقاید و ارزش های بنیادین خود به پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب دهد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیرد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف به ویژگی حقیقت اشاره دارد.
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

← حقیقت دفاع از حقانیت ارزش ها 

← تعهد و مسئولیت فراهم شدن زمینۀ گسرتش و تحقق عقاید و ارزش ها 

← عقالنیت پاسخ دادن به پرسش های بنیادین بشر 

← عدالت و قسط جلوگیری از بهره کشی ظالمانۀ برخی، از برخی دیگر 

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ جهانی باید روح مسئولیت و تعهد را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگــی کــه تســلط یــک قــوم، جامعــه و گروهــی خــاص را بــر دیگــران بــه دنبــال مــی آورد و دیگــران را بــه ضعــف و ناتوانــی می کشــاند فرهنــگ ســلطه یــا اســتکبار 
است.

گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها ناظر به قوم و منطقه خاصی است و از محدودۀ قومی و منطقه ای خود فراتر نمی روند.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجاهارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد، مدینۀ فاسقه می نامد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف خواهد داشت.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ هایــی کــه بــه حقیقتــی قائــل نباشــند، نمی تواننــد معیــار و میزانــی بــرای ســنجش عقایــد و ارزش هــای مختلــف داشــته باشــند و در نتیجــه، نمی تواننــد از 
حقانیــت ارزش هــای خــود دفــاع کننــد.

فرهنگ جهانی، باید روحیه ی تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

گزینه »4« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ سرمایه داری، کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد.

فرهنگــی کــه تســلط یــک قــوم، جامعــه یــا گروهــی خــاص را بــر دیگــران بــه دنبــال مــی آورد و دیگــر اقــوام، جوامــع و گروه هــا را بــه ضعــف و ناتوانــی می کشــاند، 
فرهنــگ ســلطه یــا اســتکبار اســت.

برر ی  ایر گزینه ها:

1( هر دو قسمت ویژگی فرهنگ استکباری است.

2( قسمت دوم ویژگی فرهنگ صهیونیسم است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت:

الــف( بــا ارزش جهــان شــمول عدالــت می تــوان از قطبــی شــدن جهــان، بهره کشــی ظالمانــه ی برخــی انســان ها و جوامــع از برخــی دیگــر و در نتیجــه پایمــال شــدن 
حقــوق انســان ها جلوگیــری کــرد.

ب( فرهنــگ صهیونیســم و ســرمایه داری، فرهنگ هایــی هســتند کــه عقایــد، ارزش هــا یــا هنجارهــای آن هــا متعلــق بــه قــوم، منطقــه یــا گــروه خاصــی اســت ولــی 
نگاهــی ســلطه جویانــه دارنــد.
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گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنــگ جهانــی بایــد دارای دو ســطح از عقالنیــت باشــد؛ ابتــدا بایــد بــه پرســش های بنیادیــن بشــر دربــاره ی انســان و جهــان پاســخ دهــد. اگــر فرهنگــی نتوانــد بــه 
ایــن پرســش ها پاســخ دهــد، توانایــی دفــاع از هویــت خــود را نخواهــد داشــت. انســان عــالوه بــر پرســش های بنیادیــن، در شــرایط تاریخــی مختلــف بــا پرســش ها 
ــه ایــن پرســش ها و نیازهــای متغیــر، پاســخ  ــر اســاس عقایــد و ارزش هــای بنیادیــن خــود، ب ــد ب و نیازهــای متفاوتــی مواجــه می شــود. فرهنــگ جهانــی بایــد بتوان

مناســب بدهــد.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد، همان فرهنگ حق است.

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخــی قیــد و بندهــا مانــع رســیدن انســان بــه کمــال و حقــوق انســانی اش می شــوند و زمینــه ی ظلــم بــر او را فراهــم می کننــد. فرهنــگ جهانــی بایــد آزادی انســان 
از ایــن قیــد و بندهــا را تأمیــن کنــد.

ــان ها  ــوق انس ــدن حق ــال ش ــه، پایم ــر و در نتیج ــی دیگ ــع از برخ ــان ها و جوام ــی انس ــه ی برخ ــی ظالمان ــان، بهره کش ــدن جه ــی ش ــوان از قطب ــی می ت در صورت
ــه ارزش جهــان شــمول عدالــت باشــد. جلوگیــری کــرد کــه فرهنــگ جهانــی، معتقــد ب

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخــی از فرهنگ هــا عمــری کوتــاه دارنــد و برخــی مدتــی طوالنــی دوام می آورنــد. برخــی از مناطقــی محــدود بــه وجــود می آینــد و از مرزهــای جغرافیایــی خــود عبــور 
نمی کننــد، ولــی برخــی دیگــر گســترش بســیاری دارنــد.

 گزینه »4«  پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگــی کــه عقایــد، ارزش هــا یــا هنجارهــای آن ناظــر بــه قــوم، منطقــه یــا گــروه خاصــی باشــد؛ بــا عبــور از مرزهــای جغرافیایــی خــود، جهــان را بــه مناطقــی دو گانه 
تقســیم می کنــد. یکــی از ایــن مناطــق، مرکــزی و دیگــر پیرامونــی اســت. منطقــه ی مرکــزی، منطقــه ی پیرامونــی را بــه خدمــت می گیــرد.

گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گونــه ی نخســت از فرهنگ هایــی کــه بــه ســوی جهانــی شــدن گام برداشــتند، جهــان را بــه دو منطقــه ی مرکــزی و پیرامونــی تقســیم می کنــد کــه منطقــه ی مرکزی، 
منطقــه ی پیرامونــی را بــه خدمــت می گیــرد. فرهنــگ ســرمایه داری، صهیونیســم بین الملــل، ســلطه و اســتکبار از ایــن نوع انــد.

فرهنــگ صهیونیســم بین الملــل، آرمان هــا و ارزش هــای خــود را متوجــه نــژاد خاصــی می دانــد و بــا رویکــرد دنیــوی و ایــن جهانــی خــود، دیگــران را در خدمــت ایــن 
نــژاد بــه کار می گیــرد، ماننــد شــهرک ســازی یهودیــان در فلســطین.

فرهنگ های جبرگرا منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشتشان می باشند.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است.و لا (1ل

آزادی همواره دو پرسش را به همراه دارد: »آزادی از چه؟« و »آزادی برای چه؟« زیرا آزادی همواره رهایی از یک امر برای رسیدن به امر دیگری است.

گزینه »2« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگ هایــی کــه بــه حقیقتــی قائــل نباشــند، نمی تواننــد معیــار و میزانــی بــرای ســنجش عقایــد و ارزش هــای مختلــف داشــته باشــند و در نتیجــه نمی تواننــد از 
حقانیــت ارزش هــای خــود دفــاع کننــد.

گزینه »3« پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد، همان فرهنگ حق است.



ی
س

نا
ش

عه
ام

ج



277

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

سواالت درس سوم

نمونه های فرهنگ جهانی 1
پایۀ یازدهم

 به ترتیب هر عبارت مربوط به کدام نوع از استعمار است؟ 1-

 کودتای بینوشه علیه آلنده در شیلی 
 ناتوی فرهنگی 

 درگیری سپاهیان انگلیسی با قوم زولو در جنوب آفریقا
افزایش برنامه های ماهواره ای در ایران 

2( استعمارـ استعمار نوـ  استعمارـ  استعمار نو  1( استعمار نوـ  استعمار فرانوـ  استعمارـ  استعمار فرانو   

4( استعمار فرانوـ  استعمارـ  استعمار نوـ  استعمار  3( استعمار نوـ  استعمارـ  فرانوـ  استعمار نو   

قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد، به ترتیب در چه صورتی می تواند استقالل سیاسی خود را بازیابد و در چه صورتی 1-
می تواند گروه مهاجم را در درون فرهنگ خود هضم کند؟ 

1( با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظام مهاجمـ  وقتی که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر بداند. 

2(  وقتی که بتواند گروه مهاجم را به خدمت بگیردـ  زمانی که فرهنگ مهاجم ، قومی و قبیله ای باشد. 

3( با حمله ی قوم مهاجم به سرزمین دیگرـ  وقتی که قوم شکست خورده، از فرهنگ قوی و غنی برخوردار باشد. 

4( در صورتی که هویت فرهنگی خود را حفظ نمایدـ  وقتی که فرهنگ غنی و قوی داشته باشد. 

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1-

- استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند.
- غربی کردن جهان را در پوشش نام جهانی شدن پیگیری می کند.

- اشغال نظامی جوامع ضعیف 
4( ب ـ الف ـ ج  3( ج ـ ب ـ الف   2( ب ـ ج ـ الف   1( الف ـ ب ـ ج  

 وجه اشتراک »استعمار فرانو و امپریالیسم سیاسی«، »استعمار نو و فرانو« و »حضور مستقیم استعمارگر« را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1-

2( سلطهـ  استعمارگران پنهان اندـ  استعمار نو  ـ استعمار قدیم   ـ استعمارگران پنهان اند  1( هدف قرار دادن هویت جوامع 

4( سلطه ـ استفاده از کودتا ـ   ـ استعمار قدیم 3( هدف قرار دادن هویت جوامعـ  مجریان آشکارندـ  استعمار نو  

 در کدام نوع استعمار، عقاید، ارزش ها و آرمان های فرهنگ دیگر، مورد هجوم قرار می گرفت و موفقیت های استعمار در قرن 9- ناشی 1-
از چه چیزی بود؟ 

2( قدیمـ  پیشرفت در زمینه دریانوردی، رسانه ها و تجارت  1( فرانوـ  پیشرفت در زمینه صنعت، سیاسی و فرهنگی   

4( فرانو ـ پیشرفت در زمینه دریانوردی، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی  3( نوـ  فناوری اطالعات، اقتصاد صنعتی و فنون نظامی   

استعمار نوامپریالیسیم سیاسیاستعمار فرانو

)ب()ج()الف(
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هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ )به ترتیب(1-

- مقاومت هایی که جوامع مستعمره طی قرن بیستم انجام دادند. 
- علت افزایش موقعیت  سرمایه داران 

- مواجهه ی فرهنگ غرب با فرهنگ اسالم 
1( مواجه شدن با استعمار نو و فرانوـ  صنعتـ  چالش بین فرهنگ ها 

2( استقالل سیاسی و نظامیـ  رشد تجارتـ  چالش بین فرهنگ ها 

3( مواجه شدن با استعمار نو و فرانو ـ انباشت ثروت ـ چالش و تضاد درونی 

4( استقالل سیاسی و نظامی ـ انتقال ثروت به اروپا ـ چالش و تضاد درونی 

چه موقع امپریالیسم فرهنگی رخ می دهد و چه عاملی در گذشته موجب پیدایش امپراتوری های بزرگ شده است؟ 1-

1( با تحت تصرف اقتصادی یا نظامی قرار گرفتن جامعه ای و فروریختن مقاومت فرهنگی آن جامعه، قوم مغلوب برتری فرهنگی جامعه ی مسلط را بپذیردـ  استعمار

2( یک سرزمین خارجیـ  با توسل به قدرت نظامی و سیاسی اشغال شودـ  کشورگشایی و جهان گشایی 

3( مقاومت فرهنگی منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه ی دیگر قرار گرفته فرو ریزد و قوم مغلوب برتری فرهنگی جامعه ی مسلط را بپذیرد ـ سلطه 
و استکبار

4( اقوامی که با غلبه ی نظامی بر دیگران تسلط پیدا کرده اند، غلبه ی نظامی آنان به حضور مستقیم در منطقه ی جغرافیایی منجر شده اما در همه ی موارد بسط فرهنگی 
را به دنبال نیاورده استـ  استعمار

تعریف واژه امپریالیسم چیست؟ 1-

1( به اصالت انسان دنیوی و این جهانی گفته می شود. 

2( به فروریختن مقاومت فرهنگی منطقه تحت تصرف گفته می شود.

3( از امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای گفته می شود. 

4( بر اشتغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی داللت می کند. 

 با توجه به گونه شناسی جوامع فارابی، همه گزینه ها به »جامعه تغلب« اشاره دارند، به جز..........91

1( چنین فرهنگ ها و جوامعی، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می دانند و به دنبال چیرگی بر ملل دیگر هستند. 

2( همه آن ها، شیفته غلبه بر اقوام دیگرند، هدف آن ها، خوار و مقهور کردن دیگران است و نمی خواهند ملت مقهور، مالک جان و مال خود باشند. 

3( چنین ملتی چون گمان می برند که ملت مقهور، خوشبخت، پیروز و مورد رشک دیگران است، باید بر آن ها چیرگی پیدا کرد. 

4( همه آن ها مردم جوامع دیگر را خوار و بی ارزش می شمرند که این گونه اندیشه ها، حس خودخواهی را در آن ها تقویت می کند.

 قومی که در اثر مهاجم نظامی شکست می خورد......... با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم، می تواند استقالل سیاسی خود 1--
را به دست آورد و........ می تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضم کند و به خدمت گیرد. 

1( اگر هویت فرهنگی اش را حفظ کندـ  اگر فرهنگی غنی و قوی داشته باشد. 

2( اگر فتوحاتی فراتر از مرزهای جغرافیایی اش داشته باشدـ  اگر فرهنگی غنی و قوی داشته باشد. 

3( اگر توان نظامی  اش را باال ببرد ـ اگر هویت فرهنگی اش را حفظ کند. 

4( اگر توان نظامی اش را باال ببردـ  اگر فتوحاتی فراتر از مرزهای جغرافیایی اش داشته باشد. 
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 با توجه به مفهوم استعمار نو، کدام یک از عبارت های زیر درست نیست و کدام یک از کودتاهای زیر، نمونه شکست خورده کودتاهای 1--
استعمار نو می باشد؟ )به ترتیب(

1( دولت های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود، از کودتای نظامی نیز استفاده می کنند ـ کودتای آمریکایی، انگلیسی نوژه 

2( جهان غرب حضور مستقیم ندارد و هویت فرهنگ و علمی دیگر کشورها را هدف قرار می دهدـ  کودتای 18 تیرماه 1359

3( پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه کشورهای مستعمره، طی قرن بیستم به وجود آمدـ  کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299

4( دولت های استعمارگر از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره، برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنندـ  کودتای آمریکایی 28 مردادماه 1332

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت  های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟1--

الف( مغوالن به سرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که به لحاظ نظامی از آنان شکست خورده بودند. 
ب( غلبه نظامی به حضور مستقیم مهاجمان در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود و همواره گسترش فرهنگی آن ها را به دنبال 

می آورد.
ج( موفقیت های استعمار قدیم، ناشی از پیشرفت در زمینه های دریانوردی، فنون نظامی و اقتصادی صنعتی بود. 

د( در امپریالیسم اقتصادی، مقاومت فرهنگی منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه ای دیگر قرار گرفته است، از بین می رود. 
4( غ ـ غ ـ ص ـ ص  3( ص ـ غ ـ ص ـ غ    2( ص ـ غ ـ غ ـ ص   1( ص ـ ص ـ  ص ـ غ  

ضمن مقایسه »استعمار نو و فرانو« بیان کنید، استعمار اروپایی در چه دوره هایی، بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را بر پا کرد؟ 1--
)به ترتیب(

1( استعمارگران در استعمار نو بیش تر از رسانه ها و فناوری اطالعات و در استعمار فرانو بیش تر از سازمان ها و نهادهای سیاسی بین المللی استفاده می کنند ـ قرون 
نوزدهم و بیستم میالدی 

2( در استعمار نو، استعمارگران آشکار و مجریان پنهان، اما در استعمار فرانو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند ـ سده نوزدهم و بیستم میالدی

3( موفقیت های استعمار نو ناشی از پیشرفت در زمینه استفاده از ابزارهای فرهنگ بود، اما استعمار فرانو، از شرایط مساعد سیاسی و علمی استفاده کردـ  سده هفدهم 
و هجدهم میالدی

4( در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند، اما در استعمار فرانو، استعمارگران مجریان پنهان هستند ـ قرن هفدهم و هجدهم میالدی

 پاسخ دهید:1--

- هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب بوده و ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، چه نتیجه ای در پی دارد؟
- نابودی پانزده میلیون سرخ پوست نتیجه ی چه بود؟

- مسلمانان آسیای جنوب شرقی از چه طریق به اسالم روی آوردند؟ 
1( برخوردهای فرهنگی و تمدنیـ  نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومیـ  تعامالت فرهنگی

2( انسجام جامعه ی جهانیـ  اقدام اروپائیان برای تأمین سلطه ی خود بر آمریکاـ  روابط تجاری 

3( وابستگی جوامعـ  اشغال سرزمین های آن ها توسط سفیدپوستانـ  روابط تجاری

4( ایجاد زمینه ی ستیز و چالشـ  بزرگ ترین برده داری تاریخـ  روابط سیاسی

کدام عبارت در گزینه های زیر صحیح بیان نشده است؟ 1--

1( فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد. 

2( در استعمار فرانو، کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود، با استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی و از طریق دولت های 
را در اختیار می گیرد.  بازار و سیاست کشورهای دیگر  دست نشانده، کنترل 

3( در استعمار نو، کشورهای استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی که در دوره ی استعمار ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره، برای رسیدن 
به اهداف استعماری خود استفاده می کنند. 

4( براساس دیدگاه سوم، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی مهم و در تعامل با یکدیگرند. 
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 به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام یک از مفاهیم زیر به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- در این دیدگاه، جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند. 
- زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد.

- نوعی جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن پانزدهم توسط اروپاییان آغاز شد. 
- کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود، با استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی کنترل بازار و سیاست 

کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد. 
2( دیدگاه سومـ  حقانیتـ  استعمار فرانوـ  استعمار فرانو 1( دیدگاه دومـ  تعهد و مسئولیتـ  استعمارـ  استعمارنو  

4( دیدگاه اولـ  تعهد و مسئولیتـ  امپریالیسمـ  استعمار فرانو 3( دیدگاه دومـ  عقالنیتـ  استعمار نوـ  استعمار نو   

 کدام گزینه در رابطه با استعمار نو صحیح نمی باشد؟ 1--

1( استعمارگران بیش از ابزارهای نظامی ـ سیاسی و اقتصادی از ابزارهای فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فّناوری های اطالعات استفاده می کنند. 

2( پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه ی کشورهای مستعمره، طی قرن بیستم به وجود آمد. 

3( کشورهای استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی که در دوره ی استعمار ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره، برای رسیدن به اهداف 
استعماری خود استفاده می کنند. 

4( کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود، با استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی و از طریق دولت های دست نشانده، کنترل بازار 
و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد. 

به ترتیب درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به طور صحیح اشاره شده است؟ 1--

- دولت های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود، از کودتای نظامی نیز استفاده می کنند. 
- در استعمار نو، استعمارگران حضور مستقیم و آشکار داشتند. 

- مردمی که برتری فرهنگی جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خود را در حاشیه ی جهان غرب جست وجو می کنند و به مسیری می روند 
که جهان غرب برای آنان ترسیم می کند. 

- جهان غرب در استعمار قدیم، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد. 
4( غ ـ ص ـ ص ـ غ 3( غ ـ ص ـ غ ـ ص   2( ص ـ غ ـ ص ـ غ   1( ص ـ غ ـ غ ـ غ   

 به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 91-

- از امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای گفته می شود. 
- اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی 

- بزرگ ترین برده داری تاریخ بشر در سده ی هفدهم و هجدهم میالدی
2( امپریالیسیمـ  استعمار نوـ  کودتای آمریکایی  1( استعمار نوـ  استعمار فرانوـ  استعمار اروپایی   

4( امپریالیسیمـ  استعمارـ  استعمار اروپایی  3( استعمارـ  امپریالیسمـ  کودتای آمریکایی   

 کدام عبارت در گزینه های زیر صحیح بیان نشده است؟ 1--

1( فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد. 

2( در استعمار فرانو، استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود، با استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی و از طریق دولت های دست نشانده، 
کنترل بازار و سیاست  کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد.

3( در استعمار نو، کشورهای استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی که در دوره ی استعمار ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره، برای رسیدن 
به اهداف استعماری خود استفاده می کنند. 

4( براساس دیدگاه سوم، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در تعامل با یکدیگرند. 
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 ویژگی های جامعه تغلب و مردم آن کدام است؟ 1--

1( همکاری مردم برای غلبه یافتن بر سایر ملت ها ـ خوار و مقهور کردن دیگران ـ تصور برتر بودن خود نسبت به دیگران ـ طالب ستایش دیگران 

2( خودداری از چیرگی بر مردم جامعهـ  فراهم آوردن زمینه ی نفوذ سلطه گرانـ  منفعل کردن مردمـ  بی ارزش ندانستن مردم جوامع دیگر

3( عالقه به چیره شدن بر یکایک مردم جامعه ی خود ـ تصور خوشبخت و پیروز بودن دیگران ـ انکار نقش انسان ها در تعیین سرنوشت شان ـ خوار کردن دیگران 

4( شیفتگی همه ی مردم برای غلبه بر اقوام دیگر ـ مالک نبودن ملت مقهور بر جان و مال خود ـ تصور توانایی دیگران در دست یابی به موقعیت آنان ـ خوار شمردن 
مردم جوامع دیگر 

 در استعمار نو، کشور استعمارگر چگونه کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد؟ 1--

1( استفاده از ابزارهای فناوری اطالعاتـ  با اتکاء به قدرت نظامی خودـ  با استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی 

2( با اتکاء به قدرت اقتصادی خودـ  با استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللیـ  از طریق دولت های دست نشانده 

3( با اتکاء به قدرت نظامی خودـ  از طریق دولت های دست نشاندهـ  هدف قرار دادن هویت فرهنگی دیگر کشورها 

4( استفاده از مجریان بومیـ  استفاده از ابزارهای فناوری اطالعاتـ  با اتکاء به قدرت اقتصادی خود 

 درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه  به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( مغوالن به سرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که به لحاظ نظامی از آنان شکست خورده بودند. 
ب( غلبه ی نظامی به حضور مستقیم مهاجمان در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود و همواره گسترش فرهنگی آن ها را به دنبال می آورد. 

ج( موفقیت های استعمار قدیم، ناشی از پیشرفت در زمینه های دریانوردی، فنون نظامی و اقتصادی صنعتی بود. 
د( در امپریالیسم اقتصادی، مقاومت فرهنگی منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه ای دیگر قرار گرفته است، از بین می رود. 

4( غ ـ غ ـ ص ـ ص  3( ص ـ غ ـ ص ـ غ    2( ص ـ غ ـ غ ـ ص    1( ص ـ ص ـ ص ـ غ   

هر یک از عبارات زیر به ترتیب به کدام مورد اشاره دارند؟ 1--

»پذیرفتن برتری فرهنگی جامعه ی مسلط«، »هدف قرار دادن هویت فرهنگی جوامع« و »کودتای نوژه«
2( امپریالیسم فرهنگیـ  استعمار نوـ  نمونه ی موفق کودتای استعمار نو  1( استعمار نوـ  استعمار فرانوـ  نمونه ی موفق کودتاهای استعمار نو  

4( امپریالیسم فرهنگیـ  استعمار فرانوـ  نمونه ی ناموفق کودتاهای استعمار نو  3( استعمار نوـ  استعمار فرانوـ  نمونه ی ناموفق کودتاهای استعمار نو  

 با توجه به مفهوم استعمار نو، کدام یک از عبارت های زیر درست نیست و کدام یک از کودتاهای زیر، نمونه ی شکست خورده ی 1--
نو می باشد؟ )به ترتیب( کودتاهای استعمار 

ـ کودتای آمریکایی، انگلیسی نوژه  1( دولت های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود، از کودتای نظامی نیز استفاده می کنند 

2( جهان غرب حضور مستقیم ندارد و هویت فرهنگی و علمی دیگر کشورها را هدف قرار می دهدـ  کودتای 18 تیرماه 1359

3( پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه ی کشورهای مستعمره، طی قرن بیستم به وجود آمدـ  کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299

4( دولت های استعمارگر از مجریان بومی و داخل کشورهای مستعمره، برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنندـ  کودتای آمریکایی 28 مرداد ماه 1322 

 ضمن مقایسه ی »استعمار نو و فرانو«، بیان کنید که استعمار اروپایی در چه دوره هایی، بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را بر پا کرد؟ 1--
)به ترتیب(

1( استعمارگران در استعمار نو بیشتر از رسانه ها و فناوری اطالعات و در استعمار فرانو بیشتر از سازمان ها و نهادهای سیاسی بین المللی استفاده می کنندـ  قرون نوزدهم 
و بیستم میالدی 

2( در استعمار نو، استعمارگران آشکار و مجریان پنهان، اما در استعمار فرانو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارندـ  سده ی نوزدهم و بیستم میالدی 
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3( موفقیت های استعمار نو ناشی از پیشرفت  در زمینه ی استفاده از ابزارهای فرهنگی بود، اما استعمار فرانو، از شرایط مساعد سیاسی و علمی استفاده کرد ـ سده ی 
هفدهم و هجدهم میالدی 

4( در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند، اما در استعمار فرانو، استعمارگران و مجریان پنهان هستند ـ قرن هفدهم و هجدهم میالدی 

 با توجه به گونه شناسی جوامع فارابی، همه ی گزینه ها به »جامعه ی تغلب« اشاره دارند، به جز.................1--

1( چنین فرهنگ ها و جوامعی، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می دانند و به دنبال چیرگی بر ملل دیگر هستند. 

2( همه ی آن ها، شیفته ی غلبه بر اقوام دیگرند، هدف آن ها، خوار و مقهور کردن دیگران است و نمی خواهند ملت مقهور، مالک جان و مال خود باشد. 

3( چنین ملتی چون گمان می برند که ملت مقهور، خوشبخت، پیروز و مورد رشک دیگران است، باید بر آن ها چیرگی پیدا کرد. 

4( همه ی آن ها، مردم جوامع دیگر را خوار و بی ارزش می شمرند که این گونه اندیشه ها، حس خودخواهی را در آن ها تقویت می کند.

کدام گزینه از ویژگی های استعمار اروپایی در فاصله ی قرن پانزدهم تا قرن نوزدهم نیست؟ 1--

1( استعمارگران در هجوم به قاره ی آمریکا، برای تأمین سلطه ی خود، شمار زیاد از ساکنان بومی را از بین می بردند. 

2( موفقیت های استعمار در این دوره، ناشی از پیشرفت  در زمینه های دریانوردی، فنون نظامی و اقتصادی صنعتی بود.

3( استعمار اروپایی در سده های هفدهم و هجدهم میالدی، بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را برپا کرد. 

4( استعمارگران از طریق دولت های دست نشانده ی خود، به آرمان ها و ارزش های فرهنگ های دیگر هجوم بردند. 

هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 91-

ـ  غربی کردن جهان 
ـ به قدرت رساندن دولت های وابسته 

ـ  ناتوی فرهنگی 
2( استعمار نوـ  استعمار نوـ  استعمار قدیم 1( جهانی شدنـ  استعمار قدیمـ  استعمار نو  

4( استعمار نوـ  استعمار قدیمـ  استعمار فرانو  3( جهانی شدنـ  استعمار نوـ  استعمار فرانو  

کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ )به ترتیب(1--

1( استعمار قدیمـ  مغوالنـ  تبلیغات نستله در نیجریه      

2( استعمار نوـ  مغوالنـ  هجوم به عقاید و ارزش های فرهنگ های دیگر 

3( استعمار نوـ  مغوالنـ  استفاده از مجریان برای به اهداف استعماری  

4( استعمار نوـ  یونانیانـ  استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین الملل 

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.1--

- سکه های برجای مانده از دوره ی مغوالن منقوش به آیات قرآن کریم نشانه ی هضم و جذب مغوالن در فرهنگ ایرانی اسالمی بوده است.
- استعمار بر اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت سیاسی و نظامی است، کشور فاتح را دولت استعماری و کشور به بند کشیده 

شده را مستعمر می گویند.
- مفاهیمی مانند شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی ناتوی فرهنگی به مرحله ی استعمار نو از مراحل گسترش سلطه ی غرب اشاره دارند. 

- امپریالیسم سیاسی از طریق تصرف بازارها و مواد خام و قدرت اقتصادی کشورهای دیگر شکل می گیرد. 
4( ص ـ ص ـ غ ـ غ  3( غ ـ ص ـ غ ـ غ    2( ص ـ ص ـ غ ـ ص    1( غ ـ غ ـ ص ـ ص   

ویژگی هاموضوع

جاستعمار فرانو
پیامد جنبش های استقالل طلبانۀ کشورهای 

مستعمره الف

هویتی چینی، هندی و ایرانی 
پیدا کرند

ب
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 عبارت »دنبال کردن مسیری که جهان غرب ترسیم کرده است، توسط جوامع غیرغربی« پیامد کدام گزینه است؟ 1--

1( در استعمار فرانو بیش از آن که از ابزارهای نظامی و سیاسی استفاده شود از ابزارهای اقتصادی استفاده می شود. 

2( جهان غرب در استعمار فرانو، عقاید، آرمان ها و ارزش های فرهنگ های دیگر را تبلیغ و ترویج می کند و غربی کردن جهان را دنبال می کند.

3( مردمی که برتری مطلق فرهنگ جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خود را در حاشیه ی جهان غرب جستجو می کنند.

4( در استعمار فرانو استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند و از طریق دولت های دست نشانده مسیر ترسیم شده ی غرب دنبال می شود. 

 قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد، در صورتی که ............ خود را حفظ کند با ........، می تواند استقالل سیاسی خود را به دست آورد و اگر 1--
..........، می تواند گروه مهاجم را درون فرهنگ خود هضم نماید و ایشان را به خدمت گیرد. 

1( هویت فرهنگیـ  ضعیف شدن تدریجی قدرت نظام قوم مهاجمـ  فرهنگی غنی و قوی داشته باشد.

2( هویت اقتصادیـ  قوی تر شدن تدریجی قدرت نظامی قوم مهاجمـ  قدرت سیاسی قوی داشته باشد. 

3( هویت فرهنگیـ  ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی قوم مغلوبـ  فرهنگی غنی و قوی داشته باشد. 

4( هویت سیاسیـ  قوی شدن تدریجی قدرت نظامی قوم مغلوبـ  قدرت اقتصادی قوی داشته باشد. 

 به اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت سیاسی و نظامی،........ می گویند که کشور فاتح را .......... و کشور به بند کشیده 1--
شده را ............ می نامند و به هر نوع سلطه ای نیز، ............ گفته می شود.  

1( کودتاـ  مجریان داخلی و بومیـ  کشور استعمار شدهـ  امپریالیسم 

2( مستعمرهـ  استعمارگرـ  دولت استعماریـ  کودتا 

3( استعمارـ  دولت استعماریـ  مستعمرهـ  امپریالیسم 

4( امپریالیسمـ  کودتاگرـ  دولت دست نشاندهـ  کودتا 

 عبارت های زیر به ترتیب به کدام یک از انواع استعمار اشاره دارند؟ 1--

ـ استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند. 
ـ هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهند. 

ـ بیش از ابزارهای نظامی، از رسانه ها و فناوری اطالعات استفاده می کنند. 
ـ استعمارگران حضور مستقیم و آشکار دارند. 

2( نو ـ نو ـ قدیم ـ فرانو  1( نو ـ فرانو ـ فرانو ـ قدیم    

4( فرانو ـ نو ـ نو ـ قدیم  3( قدیم ـ نو ـ فرانو ـ فرانو    

پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه ی کشورهای مستعمره، طی قرن بیستم...... به وجود آمد. در این دوره، دولت های 1--
استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود، از......... استفاده می کنند که ......... نیز، از نمونه های شکست  خورده ی این 

نوع فعالیت ها است. 

1( استعمار قدیمـ  کودتای انگلیسیـ  کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299

2( استعمار نوـ  کودتای نظامیـ  کودتای آمریکایی و انگلیسی نوژه 

3( استعمار فرانوـ  کودتای آمریکاییـ  کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332

4( استعمار قدیمـ  کودتای نظامیـ  کودتای آمریکایی و انگلیسی سوم اسفند 
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 کدام گزینه در رابطه با »جهان گشایی و امپراتوری« نادرست است؟ 1--

1( مغوالن با قدرت نظامی خود، مناطق وسیعی از جهان را تصرف کردند، اما فرهنگ آن ها شایستگی های جهانی شدن را نداشت. 

2( جهان گشایی و امپراتوری، اغلب با کشتار و خسارت های انسانی و اقتصادی فراوان همراه بوده است. 

3( ایرانیان باستان، فتوحاتی فراتر از مرزهای جغرافیایی شان داشتند، اما این جهان گشایی ها به جهانی شدن فرهنگ آنان منجر نشد. 

4( امپراتوری مغول توانست فرهنگ های اقوام مغلوب چین، هند و ایران را به سرعت تحت تأثیر خود قرار دهد. 

 صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1--

ـ استعمار اروپایی در سده های نوزدهم و بیستم میالدی، بزرگ ترین برده برداری تاریخ بشریت را برپا کرد. 
ـ جهان غرب در استعمار نو به عقاید، آرمان ها و ارزش های فرهنگ های دیگر هجوم می برد. 

ـ در استعمار فرانو، کشورهای استعمارگر از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده 
می کنند. 

ـ استعمار نوعی جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن پانزدهم توسط اروپاییان آغاز شد. 
4( غ ـ غ ـ ص ـ ص  3( غ ـ غ ـ غ ـ ص    2( ص ـ غ ـ غ ـ غ    1( ص ـ ص ـ غ ـ غ   

به ترتیب »استفاده از کودتای نظامی« و »پیشرفت در زمینه فنون نظامی« و »استفاده از رسانه« ویژگی کدام نوع استعمار است؟ 91-

4( نو ـ فرانو ـ قدیم 3( فرانو ـ قدیم ـ نو    2( قدیم ـ نو ـ فرانو   1( نو ـ قدیم ـ فرانو   

 کشور استعمارگر، در استعمارنو با اتکاء به چه قدرتی و با استفاده از چه چیزی به کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر می پردازد؟ 1--

2( اقتصادیـ  ابزارهای نظامی و تسلیحاتی  1( نظامیـ  ابزارهای نظامی و سیاسی     

4( سیاسیـ  نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی  3( اقتصادیـ  نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی  

چگونه امپراتوری و شاهنشاهی شکل می گرفت؟ 1--

1( با غلبه نظامی و حضور غیرمستقیم سربازان پیروز 

2( با بسط فرهنگی و غلبه نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز 

3( با جنگ نرم و رسانه های فرهنگی

4( از طریق کشورگشایی و جهان گشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز 

استعمار در چه قرنی به اوج خود رسید و بر چه چیزی داللت می کند؟ 1--

1( پانزدهمـ  به هر نوع سلطه ای با اتکاء به قدرت اقتصادی و نظامی 

2( نوزدهمـ  بر اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی 

3( بیستمـ  بر اشغال یک سرزمین خارجی با استفاده از قدرت فرهنگی و اقتصادی  

4( هفدهمـ  غلبه نظامی همراه با کشتارها و خسارت های انسانی و اقتصادی 

 در استعمار فرانو........... و در استعمار نو.................. . 1--

1( استعمارگران پنهان و مجریان آن ها آشکارندـ  استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند. 

2( استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اندـ  استعمارگران حضور مستقیم و آشکار دارند.

3( استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اندـ  استعمارگران پنهان و مجریان آن ها آشکارند.

4( استعمارگران حضور مستقیم و آشکار دارندـ  استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند. 
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 در کدام نوع استعمار، عقاید، ارزش ها و آرمان های فرهنگ های دیگر مورد هجوم قرار می گرفت و موفقیت های استعمار در قرن 9- 1--
ناشی از چه چیزی بود؟ 

2( فرانوـ  پیشرفت در زمینه دریانوردی، فنون نظامی و اقتصادی صنعتی  1( فرانوـ  کنترل بازار، فنون نظامی و پیشرفت در زمینه دریانوردی  

4( نوـ  استفاده از ابزارهای اقتصادی و فرهنگی، رسانه ها و فنون نظامی  3( قدیمـ  پیشرفت در زمینه دریانوردی، اقتصاد صنعتی و فناوری اطالعات  

اروپائیان در هجوم به قاره آمریکا و جزایر اقیانوس ها برای تأمین سلطه خود چه می کردند؟ 1--

2( استفاده از رسانه ها و فناوری اطالعات  1( نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی    

4( در دست گرفتن کنترل بازار و سیاست  کشورهای دیگر  3( استفاده از مجریان بومی کشورهای مستعمره    

 به کدام دلیل، فرهنگ اسالمی گروه های مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب می کرد؟ 1--

1( عملکرد قدرت های سیاسی                   2( قدرت و غنای خود

3( تالش و کوشش عالمان مسلمان            4( مقاومت در برابر فشارهای نظام قبیله ای عرب 

کشور استعمارگر، در استعمار نو با اتکا به چه قدرتی و با استفاده از چه چیزی به کنترل بازار و سیاست  کشورهای دیگر می پردازد؟1--

2( اقتصادیـ  ابزارهای نظامی و تسلیحاتی  1( نظامیـ  ابزارهای نظامی و سیاسی     

4( اقتصادیـ  نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی  3( سیاسیـ  نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی  

کدام عبارت از تعاریف فارابی درباره ی جامعه ی تغلب به عنوان یکی از انواع جوامع جاهلی نیست؟ 1--

1( مردم برای غلبه یافتن بر سایر ملت ها، با یکدیگر همکاری می کنند و این هنگامی پیش می آید که همه ی آن ها، شیفته ی غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند. 

2( هدف این مردم خوار و مقهور کردن دیگران است، آن ها نمی خواهند ملت مقهور، مالک جان و مال خود باشند. 

3( آن ها همواره می خواهند دیگران را ستایش کنند، گمان می برند که ملت های دیگر نتوانسته اند به موقعیتی که آنان به دست آورده اند، برسند و اصواًل چنین سعادتی 
را نمی شناسند. 

4( آن ها مردم جوامع دیگر را خوار و بی ارزش می شمرند، این اندیشه ها در آنان حس خودخواهی را تقویت می کند. 

براساس نظریات فارابی درباره ی جامعه ی تغلب، افراد این جامعه دوست دارند بر یکایک مردم جامعه ی خود چیره شوند، ولی به 91-
دالیلی ناچارند از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند، کدام گزینه این دالیل نیست؟ 

2( نیازمندی به یکدیگر برای بقای خود  1( نیازمندی به یکدیگر برای تداوم هویت فرهنگی جامعه   

4( نیازمندی به یکدیگر برای غلبه بر اقوام دیگر  3( نیازمندی به یکدیگر برای جلوگیری از غلبه ی اقوام دیگر بر خود  

 »سردار اسپانیایی کورتس، برای یافتن طالهای شهر الدورادو، عده ی زیادی از سرخ پوست ها را قتل عام کرد.« این عبارت با کدام 1--
جمله مرتبط نیست؟ 

1( امپراتور و شاهنشاهی از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز شکل می گیرد. 

2( در گذشته ی تاریخ، فرهنگ سلطه و استکبار، امپراتوری های بزرگی به وجود آورده است. 

3( جهان گشایی و امپراتوری اغلب با کشتار و خسارت های انسانی و اقتصادی فراوان همراه بوده است. 

4( در استعمار نو، کشور استعمارگر از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنند. 
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جامعه شناسی جامع کنکور

کدام گزینه تعریف امپریالیسیم اقتصادی است؟ 1--

2( پذیرش برتری فرهنگی جامعه ی مسلط توسط قوم مغلوب  1( اشغال نظامی جوامع ضعیف و از بین بردن مقاومت آن ها   

4( از بین رفتن مقاومت فرهنگی منطقه ی تحت تصرف اقتصادی یا نظامی  3( تصرف بازارها و مواد خام یک کشور توسط قدرت اقتصادی کشور دیگر  

در زمینه ی انواع استعمار، کدام گزینه با نمونه های دیگر متفاوت است؟ 1--

1( تقسیم جهان به استثنای قاره ی اروپا بین اسپانیا و پرتغال در پیمان تردسیاس 

2( تبلیغات شرکت های تجاری غربی در هند و نیجریه 

3( بنای یادبود تجارت برده در امتداد جاده ی بردگان، در غرب کشور بنین در قاره ی آفریقا

4( تصویر استفاده ی یک آمریکایی از کودک آفریقایی به جای صندلی 

به ترتیب هر عبارت مربوط به کدام یک از انواع استعمار است؟ 1--

افزایش تصرفات اروپاییان از --% به --% کره ی زمین 	 
کودتای سوم اسفند 99-- رضاخان 	 
اتکا به قدرت اقتصادی 	 
آغاز از قرن پانزدهم توسط اروپاییان 	 
استعمارگران و مجریان هر دو پنهان 	 

2( استعمارـ  استعمار نوـ  استعمار نوـ  استعمارـ  استعمار فرانو 1( استعمارـ  استعمار نوـ  استعمارـ  استعمار نوـ  استعمار فرانو   

4( استعمار فرانوـ  استعمارـ  استعمار فرانوـ  استعمارـ  استعمار نو  3( استعمار نوـ  استعمارـ  استعمار فرانوـ  استعمار نوـ  استعمار   

 »زبان فارسی پیش از آنکه هندوستان مستعمره ی انگلستان شود دومین زبان رسمی و زبان فرهنگی و علمی این کشور بود. اما در 1--
سال ---- میالدی، انگلیسی ها، زبان انگلیسی را به جای فارسی، زبان رسمی هند قرار دادند.« متن فوق با کدام گزینه مرتبط است؟

1( جهان غرب در استعمار فرانو هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد. 

2( جهان غرب به عقاید و آرمان ها و ارزش های فرهنگ های دیگر هجوم می برد و باورها و ارزش های خود را تبلیغ و ترویج می کند. 

3( دولت های استعمارگر در استعمار نو، برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته ی خود از کودتای نظامی استفاده می کنند.

4( موفقیت های استعمار، ناشی از پیشرفت در زمینه های دریانوردی، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود. 

  به ترتیب درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید: 1--

در استعمار فرانو استعمارگران بیشتر از ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند. 
مردمی که برتری فرهنگی جهان غرب را پذیرفته  باشند، هویت خود را در حاشیه ی جهان غرب جست وجو می کنند.

 غلبه ی نظامی همواره گسترش فرهنگی را به دنبال دارد. 
فرهنگ مغوالن قومی و قبیله ای بود و شایستگی جهانی شدن را نداشت. 

2( درست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست 1( نادرست ـ درست ـ درست ـ درست    

4( درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست 3( نادرست ـ درست ـ نادرست ـ درست    

در کدام نوع استعمار به »نسل کشی« می پرداختند و نحوه ی شکل گیری امپراتوری و شاهنشاهی چگونه بود؟ 1--

1( فرانوـ  با غلبه ی نظامی و حضور مستقیم قوم مهاجم و بسط فرهنگی قوم غالب 

2( قدیم ـ با تصرف بازارها و مواد خام کشور دیگر از طریق قدرت اقتصادی 

3( قدیمـ  از طریق کشورگشایی و جهان گشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز 

4( نوـ  جهان گشایی و کشورگشایی با قدرت سیاسی و حضور غیرمستقیم سربازان پیروز



287

نمونه های فرهنگ جهانی 1 

کدام یک کودتای موفق استعمار نو است؟ 1--

2( کودتای آمریکایی سوم اسفند 1332 محمدرضا شاه  1( کودتای آمریکایی 28 مرداد 1299 رضا خان   

4( کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان  3( کودتای انگلیسی 28 مرداد 1332 محمدرضا شاه   

قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد در چه صورتی با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم، می تواند استقالل سیاسی 1--
خود را به دست آورد؟ 

2( اگر هویت فرهنگی خود را حفظ کند.  1( اگر ارتباط خود را با جوامع دیگر از دست ندهد.    

4( اگر فرهنگ قوم مهاجم باطل باشد.  3( اگر فرهنگش مطابق با نیازهای فطری باشد.    

اروپا ....... قرن اخیر، کانون شکل گیری فرهنگ جدیدی است که آن را به نام....... می شناسیم.91-

4( پنجـ  فرهنگ غرب  3( چهارـ فرهنگ مدرن   2( پنجـ  فرهنگ مدرن    1( چهارـ فرهنگ غرب   

به ترتیب صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 1--

الف( در صورتی که کشوری هویت اجتماعی خود را حفظ کند با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم، می تواند استقالل سیاسی خود را به 
دست آورد. 

ب( اروپا در پنج قرن اخیر، کانون شکل گیری فرهنگ جدیدی است که آن را به نام فرهنگ غرب می شناسیم. 
ج( امپریالیسم فرهنگی هنگامی رخ می دهد که مقاومت اجتماعی منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه ای دیگر قرار گرفته 

است، فرو ریزد. 
د( اروپاییان در هجوم به قاره ی آمریکا در یک دوره ی چهل ساله، پانزده میلیون سرخ پوست را نابود کردند. 

4( ص ـ غ ـ غ ـ غ  2( ص ـ غ ـ ص ـ ص   3( غ ـ ص ـ غ ـ غ    1( غ ـ غ ـ ص ـ ص   
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گزینه »1«و ا (1ل

زمانی که کودتا در هر نوعی از استعمار ذکر می شود آن استعمار، استعمار نو است.

ناتــوی فرهنگــی بــه منظــور نوعــی ســاختار تنظیــم شــده توســط کشــورهای غربــی اســت بــرای تهاجــم فرهنگــی بــه کشــورهای غیــر غربــی، پــس ایــن عبــارت در 
رابطــه بــا اســتعمار فرانــو، درســت می باشــد.

درگیری سپاهان انگلیسی، نوعی از استعمار قدیم است که به اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی و سیاسی داللت می کند.

افزایش برنامه های ماهواره ای نوع تهاجم فرهنگی است که از انواع استعمار فرانو محسوب می شود.

گزینه »4«و ا (1ل

قومــی کــه در اثــر تهاجــم نظامــی شکســت می خــورد، در صورتــی کــه هویــت فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد، بــا ضعیــف شــدن تدریجــی قــدرت نظامــی مهاجــم، 
می توانــد اســتقالل سیاســی خــود را بــه دســت آورد و اگــر فرهنگــی غنــی و قــوی داشــته باشــد، می توانــد گــروه مهاجــم را در فرهنــگ خــود هضــم نمایــد و ایشــان 

را بــه خدمــت گیــرد.

گزینه »4«و ا (1ل

در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند.

استعمار فرانو، غربی کردن جهان را در پوشش نام جهانی شدن پیگیری می کند.

امپرایالیسم سیاسی، از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.

گزینه »4«و ا (1ل

جهــان غــرب در اســتعمار فرانــو هویــت فرهنگــی کشــورهای دیگــر را هــدف قــرار می دهــد و امپریالیســم سیاســی از طریــق اشــغال نظامــی جوامــع ضعیــف شــکل 
می گیــرد )ســلطه(، در اســتعمار نــو دولت هــای اســتعمارگر بــرای بــه قــدرت رســاندن نیروهــای وابســته از کودتــای نظامــی اســتفاده می کننــد. در اســتعمار قدیــم 

اســتعمارگران حضــور مســتقیم و آشــکار دارنــد.

گزینه »4«و ا (1ل

فرانو - پیشرفت در زمینۀ دریانوردی، فنون نظامی و اقتصادی صنعتی

گزینه »1«و ا (1ل

جوامع استعمار زده به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه شدند.

صنعــت، عنصــر دیگــری بــود کــه بــر فرآینــد انباشــت ثــروت و موقعیــت ســرمایه داران افــزود. مواجهــه ی فرهنــگ غــرب بــا فرهنــگ اســالم، نمونــه ای از چالــش بین 
فرهنگ هــا در ســطح جهــان اســت.

گزینه »3«و ا (1ل

مقاومــت فرهنگــی منطقــه ای کــه تحــت تصــرف اقتصــادی یــا نظامــی جامعــه دیگــر قــرار گرفتــه فــرو ریــزد و قــوم مغلــوب برتــری فرهنگــی جامعــه ی مســلط را 
بپذیــرد - ســلطه و اســتکبار
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گزینه »3«و ا (1ل

واژه امپریالیسم از امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای گفته می شود.

گزینه »3«و ا (1ل

مــردم در جامعــۀ تغلــب گمــان می بردنــد فقــط خودشــان )نــه ملــت مقهــور( خوشــبخت، پیــروز و مــورد رشــک دیگران انــد )و بایــد باشــند( و از همــۀ جوامــع دیگــر 
برترنــد.

گزینه »1«و لا (1ل

قومــی کــه اثــر تهاجــم نظامــی شکســت می خــورد، اگــر هویــت فرهنگــی اش را حفــظ کنــد بــا ضعیــف شــدن تدریجــی قــدرت نظامــی مهاجــم، می توانــد اســتقالل 
سیاســی خــود را بــه دســت آورد و اگــر فرهنگــی غنــی و قــوی داشــته باشــد، می توانــد گــروه مهاجــم را در فرهنــگ خــود هضــم کنــد و بــه خدمــت گیــرد.

گزینه »2«و اا (1ل

قســمت اول گزینــۀ )2( بــه ویژگــی اســتعمار فرانــو اشــاره دارد، نــه اســتعمار نــو و قســمت دوم یعنــی کودتــای آمریکایــی - انگلیســی 18 تیرمــاه 1359 )نــوژه( نمونــۀ 
شکســت خــورده از کودتاهــای اســتعمار نــو می باشــد.

کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان و کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی مربوط به کودتاهای موافق استعمار نو هستند.

گزینه »3«و اا (1ل

بررسی عبارت های نادرست:

ــال  ــه دنب ــی مــورد تهاجــم منجــر می شــود، همــواره گســترش فرهنگــی آن هــا را ب ــه حضــور مســتقیم مهاجمــان در مناطــق جغرافیای ــۀ نظامــی گرچــه ب ب( غلب
ــی آورد. نم

ــا نظامــی جامعــه ای دیگــر قــرار گرفتــه اســت، از بیــن مــی رود و قــوم  د( در امپریالیســم فرهنگــی، مقاومــت فرهنگــی منطقــه ای کــه تحــت تصــرف اقتصــادی ی
ــرد. ــز می پذی ــۀ مســلط را نی ــری فرهنگــی جامع ــوب، برت مغل

 گزینه »4«و اا (1ل

در مقایســۀ اســتعمار نــو بــا اســتعمار فرانــو بایــد گفــت در اســتعمار نــو، اســتعمارگران پنهــان و مجریــان آشــکارند، امــا در اســتعمار فرانــو، اســتعمارگران و مجریــان هــر 
ــد. دو پنهان ان

استعمار اروپایی در سدۀ هفدهم و هجدهم میالدی، بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را برپا کرد.

 گزینه »2«و اا (1ل

- هنگامــی کــه یــک فرهنــگ در ســطح جهانــی غالــب باشــد، بــه میزانــی کــه آن فرهنــگ، ویژگی هــای مطلــوب یــک فرهنــگ جهانــی را داشــته باشــد، جامعــه ی 
جهانــی از انســجام برخــوردار خواهــد بــود.

- اروپاییــان در هجــوم بــه قــاره ی آمریــکا، بــرای تأمیــن ســلطه ی خــود، بــه نسل کشــی دســت زدنــد و شــمار زیــادی از ســاکنان بومــی را از بیــن بردنــد. آن هــا در 
یــک دوره ی پنجــاه ســاله، پانــزده میلیــون ســرخ پوســت را نابــود کردنــد و مناطقــی نظیــر هائیتــی، کوبــا، نیکاراگوئــه و ســواحل ونزوئــال را کــه تراکــم جمعیتــی باالیــی 

داشــتند، از جمعیــت خالــی کردنــد.

- مسلمانان آسیای جنوب شرقی از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا شدند و به آن روی آوردند.

گزینه »2«و اا (1ل

در اســتعمار نــو، کشــور اســتعمارگر بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود، یــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و از طریــق دولت هــای 
دســت نشــانده، کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیرد.
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گزینه »1«و اا (1ل

- دیــدگاه دوم: بــر اســاس ایــن دیــدگاه، گروهــی جهــان فرهنگــی را مهم تــر از جهــان ذهنــی و تکوینــی می داننــد. در ایــن دیــدگاه جهــان ذهنــی و فــردی افــراد تابــع 
فرهنــگ آنهاســت و جهــان تکوینــی مــاده ی خامــی اســت کــه فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف در آن دخــل و تصــرف می کننــد. از ایــن دیــدگاه، جهــان ذهنــی و جهــان 

تکوینــی اهمیتــی ندارنــد و اســتقالل خــود را در برابــر جهــان فرهنگــی از دســت می دهنــد.

- فرهنگ جهانی باید روحیه تعهد و مسئولیت را در انسان ها کند تا زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

- استعمار نوعی جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن پانزدهم توسط اروپاییان آغاز شد.

ــق  ــی و از طری ــی بین الملل ــادی و سیاس ــازمان های اقتص ــا و س ــتفاده از نهاده ــا اس ــود، ب ــادی خ ــدرت اقتص ــه ق ــکا ب ــا ات ــتعمارگر ب ــور اس ــو، کش ــتعمار ن - در اس
ــرد. ــار می گی ــر را در اختی ــورهای دیگ ــت کش ــازار و سیاس ــرل ب ــانده، کنت ــت نش ــای دس دولت ه

 گزینه »1«و اا (1ل

در استعمار فرانو، استعمارگران بیش از ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی از ابزارهای فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فّناوری اطالعات استفاده می کنند.

گزینه »2«و اا (1ل

عبارت دوم:

- در استعمار قدیم، استعمارگران حضور مستقیم و آشکار داشتند.

عبارت چهارم:

- جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.

گزینه »4«و اا (1ل

- امپریالیسم از امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای گفته می شود.

- استعمار به معنای اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی است.

- استعمار اروپایی در سده ی هفدهم و هجدهم میالدی، بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را برپا کرد.

گزینه »2«و لا (1ل

ــق  ــی و از طری ــی بین الملل ــادی و سیاس ــازمان های اقتص ــا و س ــتفاده از نهاده ــا اس ــود، ب ــادی خ ــدرت اقتص ــه ق ــکا ب ــا ات ــتعمارگر ب ــور اس ــو، کش ــتعمار ن - در اس
ــرد. ــار می گی ــر را در اختی ــورهای دیگ ــت کش ــازار و سیاس ــرل ب ــانده، کنت ــت نش ــای دس دولت ه

گزینه »1«و اا (1ل

ابونصــر محمــد فارابــی در گونــه شناســی جوامــع، یکــی از انــواع جوامــع جاهلــی را جامعــه ی تغلــب می نامــد. او در تعریــف ایــن نــوع جامعــه می نویســد: در جامعــه ی 
تغلــب، مــردم بــرای غلبــه یافتــه بــر ســایر ملت هــا بــا یک دیگــر همــکاری می کننــد و ایــن هنگامــی پیــش می آیــد کــه همــه ی آن هــا، شــیفته ی غلــط بــر اقــوام و 
ملــل دیگــر باشــند. هــدف ایــن مــردم خــوار و مقهــور کــردن دیگــران اســت. آن هــا نمی خواهنــد ملــت مقهــور، مالــک جــان و مــال خــود و ... باشــد. چنیــن افــرادی 
دوســت دارنــد بــر یکایــک جامعــه ی خــود نیــز چیــره شــوند ولــی از آن جــا کــه در یــک جامعــه مــردم بــرای بقــای خــود، غلبــه بــر اقــوام دیگــر و جلوگیــری از غلبــه ی 
اقــوام دیگــر بــر خــود بــه هــم نیازمندنــد، ناچارنــد از چیرگــی بــر یــک دیگــر خــودداری کننــد. چنیــن مردمــی گمــان می برنــد کــه فقــط آنــان خوشــبخت، پیــروز و مــورد 
رشــک دیگران انــد )و بایــد باشــند( و از همــه ی جوامــع دیگــر برترنــد. آن هــا مــردم جوامــع دیگــر را خــوار و بــی ارزش می شــمرند. ایــن گونــه اندیشــه ها در آنــان حــس 
ــه موقعیتــی کــه  ــد کــه ملت هــای دیگــر نتوانســته اند ب ــان را ســتایش کننــد. گمــان می بردن خودخواهــی را تقویــت می کنــد. پــس، همــواره می خواهنــد دیگــران آن

آنــان بــه دســت آورده انــد، برســند و اصــواًل چنیــن ســعادتی را نمی شناســند.

گزینه »2«و اا (1ل

ــق  ــی و از طری ــی بین الملل ــادی و سیاس ــازمان های اقتص ــا و س ــتفاده از نهاده ــا اس ــود، ب ــادی خ ــدرت اقتص ــه ق ــکاء ب ــا ات ــتعمارگر ب ــور اس ــو، کش ــتعمار ن در اس
ــرد. ــار می گی ــر را در اختی ــورهای دیگ ــت کش ــازار و سیاس ــرل ب ــانده، کنت ــت نش ــای دس دولت ه
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گزینه »3«و اا (1ل

بررسی عبارت های نادرست:

ب( غلبــه ی نظامــی گرچــه بــه حضــور مســتقیم مهاجمــان در مناطــق جغرافیایــی مــورد تهاجــم منجــر می شــود، همــواره گســترش فرهنگــی آن هــا را بــه دنبــال 
نمــی آورد.

ــا نظامــی جامعــه ای دیگــر قــرار گرفتــه اســت، از بیــن مــی رود و قــوم  د( در امپریالیســم فرهنگــی، مقاومــت فرهنگــی منطقــه ای کــه تحــت تصــرف اقتصــادی ی
ــرد. ــز می پذی ــه ی مســلط را نی ــری فرهنگــی جامع ــوب، برت مغل

 گزینه »4«و اا (1ل

- امپریالیســم فرهنگــی، هنگامــی رخ می دهــد کــه مقاومــت فرهنگــی منطقــه ای کــه تحــت تصــرف اقتصــادی یــا نظامــی جامعــه ای دیگــر قــرار گرفتــه اســت فــرو 
ریــزد و قــوم مغلــوب، برتــری فرهنگــی جامعــه ی مســلط را نیــز بپذیــرد.

ــد، ارزش هــا و آرمان هــای فرهنگ هــای دیگــر را مــورد  ــرار می دهــد؛ یعنــی عقای ــت فرهنگــی دیگــر کشــورها را هــدف ق ــو، هوی - جهــان غــرب در اســتعمار فران
ــد. ــج می کن ــغ و تروی ــد و ارزش هــای فرهنــگ غــرب را تبلی ــه جــای آن، عقای ــرار می دهــد و ب هجــوم ق

- دولت هــای اســتعمارگر بــرای بــه قــدرت رســاندن نیروهــای وابســته، از کودتــای نظامــی نیز اســتفاده می کنند. کودتای انگلیســی ســوم اســفند 1299 رضاخــان و هم چنین 
کودتــای آمریکایــی 28 مــرداد 1332 محمدرضــا شــاه دو نــوع موفــق از کودتاهای اســتعمار نــو و کودتای نوژه، نمونه ی شکســت خورده ی آن اســت.

گزینه »2«و اا (1ل

جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.

کودتای آمریکایی - انگلیسی 18 تیرماه 1359 )نوژه(، نمونه ی شکست خورده از کودتاهای استعمار نو می باشد.

کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان و کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی مربوط به کودتاهای موفق استعمار نو هستند.

گزینه »4«و اا (1ل

در مقایســه ی اســتعمار نــو یــا اســتعمار فرانــو، بایــد گفــت در اســتعمار نــو، اســتعمارگران پنهــان و مجریــان آشــکارند، امــا در اســتعمار فرانــو، اســتعمارگران و مجریــان 
ــد. هــر دو پنهان ان

استعمار اروپایی در سده ی هفدهم و هجدهم میالدی، بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را بر پا کرد.

گزینه »3«و اا (1ل

مردم در جامعه ی تغلب گمان می برند فقط خودشان )نه ملت مقهور( خوشبخت، پیروز و مورد رشک دیگران اند )و باید باشند( و از همه ی جوامع دیگر برترند.

گزینه »4«و اا (1ل

ســه گزینــه ی اول، بــه ویژگی هــای اســتعمار اروپایــی در فاصلــه ی قــرن پانزدهــم تــا نوزدهــم اشــاره دارد، امــا گزینــه ی 4، بــه ویژگــی اســتعمار فرانــو مربــوط اســت؛ 
زیــرا جهــان غــرب در اســتعمار فرانــو، هویــت فرهنگــی دیگــر کشــورها را هــدف قــرار می دهــد، یعنــی بــه عقایــد، آرمان هــا و ارزش هــای فرهنگ هــای دیگــر هجــوم 

می بــرد و باورهــا و ارزش هــای فرهنگــی خــود را تبلیــغ و ترویــج می کنــد.

گزینه »3«و اا (1ل

استعمار فرانو، گسترش و سلطه ی فرهنگ غرب بر همه ی جهان و غربی کردن جهان را در پوششی به نام »جهانی شدن« پیگیری می کند.

در اســتعمار نــو، کشــور اســتعمارگر بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود و بــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و هــم چنیــن از طریق 
دولت هــای دســت نشــانده، کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیــرد. دولت هــای اســتعمارگر بــرای بــه قــدرت رســاندن نیروهــای وابســته، از 

کودتــای نظامــی نیــز اســتفاده می کننــد. مفاهیــم تهاجــم فرهنگــی، شــبیخون فرهنگــی، ناتــوی فرهنگــی و ...، بــه مرحلــه ی اســتعمار فرانــو مرتبط اســت.



293

پاسخنامۀ درس سوم: نمونه های فرهنگ جهانی 1 

گزینه »2«و لا (1ل

استعمار نو پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه ی کشورهای مستعمره طی قرن بیستم به وجود آمد.

مغــوالن نیــز بــا قــدرت نظامــی خــود مناطــق وســیعی از جهــان را تصــرف کردنــد، ولــی فرهنــگ مغــوالن، قومــی و قبیلــه ای بــود و شایســتگی های الزم را بــرای یــک 
فرهنــگ جهانــی نداشــت. آنــان بــه ســرعت تحــت تأثیــر فرهنگ هایــی قــرار گرفتنــد کــه از نظــر نظامــی شکســت خــورده بودنــد. بــه همیــن دلیــل امپراتــوری مغــول 
در چیــن، هنــد و ایــران تحــت تأثیــر فرهنگ هــای اقــوام مغلــوب، هویتــی چینــی، هنــدی و ایرانــی پیــدا کــرد و بــه صــورت ســه حکومــت مســتقل درآمــد. جهــان غرب 
در اســتعمار فرانــو، هویــت فرهنگــی دیگــر کشــورها را هــدف قــرار می دهــد؛ یعنــی بــه عقایــد، آرمان هــا و ارزش هــای فرهنــگ دیگــر هجــوم می بــرد و بــه جــای آن، 

باورهــا و ارزش هــای فرهنــگ غــرب را تبلیــغ و ترویــج می کنــد.

گزینه »4«و اا (1ل

بررسی عبارت های نادرست:

- مفاهیمی مانند شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، به مرحله ی استعمار فرانو از مراحل گسترش سلطه ی غرب اشاره دارد.

- امپریالیسم سیاسی از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.

گزینه »3«و اا (1ل

بررسی سایر گزینه ها:

ــژه رســانه ها و  ــه وی ــو بیــش از آن کــه از ابزارهــای نظامــی، سیاســی و اقتصــادی اســتفاده شــود، ابزارهــا و ظرفیت هــای فرهنگــی و علمــی ب 1( در اســتعمار فران
ــاوری اطالعــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. فن

2( جهــان غــرب در اســتعمار فرانــو، هویــت فرهنگــی دیگــر کشــورها را هــدف قــرار می دهــد؛ یعنــی بــه عقایــد، آرمان هــا و ارزش هــای فرهنگ هــای دیگــر هجــوم 
می بــرد و بــه جــای آن، باورهــا و ارزش هــای فرهنــگ غــرب را تبلیــغ و ترویــج می کنــد.

4( در اســتعمار نــو، کشــور اســتعمارگر بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود و بــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و هــم چنیــن 
از طریــق دولت هــای دســت نشــانده، کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیــرد. در اســتعمار نــو، اســتعمارگران پنهــان و مجریــان آشــکارند.

گزینه »1«و اا (1ل

ــا ضعیــف شــدن تدریجــی قــدرت نظامــی مهاجــم،  قومــی کــه در اثــر تهاجــم نظامــی شکســت می خــورد، در صورتــی کــه هویــت فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد ب
می توانــد اســتقالل سیاســی خــود را بــه دســت آورد و اگــر فرهنــگ غنــی و قــوی داشــته باشــد می توانــد گــروه مهاجــم را درون فرهنــگ خــود هضــم نمایــد و ایشــان 

را بــه خدمــت گیــرد.

گزینه »3«و اا (1ل

بــه اشــغال یــک ســرزمین خارجــی، بــا توســل بــه قــدرت سیاســی و نظامــی، اســتعمار می گوینــد که کشــور فاتــح را دولــت اســتعماری )اســتعمارگر( و کشــور به بند کشــیده 
شــده را مســتعمره می نامنــد و واژه ی امپرالیســم از امپراتــوری گرفتــه شــده اســت، بــه هــر نــوع ســلطه ای نیــز، امپراتــوری گفته می شــود.

گزینه »1«و اا (1ل

استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند  از ویژگی های استعمار نو می باشد.

جهان غرب هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد  از ویژگی های استعمار فرانو می باشد.

ــد  از  ــتفاده می کنن ــات اس ــاوری اطالع ــانه ها و فن ــژه رس ــه وی ــی ب ــی و علم ــای فرهنگ ــادی از ابزاره ــی و اقتص ــی، سیاس ــای نظام ــش از ابزاره ــتعمارگران بی اس
ویژگی هــای اســتعمار فرانــو می باشــد.

استعمارگران حضور مستقیم و آشکار دارند  از ویژگی های استعمار قدیم می باشد.
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گزینه »2«و اا (1ل

ــن دوره، دولت هــای اســتعمارگر  ــه وجــود آمــد. در ای ــو ب ــه ی کشــورهای مســتعمره در قــرن بیســتم، اســتعمار ن پــس از شــکل گیری جنبش هــای اســتقالل طلبان
بــرای بــه قــدرت رســاندن نیروهــای وابســته بــه خــود، از کودتــای نظامــی نیــز اســتفاده می کننــد و کودتــای آمریکایــی - انگلیســی نــوژه کــه بــه قصــد ضربــه زدن بــه 

انقــالب اســالمی ایــران طراحــی شــده بــود، نمونــه ی شکســت خــورده ی ایــن گونــه کودتاهــا اســت.

گزینه »4«و اا (1ل

همه ی گزینه ها به ویژگی های جهان گشایی و امپراتوری اشاره دارند، به جز گزینه ی 4.

مغــوالن بــه ســرعت تحــت تأثیــر فرهنگ هایــی قــرار می گرفتنــد کــه از نظــر نظامــی از آنــان شکســت خــورده بودنــد. ایــن گونــه بــود کــه امپراتــوری مغــول در چیــن، 
هنــد و ایــران تحــت تأثیــر فرهنگ هــای اقــوام مغلــوب هویتــی چینــی، هنــدی و ایرانــی پیــدا کــرد و بــه صــورت ســه حکومــت مســتقل درآمــد.

گزینه »3«و اا (1ل

بررسی عبارت های نادرست:

- استعمار اروپایی در سده های هفدهم و هجدهم میالدی بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را بر پا کرد.

- جهان غرب در استعمار فرانو به عقاید، آرمان ها و ارزش های فرهنگ های دیگر هجوم می برد.

- کشورهای استعمارگر در استعمار نو از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنند.

گزینه »1«و اا (1ل

استفاده از کودتای نظامی ویژگی استعمار نو و پیشرفت در زمینۀ فنون نظامی ویژگی استعمار قدیم و استفاده از رسانه ویژگی استعمار فرانو است.

گزینه »3«و لا (1ل

در اســتعمار نــو، کشــور اســتعمارگر بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود، بــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و از طریــق دولت هــای 
دســت نشــانده، کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیرد.

گزینه »4«و اا (1ل

از طریق کشورگشایی و جهان گشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز.

گزینه »2«و اا (1ل

نوزدهم - بر اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی

گزینه »3«و اا (1ل

در استعمار فرانو، استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند و در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند.

گزینه »2«و اا (1ل

فرانو - پیشرفت در زمینۀ دریانوردی - فنون نظامی و اقتصاد صنعتی

گزینه »1«و اا (1ل

به نسل کشی و از بین بردن ساکنان قومی می پرداختند.

گزینه »2«و اا (1ل

قدرت و غنای خود.
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گزینه »4«و اا (1ل

در اســتعمار نــو، کشــور اســتعمارگر بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود، بــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و از طریــق دولت هــای 
دســت نشــانده، کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیرد.

گزینه »3«و اا (1ل

گزینه های 1، 2 و 4 در رابطه با جامعه تغلب درست می باشند.

جوامــع تغلــب گمــان می برنــد تنهــا آنــان هســتند کــه خوشــبخت، پیــروز و مــورد رشــک دیگــران هســتند. آنــان همــواره می خواهنــد دیگــران آنــان را ســتایش کــرده 
و چاپلوســی نماینــد.

گزینه »1«و اا (1ل

از نظــر فارابــی، چنیــن افــرادی دوســت دارنــد کــه بــر یکایــک مــردم جامعــه ی خــود نیــز چیــره شــوند ولــی از آنجــا کــه در یــک جامعــه مــردم بــرای بقــای خــود، غلبــه 
بــر اقــوام دیگــر و جلوگیــری از غلبــه ی اقــوام دیگــر بــر خــود بــه هــم نیازمندنــد، ناچارنــد از چیرگــی بــر یکدیگــر خــودداری کننــد.

گزینه »4«و لا (1ل

عبــارت ســؤال از انــواع جهــان گشــایی و امپراتــوری اســت کــه از نــوع اســتعاره قدیــم اســت. در اســتعمار نــو، غلبــه ی مســتقیم نظامــی وجــود نــدارد، بلکــه از مجریــان 
بومــی و داخلــی کشــورهای مســتعمره، بــرای رســیدن بــه اهــداف اســتعماری خــود اســتفاده می کننــد.

گزینه »3«و اا (1ل

انواع امپریالیسم

گزینه »2«و اا (1ل

گزینه هــای 1، 3 و 4 در رابطــه بــا اســتعمار قدیــم درســت می باشــند. در حالــی کــه گزینــه ی 2، در رابطــه بــا اســتعمار نــو درســت می باشــد، زیــرا کشــور اســتعمارگر، 
در اســتعمار نــو، بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود، بــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و از طریــق دولت هــای دســت نشــانده، 

کنتــرل بــازار و سیاســت های کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیــرد.

گزینه »2«و اا (1ل

استعمار نوعی جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن پانزدهم توسط اروپاییان آغاز شد.

کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان و همچنین کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی دو نمونه ی موفق از کودتاهای استعمار نو بودند.

در اســتعمار نــو کشــور اســتعمارگر بــا اتــکا بــه قــدرت اقتصــادی خــود و بــا اســتفاده از نهادهــا و ســازمان های اقتصــادی و سیاســی بین المللــی و همچنیــن از طریــق 
دولت هــای دســت نشــانده، کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار می گیــرد.

در استعمار فرانو، استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.

گزینه »4«و اا (1ل

متــن ســؤال در رابطــه بــا قــرن 19 میــالدی اســت پــس صــورت ســؤال ارتباطــی بــا اســتعمار نــو و فرانــو نــدارد. زیــرا اســتعمار نــو طــی قــرن 20 و اســتعمار فرانــو پــس 
از آن شــکل گرفــت. پــس گزینه هــای 1، 2 و 3 نادرســت هســتند. صــورت ســؤال مربــوط بــه اســتعمار قدیــم اســت، پــس گزینــه ی 4 درســت می باشــد.

نکتــه: بــه دلیــل تغییــر فرهنــگ در هنــد نمی توانیــم بگوییــم اســتعمار فرانــو اتفــاق افتــاده اســت، زیــرا در قــرن 19 میــالدی اســتعمار قدیــم رواج داشــته و در ایــن 
عبــارت امپریالیســم فرهنگــی رخ داده اســت.

گزینه »3«و اا (1ل

عبارت های دوم و چهارم درست می باشند.

ــو، اســتعمارگران بیــش از ابزارهــای نظامــی، سیاســی و اقتصــادی از ابزارهــای  ــه ایــن ترتیــب درســت می باشــد.  در اســتعمار فران عبــارت اول نادرســت اســت و ب
ــژه رســانه و فنــاوری اطالعــات اســتفاده می کننــد. ــه وی فرهنگــی و علمــی ب
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عبــارت ســوم نادرســت اســت و بــه ایــن ترتیــب درســت می باشــد.  غلبــه ی نظامــی گرچــه بــه حضــور مســتقیم مهاجمــان در مناطــق جغرافیایــی مــورد تهاجــم منجــر 
می شــود، همــواره گســترش فرهنگــی آن هــا را بــه دنبــال نمــی آورد.

گزینه »3«و اا (1ل

اروپاییــان در هجــوم بــه قــاره ی آمریــکا، بــرای تأمیــن ســلطه ی خــود به نسل کشــی می پرداختنــد )اســتعمار قدیــم( - امپراتــوری و شاهنشــاهی از طریق کشورگشــایی 
و جهــان گشــایی و بــا قــدرت نظامــی و حضــور مســتقیم ســربازان پیــروز شــکل می گرفت.

گزینه »4«و اا (1ل

کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان نمونه ی موفق کودتاهای استعمار نو است.

گزینه »2«و اا (1ل

ــا ضعیــف شــدن تدریجــی قــدرت نظامــی مهاجــم،  قومــی کــه در اثــر تهاجــم نظامــی شکســت می خــورد، در صورتــی کــه هویــت فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد ب
ــت آورد. ــه دس ــود را ب ــی خ ــتقالل سیاس ــد اس می توان

گزینه »4«و اا (1ل

اروپا در پنج قرن اخیر، کانون شکل گیری فرهنگ جدیدی است که آن را به نام فرهنگ غرب می شناسیم.

گزینه »3«و لا (1ل

بررسی عبارات نادرست:

الــف( در صورتــی کــه کشــوری هویــت فرهنگــی خــود را حفــظ کنــد بــا ضعیــف شــدن تدریجــی قــدرت نظامــی مهاجــم، می توانــد اســتقالل سیاســی خــود را بــه 
دســت آورد.

ج( امپریالیســم فرهنگــی هنگامــی رخ می دهــد کــه مقاومــت فرهنگــی منطقــه ای کــه تحــت تصــرف اقتصــادی یــا نظامــی جامعــه ای دیگــر قــرار گرفتــه اســت، فــرو 
ریزد.

د( اروپاییان در هجوم به قاره ی آمریکا در یک دوره ی پنجاه ساله، پانزده میلیون سرخ پوست را نابود کردند.
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سواالت درس چهارم

نمونه های فرهنگ جهانی 2
پایۀ یازدهم

در کدام یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، عقاید و ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و 1-
کوشش عالمان مسلمان، از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد؟ 

3( خالفت                  4( بیداری اسالمی 2( استعمار    1( نبوی   

 در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند چیست و انسان براساس خواست الهی موظف به چیست؟ 1-

2(  جهان ـ پرهیز از فساد در خشکی و دریاست. 1( علم ـ آباد کردن این جان است.     

3( عقل ـ پرهیز از فساد در خشکی و دریاست.     4( اخالق ـ جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا است. 

 در کدام یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، ارزش های جاهلی، اقتدار جامعه اسالمی را در چارچوب مناسبات قبیله ای و عشیره ای 1-
سازمان بخشید؟ 

4( بیداری اسالمی 3( دوران خالفت   2( دوره استعمار  1( عصر نبوی  

 تا قبل از استعمار قدرت سیاسی جوامع اسالمی چگونه بود؟ 1-

2(  در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد.  1( به حذف مظاهر فرهنگ اسالمی می پرداخت.    

3( در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب بود.   4( بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت. 

 فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه چگونه بود؟ 1-

2( در برابر اسالم آشکارا مقاومت می کرد. 1( به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته بود.    

3( بر قدرت های سیاسی جوامع مختلف تأثیر می گذاشت.   4( در چارچوب مناسبات قبیله ای و عشیره ای سازمان یافته بود. 

هر یک از عبارت های زیر، به ترتیب مربوط به کدام دوره از مراحل چهارگانه ی گسترش فرهنگ اسالمی هستند؟1-

ـ  ارزش های جاهلی در این دوره، دوباره در جامعه ی اسالمی نمایان شد و به تدریج، قدرت را براساس روابط قبیله ای شکل داد. 
ـ در سال نهم هجرت، گروه های مختلف برای پذیرش اسالم، از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند.

ـ با تکیه بر قدرت نظامی و صنعتی خویش، بیشتر سیاستمداران و دولتمردان جوامع اسالمی را مغلوب ساختند. 
 ـ  عقاید وارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی، ازمرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد. 

ـ  در مقابل نفوذ و سلطه ی فرهنگ غرب، مقاومت هایی شکل گرفت که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت. 
1( عصر نبوی ـ دوران خالفت ـ دوره ی استعمار ـ عصر بیداری اسالمی ـ دوره ی استعمار

2( عصر نبوی ـ عصر نبوی ـ عصر بیداری اسالمی ـ دوران خالفت ـ دوره ی استعمار

3( دوران خالفت ـ عصر نبوی ـ دوره ی استعمار ـ دوران خالفت ـ عصر بیداری اسالمی

 4( دوران خالفت ـ دوره ی استعمار ـ عصر بیداری اسالمی ـ عصر نبوی ـ عصر بیداری اسالمی
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 هر عبارت به ترتیب پیامد کدام گزینه است؟ 1-

ـ مخدوش شدن وحدت امت اسالمی
ـ تبدیل شدن استبداد ایلی به استبداد استعماری 

ـ عبور عقاید و ارزش های جهانی اسالم از مرزهای جغرافیایی و سیاسی 
1( غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان و مغوالنـ  سازش با دولت های غربیـ  تالش و کوشش عالمان مسلمان 

2(  استفاده از مکاتب و روش های غربی ـ سازش با دولت های غربی ـ تالش و کوشش عالمان مسلمان 

3( عدم حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسالم تربیت یافته بودند ـ رعایت ظواهر اسالمی و دوری کردن از رویارویی مستقیم با فرهنگ تواتمند اسالمی ـ غلبه ی 
قدرت هایی مانند سلجوقیان و خوارزمشاهیان 

 4( استفاده از مکاتب و روش هایی نظیر ناسیونالیسم و مارکسیسم ـ عدم وجود پشتوانه ای خارج از جغرافیای جهان اسالم ـ غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان و 
خوارزمشاهیان

 به ترتیب صحیح و غلط بودن عبارات زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1-

ـ عقل در فرهنگ اسالم زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است. 
ـ ارزش ها و هنجارهای جاهلی در دوران نبوی در جامعه ی اسالمی به تدریج اقتدار فرهنگ اسالمی را در چارچوب مناسبات عشیره ای 

بخشید. سازمان 
ـ ارزش هایی مانند اخوت اسالمی، عدالت و تقوا با حاکمیت های قومی و قبیله ای نادیده گرفته می شد. 

ـ مکاتب و روش های غربی مانند ناسیونالیسم و مارکسیسم، وحدت امت اسالمی را مخدوش می ساختند.
3( غ ـ ص ـ غ ـ غ    4( غ ـ ص ـ غ ـ ص  2( ص ـ غ ـ ص ـ غ    1( ص ـ غ ـ ص ـ ص   

 عبور عقاید و ارزش های جهانی اسالم از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف پیامد............... است. 1-

1( الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به هویت الهی و ایجاد مرحله ی نوین در گسترش فرهنگ اسالمی 

2( شکل گیری مقاومت هایی که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت و از سوی نخبگان کشورهای اسالمی حمایت می شد. 

3( تالش و کوشش عالمان مسلمان فارغ از عمل کرد قدرت های سیاسی و تأثیر بر قدرت های سیاسی 

 4( غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان و مغوالن که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند.

 رسول خدا پس از........ دعوت و مقاومت در برابر فشار نظام قبیله ای عرب جاهلی....... .1--

2( سیزده سالـ  حکومت اسالمی را تشکیل داد.  1( ده سال ـ حکومت اسالمی را تشکیل داد.  

4( سیزده سال ـ نامه های دعوت خود را به امپراطوری های ایران و روم فرستاد.  3( ده سال ـ موانع سیاسی پیش روی اسالم را از بین برد.  

کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 1--

ـ بیداری اسالمی 
ـ سازمان دادن اقتدار جامعه ی اسالمی

 در چارچوب مناسبات عشیره ای
ـ رسول خدا)ص( طی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیره ی عربستان را از بین برد. 

ـ منع استفاده از چادر و روبنده و روسری در سال ----
3(ج ـ ب ـ الف ـ د       4( ب ـ ج ـ د ـ الف 2( الف ـ د ـ ج ـ ب   1( ج ـ الف ـ ب ـ د  

دورانخالفتدورهی استعمارجعصر نبوی
الفدمرحلۀ جدید در گسترش فرهنگ اسالمیب
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 کدام یک در رابطه با دور ه هایی که فرهنگ اسالمی در مراحل گسترش خود پشت سرگذارده، درست نیست؟1--

1( فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته بود. 

2( در جهان اسالم، در مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب، مقاومت هایی شکل گرفت که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت. انقالب اسالمی ایران، نقطه عطفی در 
بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است. 

3( قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیشتر قومی و قبیله ای بود، در دوران استعمار سبب شد تا استبداد استعماری به صورت استبداد ایلی و قومی 
درآید.

 4( رسول خدا طی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد. در سال نهم هجرت، گروه های مختلف برای پذیرش اسالم 
از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند. 

 ویژگی  استبداد قومی چه بود؟1--

1( با وجود این که دارای هویتی غیراسالمی بود، از رویارویی با فرهنگ اسالمی دوری می کرد. 

2( به رغم هویت اسالمی خود، در رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی قرار می گرفت. 

3( با وجود هویت اسالمی، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. 

 4( با وجود این که پشتوانه و پیشینه ای خارج از اسالم نداشت، ظاهر دینی خود را حفظ نمی کرد. 

 کدام یک، در ارتباط با عصر نبوی، درست نیست؟ 1--

1( رسول خدا طی سیزده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد. 

2( در سال نهم هجرت، گروه های مختلف باری پذیرش اسالم از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند. 

3( ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود. 

 4( پیامبر خدا در حالی رحلت نمود که نامه های دعوت خود را پیش تر به امپراتوری های ایران و روم فرستاده بود. 

 با توجه به ویژگی های »الف: دوران خالفت« و »ب: عصر نبوی« به ترتیب هر یک از عبارت های زیر به کدام دوران اشاره می کند؟1--

ـ فرهنگ اسالمی گروه های مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب می کرد. 
ـ در این دوران، موانع سیاسی پیش روی اسالم، در شبه جزیره عربستان از بین رفت و گروه های مختلف برای پذیرش اسالم از سراسر 

شبه جزیره به مدینه آمدند.
ـ عقاید و ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهای جغرافیایی و 

سیاسی جوامع مختلف عبور کند. 
ـ در این دوران، فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غنای خود، گروه های مهاجم بیگانه را ناگزیر می ساخت که برای بقای خود، در ظاهر از 

مفاهیم و ارزش های دینی استفاده کنند.
3( ب ـ الف ـ ب ـ ب    4( ب ـ الف ـ الف ـ ب  2( الف ـ ب ـ الف ـ الف    1( الف ـ ب ـ ب ـ الف   

به ترتیب بیان کنید هر یک از عبارت های زیر، مربوط به کدام مراحل گسترش فرهنگ اسالمی می باشد و معادل کلمه »ملی گرایی« 1--
چیست؟

ـ متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند. 
ـ غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان و مغوالن، مانع می شد تا ظرفیت های فرهنگی اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به 

طور کامل آشکار شود. 
ـ در این دوران، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و این دوره در طول خالفت اموی، عباسی و 

عثمانی ادامه یافت. 
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ـ بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطه سیاسی خود را درآوردند و با تکیه بر قدرت نظامی و صنعتی خویش، بیشتر 
را مغلوب ساختند.  و دولتمردان جوامع اسالمی  سیاستمداران 

1( دوره استعمارـ  عصر نبویـ  دوران خالفتـ  دوره استعمارـ  ناسیونالیسم

2( دوره استعمارـ  دوران خالفتـ  عصر نبویـ  عصر بیداری اسالمیـ  مارکسیسم

3( عصر بیداری اسالمیـ  عصر نبویـ  دوره استعمارـ  دوران خالفتـ  مارکسیسم

 4( عصر بیداری اسالمی ـ دوران خالفت ـ دوران خالفت ـ دوره استعمار ـ ناسیونالیسم

 به ترتیب، کدام عامل، نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم می باشد و امت اسالمی با الهام از کدام عامل یا 1--
عوامل، مرحله جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم آغاز کرده است و قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از کدام مرحله، بیشتر 

قومی و قبیله ای بود؟ 

2( بیداری اسالمیـ  بیداری اسالمیـ  عصر بیداری اسالمی  1( مکاتب و روش های غربی ـ وحدت امت اسالمی ـ عصر بیداری  

3( انقالب اسالمی ایران ـ انقالب اسالمی ایران ـ دوره استعمار    4( نخبگان کشورهای اسالمیـ  متفکران جهان اسالمـ  دوره استعمار 

 در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند چه عاملی است و با توجه به دلیل یا دالیل بعثت پیامبران، کدام مورد درست 1--
نیست؟ )به ترتیب(

1( عقل ـ گسترش قلمرو و اسالم و مبارزه با بت و بت پرستی 

2( انسان به عنوان اشرف مخلوقاتـ  اجرای عدالت و جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا

3( انسان به عنوان خلیفه خداوندـ  شکوفایی عقل آدمیان 

 4( عقلـ  رهایی انسان در بندگی انسان های دیگر و بت های انسان ساخته

 هر یک از عبارت های زیر به ترتیب، بیانگر ویژگی  کدام نوع استبداد می باشد؟ 1--

ـ از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوری می کرد. 
ـ برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. 

ـ دارای هویتی غیراسالمی بود و پشتوانه و پیشینه ای خارج از جهان اسالم نداشت. 
ـ می کوشید با رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ کند. 

2( استبداد قومیـ  استبداد استعماریـ  استبداد قومیـ  استبداد قومی  1( استبداد استعماریـ  استبداد قومیـ  استبداد ایلیـ  استبداد استعماری 

3( استبداد قومی ـ استبداد قومی ـ استبداد ایلی ـ استبداد قومی                        4( استبداد استعماری ـ استبداد استعماری ـ استبداد قومی ـ استبداد استعماری

 به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

جهان غرب در این نوع استعمار، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.
بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت در سده ی مفاهیم و هجدم میالدی

برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. 
قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار

2( استعمار قدیمـ  استعمار آمریکاییـ  استعمار غربیـ  استعماری  1( استعمار نوـ  استعمار نوـ  استبداد ایلی و قومیـ  استبدادی   

4( استعمار فرانوـ  استعمار اروپاییـ  استبداد ایلی و قومیـ  استبدادی  3( استعمار فرانوـ  استعمار اروپاییـ  استبداد استعماریـ  قومی و قبیله ای  

در کدام دوران، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی دوباره در جامعه ی اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه ی اسالمی را 1--
براساس روابط قبیله ای و عشیره ای شکل داد؟ 

4( عصر نبوی 3( دوره خالفت     1( عصر بیداری اسالمی   2( دوره استعمار  
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 کدام گزینه نقطه ی عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است؟ 1--

3( انقالب اسالمی ایران   4( مّلی گرایی 2( عصربیداری اسالمی    1( استبداد استعماری  

به ترتیب، قدرت سیاسی جوامع اسالمی در دوران استعمار چگونه و به چه شکلی درآمد؟ 1--

2( سلطه ی فرهنگ غربـ  قومی و قبیله ای   1( رعایت مظاهری اسالمیـ  اسالمی و مذهبی     

4( سازش با دولت های غربیـ  استبداد استعماری  3( حذف مظاهر فرهنگ اسالمیـ  استبداد ایلی و قومی   

به ترتیب، کدام گزینه مراحل گسترش فرهنگ اسالمی را از راست به چپ به درستی نشان می دهد؟ 1--

2( عصر نبویـ  استعمار قدیمـ  استعمار نوـ  استعمار فرانو  1(  عصر نبوی ـ دوران خالفت ـ دوران استعمار ـ عصر بیداری   

4( عصر بیداری ـ دوران خالفت ـ دوران استعمار ـ عصر نبوی 3( دوران خالفت ـ دوران استعمار ـ عصر بیداری ـ عصر نبوی  

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1--

ـ از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره، برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنند. 
ـ دولت های استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود، از کودتای نظامی استفاده می کنند. 
ـ برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. 

ـ قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار 
2( استعمار فرانوـ  استعمار نوـ  استعمار غربیـ  قومی و قبیله ای  1( استعمار نوـ  استعمار فرانوـ  استبداد ایلی و قومیـ  استبدادی   

4( استعمار نوـ  استعمار نوـ  استبداد استعماریـ  قومی و قبیله ای  3( استعمار فرانوـ  استعمار فرانوـ  استبداد ایلی و قومیـ  استبدادی 

 به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط درستی دارد؟ 1--

ـ براساس این دیدگاه جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود.
ـ توانایی پاسخ به پرسش های ثابت بشر و پرسش های متغیر

ـ با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد. 
ـ قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار

2( دیدگاه اولـ  عقالنیتـ  امپریالیسم سیاسیـ  قومی و قبیله ای  1( دیدگاه اولـ  تعهد و مسئولیتـ  امپریالیسم اقتصادیـ  استبداد استعماری  

4( دیدگاه سومـ  معنویتـ  استعمار فرانوـ  استبداد ایلی و قومی  3( دیدگاه دومـ  حقیقتـ  استعمار نوـ  استبداد قومی   

 به ترتیب بیان کنید هر یک از عبارت های زیر، مربوط به کدام مراحل گسترش فرهنگ اسالمی می باشد و معادل کلمه ی »ملی گرایی« 1--
چیست؟ 

ـ متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه ی فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند. 
ـ غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان و مغوالن، مانع می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به 

طور کامل آشکار شود. 
ـ در این دوران، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی دوباره در جامعه ی اسالمی نمایان شد و این دوره در طول خالفت اموی، عباسی و 

عثمانی ادامه یافت.
ـ بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطه ی سیاسی خود درآوردند و با تکیه بر قدرت نظامی و صنعتی خویش، بیشتر 

را مغلوب ساختند.  و دولتمردان جوامع اسالمی  سیاستمداران 
 1( دوره ی استعمارـ  عصر نبویـ  دوران خالفتـ  دوره ی استعمارـ  ناسیونالیسم 

2( دوره ی استعمارـ  دوران خالفتـ  عصر نبویـ  عصر بیداری اسالمیـ  مارکسیسم

3( عصر بیداری اسالمیـ  عصر نبویـ  دوره ی استعمارـ  دوران خالفتـ  مارکسیسم

4( عصر بیداری اسالمیـ  دوران خالفتـ  دوران خالفتـ  دوره ی استعمارـ  ناسیونالیسم
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 کدام گزینه به ترتیب مراحل گسترش فرهنگ اسالمی را ذکر می کند؟ 1--

2( عصر نبوی ـ دوران خالفت ـ دوره استعمار ـ بیداری اسالمی   1( دوران خالفت ـ عصر نبوی ـ بیداری اسالمی ـ دوره استعمار  

4( دوران خالفت ـ عصر نبوی ـ دوره استعمار ـ بیداری اسالمی 3( عصر نبوی ـ دوران خالفت ـ بیداری اسالمی ـ دوره استعمار  

 فرهنگ اسالمی در دوران خالفت به چه دلیل گروه های مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب می کرد؟ 1--

2( ضعف فرهنگی مهاجمین   1( قدرت و غنای خود      

4( نبود فرهنگ های موازی 3( تالش و کوشش عالمان مسلمان     

قدرت سیاسی جوامع اسالمی، تا قبل از استعمار، بیشتر ریشه در کدام گزینه داشت؟ 1--

2( قدرت نظامی   1( دوران استعمارگران غربی     

4( مناسبات قومی و قبیله ای 3( قدرت ارزش های اسالمی     

 استبداد استعماری در جهت گسترش چه عاملی، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت؟ 1--

2( نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب   1( تبدیل استبداد ایلی و قومی به استبداد استعماری   

4( قدرت و سلطه جهان غرب  3( رویارویی با فرهنگ توانمند اسالمی     

در نگاه اسالم، مسلمانان موظف به کدام گزینه هستند؟ 1--

2( تالش برای آزادی مستضعفان   1(  برانگیختن عقل آدمیان     

4( حاکمیت دین حق  3( جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا   

 چه عاملی باعث شد تا ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن در دوران خالفت به طور کامل آشکار نشود؟ 1--

 1( ارزش و هنجارهای جاهلی که در عصر نبوی در پوشش نفاق بود دوباره در جامعه ی اسالمی نمایان شد. 

2( غلبه ی قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان و... که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند. 

3( قدرت سیاسی جوامع اسالمی ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت. 

4( استبداد قومی حاکم بود و هویت غیراسالمی که فقط ظواهر دینی داشت. 

  تصویب قانونی در -- دی ---- هـ . ش، توسط رضاخان که در آن زنان و دختران ایرانی استفاده از چادر، روبنده و روسری منع 1--
. به...............  دارد  اشاره  می شدند، 

4( استعمار فرانو  3( استعمار نو    2( استبداد استعماری     1( استبداد ایلی و قومی   

مجموعه ای از باورها و نمادها که دلبستگی و تعلق به ملت و عناصر تشکیل دهنده ی آن از قبیل سرزمین، نژاد و قوم را بیان می کند........... گفته 1--
می شود. ............. از نخستین بیدارگران اسالمی و............... از پیشگامان بیداری اسالمی است. 

 1( ناسیونالیسمـ  اسدآبادیـ  امام موسی صدر   

2( ملی گراییـ  امام موسی صدرـ  امام خمینی

3( ملی گراییـ  اسدآبادیـ  امام خمینی    

4( ناسیونالیسمـ  امام موسی صدرـ اسدآبادی 
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کدام گزینه علت استفاده ی گروه های مهاجم بیگانه از پوشش مفاهیم و ارزش های دینی را نشان می دهد و عدم رویارویی مستقیم 1--
استبداد تاریخی با حضور قوی و توانمند فرهنگ اسالمی چه بود؟ 

 1( قدرت و عمق معرفتی فرهنگ اسالمی، استمرار و بقای گروه های مهاجم بیگانهـ  به دلیل این که عقبه ای خارج از جغرافیای جهان اسالم نداشت.

2( سازماندهی ارزش  های دینی، اقتدار آن در چارچوب مناسبات قبیله ای و عشیره ای ـ در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب چاره ای جز این 
نداشت. 

3( عملکرد قدرت های سیاسی، تالش و کوشش عالمان مسلمانـ  رفتار آن ها در چارچوب عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله ای بود. 

4( آشکار شدن ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعیـ  سازمان  با قدرت استعمارگران و عمل در سایه ی قدرت سلطه ی آن

 هر عبارت به کدام یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی اشاره می کند؟ 1--

ـ فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غنای خود بیگانگان را ناگزیر می ساخت تا برای استمرار و بقای خود در ظاهر از مفاهیم و ارزش های 
دینی استفاده کنند. 

ـ شمال غربی شبه جزیره ی عربستان، تحت نفوذ و سلطه ی امپراتوری روم و جنوب شرقی آن، تحت تأثیر و سلطه ی شاهنشاهی ایران بود. 
ـ متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه ی فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند. 

ـ قدرت نظامی و صنعتی دولت های غربی، بیشتر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت. 
2( بیداری اسالمیـ  استعمارـ  عصر نبویـ  خالفت   1( خالفت ـ عصر نبوی ـ استعمار ـ بیداری اسالمی   

4( عصر نبویـ  خالفتـ  بیداری اسالمیـ  استعمار  3( خالفتـ  عصر نبویـ  بیداری اسالمیـ  استعمار   

 هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟ 1--

ـ ظرفیت های فرهنگ اسالمی به طور کامل آشکار نشد.
ـ مقهور شدن بیشتر رجال سیاسی و دولتمردان اسالمی 

ـ مخدوش شدن وحدت امت اسالمی 
 1( غلبه ی قدرت های قومی و قبیله ایـ  قدرت نظامی و صنعتی غربـ  استفاده از مکاتب و روش های غربی برای مقابله

2( استفاده از مفاهیم و ارزش های دینی در ظاهرـ  قدرت فرهنگی و هویتی غربـ  فراموشی هویت و فرهنگ اسالمی 

3( هضم و جذب گروه های مهاجم بیگانه در فرهنگ اسالمـ  قدرت نظامی و صنعتی غربـ  غلبه ی فرهنگ قومی و قبیله ای

4( ارزش ها و هنجارهای اسالمی در پوشش نفاق خزیدـ  قدرت نظامی و صنعتی غربـ  فراموشی هویت و فرهنگ اسالمی 

 فرهنگ اسالمی در دوران خالفت، به دلیل........... گروه های مهاجم بیگانه را نیز درون خود، هضم و جذب می کرد و دست کم آنان 1--
را ناگزیر می ساخت تا برای استمرار و بقای خود............... استفاده کنند. 

2( قدرت و غنای خود ـ در ظاهر از مفاهیم و ارزش های دینی   1( فرهنگ جاهلی و قبیله ایـ  از عالمان مسلمان    

4( ظرفیت های فرهنگی اسالمیـ  از عادات تاریخی و فرهنگ قومی و قبیله ای 3( عملکرد قدرت سیاسیـ  از سازش با استعمارگران   

 قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار، چگونه بود؟ 1--

2( به واسطه سازش با دولت های غربی به آن ها پیوند خورد.   1( به رویارویی با فرهنگ اسالمی می پرداخت.   

4( در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب بود.  3( بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داش.    

 به ترتیب در کدام یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، در مقابل نفوذ و سلطه ی فرهنگ غرب مقاومت هایی شکل گرفت و در 1--
کدام مرحله عقاید و ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان از مرزهای 

جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت های سیاسی که در آن مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت؟ 

4( بیداری اسالمیـ  دوران خالفت 3( بیداری اسالمیـ  دوره استعمار   2( استعمارـ  عصر نبوی     1( استعمارـ  بیداری اسالمی  
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فرهنگ اسالمی به چه دلیل گروه های مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب کرد؟ 1--

2( تأثیرگذاری بر قدرت های سیاسی   1( پذیرش انسان ها     

4( قدرت و غنای خود 3( تالش و کوشش عالمان مسلمان     

ارزش ها 1-- و  عقاید  این  و  کرده  پیدا  نمودی..........  و  یافته  راه  بشری  فرهنگ  عرصه ی  به  با..........  اسالمی  ارزش های  و  عقاید 
 .  ................. به  اختصاص 

2( پذیرش انسان ها ـ تاریخی ـ قوم و گروه خاصی ندارد.   1( تبلیغ و ترویج آن ـ سیاسی ـ یک دوره ی زمانی معینی ندارد.   

4( مطابقت با فطرت انسان ها ـ اقتصادی ـ منطقه و گروه خاصی دارد. 3( پذیرش انسان هاـ  فرهنگیـ  قبیله و قوم خاصی دارد.   

 موارد زیر به ترتیب متعلق به کدام یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی است؟ 1--

ـ مقاومت آشکار ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در برابر اسالم 
ـ هضم و جذب گروه های مهاجم بیگانه توسط فرهنگ اسالمی 

 1( عصر خالفت ـ عصر نبوی      2( عصر نبوی ـ دوران خالفت 

4( عصر خالفتـ  بیداری اسالمی 3( عصر نبویـ  دوره ی استعمار     

دولت های استعماری غربی، بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطه ی......... خود در آوردند و قدرت.............. 1--
آنان، بیشتر رجال سیاسی جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت. 

4( نظامیـ  فرهنگی و علمی 3( نظامیـ  اقتصادی و علمی   2( سیاسیـ  نظامی و صنعتی    1( اقتصادیـ  فنی و صنعتی  

هر کدام از عبارت های زیر با کدام گزینه به ترتیب مرتبط است؟ 1--

ـ مقاومت آشکار 
ـ استفاده از ظاهر مفاهیم و ارزش های دینی 

ـ نادیده انگاشتن ارزش هایی چون اخوت اسالمی، عدالت و تقوی 
 1( ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه ـ هضم و جذب گروه های بیگانه ـ استفاده از مکاتب و روش های غربی نظیر ناسیونالیسم و 

مارکسیسم

2( سازماندهی اقتدار جامعه ی اسالمی در چارچوب مناسبات قبیله ای و عشیره ایـ  تفاوت راهبردی استبداد ایلی و استبداد استعماریـ  شکل گیری مقاومت هایی که 
ریشه در فرهنگ اسالم داشت. 

3( ارزش ها و هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه ـ استمرار و بقای قدرت های سیاسی ـ رفتارهای قومی و قبیله ای و غلبه ی قدرت هایی مانند 
سلجوقیان، خوارزمشاهیان و عثمانی 

4( گوشزد کردن خطرات سلطه ی غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمیـ  هضم و جذب گروه های بیگانهـ  تفاوت راهبردی استبداد استعماری و استبداد ایلی

 علت هر عبارت را کدام گزینه به ترتیب نشان می دهد؟ 1--

ـ مخدوش ساختن وحدت امت اسالمی 
ـ شکل گیری مرحله ی جدید در گسترش فرهنگ جهانی اسالم 

ـ نقطه ی عطف در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان 
 1( مقهور ساختن دولتمردان جوامع اسالمی با قدرت نظامی و صنعتی غربـ  الهام از انقالب اسالمی ایرانـ  بیداری اسالمی 

2( استفاده از مکاتب و روش های غربی ـ الهام از انقالب اسالمی ایران ـ انقالب اسالمی ایران

3( حذف ظاهر فرهنگ اسالمی توسط استبداد استعماریـ  بیداری اسالمیـ  انقالب اسالمی ایران

ـ بیداری اسالمی ـ شکل گیری مقاومت هایی که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت  4( استفاده از مکاتب و روش هایی مانند ناسیونالیسم یا مارکسیسم 
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 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

ـ رسول خدا)ص( پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهای نظام قبیله ای عرب حکومت اسالمی را تشکیل داد. 
ـ در دوران استبداد ایلی  و قومی زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند. 

ـ استبداد استعماری پشتوانه و عقبه ای خارج از جغرافیای جهان اسالم نداشت و تالش کرد ظاهر دینی خود را حفظ کند. 
ـ اسالم دینی است که با دعوت فراگیر خود تکوین یک فرهنگ جهانی را در دستور کار خود قرار داده است و دین یک عصر و نسل خاص نیست. 

4( غ ـ غ ـ ص ـ غ  3( ص ـ ص ـ غ ـ غ    2( غ ـ ص ـ ص ـ ص     1( ص ـ غ ـ غ ـ ص   

هر عبارت به کدام یک از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی اشاره دارد؟ 1--

ـ قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت. 
ـ عقاید و ارزش های جهانی اسالم، فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان از مرزهای جغرافیایی و 

سیاسی جوامع مختلف عبور کرد. 
ـ شبه جزیره ی عربستان قبل از ظهور اسالم، فرهنگی جاهلی قبیله ای داشت. 

ـ متفکران جهان اسالم خطرات سلطه ی فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند. 
2( استعمار ـ عصر نبوی ـ بیداری اسالمی ـ دوران خالفت   1( عصر نبوی ـ استعمار ـ دوران خالفت ـ بیداری اسالمی   

4( استعمار ـ دوران خالفت ـ عصر نبوی ـ بیداری اسالمی  3( دوران خالفت ـ بیداری اسالمی ـ عصر نبوی ـ استعمار   

 فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا........، در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس، به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته 1--
بود. این ارزش ها در.........، دوباره در جامعه ی اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه ی اسالمی را براساس روابط........... 

شکل داد. 

2( فتح مکه ـ دوران خالفت ـ قبیله ای و عشیره ای  1( هجرت به مدینه ـ فتح مکه ـ اسالمی و دینی    

4( جنگ خیبرـ  حجه الوداعـ  قومی و قبیله ای  3( هجرت به حبشهـ  زمان هجرت به مدینهـ  سیاسی جوامع مختلف  

 کدام گزینه با توجه به تأثیرات دولت های استعماری غربی بر جوامع اسالمی، نادرست است؟ 1--

 1( جوامع اسالمی، از طریق سازش با دولت های غربی و پیوند با قدرت استعمارگران، استبداد ایلی و قومی را به استبداد استعماری تبدیل کردند. 

2( دولت استعماری غربی، بخش های مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ و سلطه ی سیاسی خود در آوردند.

3( دولت های استعماری غربی با تکیه بر قدرت نظامی و صنعتی خویش، بیش تر سیاستمداران جوامع اسالمی را مغلوب خود ساختند.

4( قدرت سیاسی جوامع اسالمی را که تا قبل از استعمار، بیش تر اسالمی و دینی بود، به قدرت قومی و قبیله ای پیوند زدند.

 رسول خدا)ص( پس از سیزده سال دعوت مردم را به اسالم و مقاومت در برابر......، حکومت اسالمی را تشکیل داد و از زمان رحلت 1--
رسول خدا)ص(،............ آغاز شد و در طول........... ادامه یافت.

 1( فشار نظام قبیله ای عرب جاهلیـ  دوران خالفتـ  خالفت اموی، عباسی و عثمانی

2( سلطه ی شاهنشاهی ایرانـ  دوران خالفت بنی امیهـ  خالفت عثمانی، سلجوقی و مغولی

3( سلطه ی امپراتوری رومـ  دوران خالفت امویـ  دوران تسلط استعمارگران بر جوامع اسالمی 

4( فشار مشرکان مکه و یهودیان مدینهـ  دوران خالفتـ  خالفت سلجوقیان، غزنویان و مغوالن 

 پاسخ پرسش های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1--

ـ متفکران جهان اسالم در عصر بیداری اسالمی، کدام خطرات را گوشزد کردند؟ 
ـ کدام مورد، نقطه ی عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است؟ 
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ـ امت اسالمی با الهام از کدام پدیده، مرحله ی جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم آغاز کرده است؟ 
1( خطر بازگشت نظام قومی و قبیله ایـ  ناسیونالیسم و ملی گراییـ  انقالب اسالمی 

2( خطرات فراموشی فرهنگ و هویت اسالمیـ  انقالب مشروطهـ  ناسیونالیسم اسالمی 

3( خطرات سلطه ی فرهنگ غربـ  انقالب اسالمیـ  انقالب اسالمی 

4( خطر ناسیونالیسم و ملی گراییـ  انقالب اسالمیـ  مبارزات ضد استعماری

 به ترتیب کدام گزینه به پرسش های زیر به درستی پاسخ می دهد؟ 1--

ـ جایگاه عقل در فرهنگ  اسالم چگونه است؟ 
ـ پیامبران الهی به چه منظوری مبعوث شده اند؟ 

ـ در چه صورت عقاید و ارزش ها به عرصه ی فرهنگ بشری راه می یابند؟ 
 1( روش شناخت واقعیت ـ جلوگیری از چرخش ثروت در دست محرومان ـ با اقبال انسان ها

2( مهم ترین و بهترین روش شناخت جهانـ  آزادسازی مستضعفان از حاکمیت مستکبرانـ  با تبلیغ توحید

3( وسیله ی شکوفایی فکر انسانـ  آباد کردن جهانـ  با دعوت پیامبران الهی 

4( زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوندـ  شکوفایی عقل آدمیانـ  با پذیرش انسان ها 

  فرهنگ های جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه چگونه بود؟ 1--

2( در برابر اسالم آشکارا مقاومت می کرد.   1( به ناچار ظاهر اسالمی به خود گرفته بود.    

4( در چارچوب مناسبات قبیله ای و عشیره ای سازمان یافته بود. 3( بر قدرت های سیاسی جوامع مختلف تأثیر می گذاشت.   

 عقاید و ارزش های جهانی اسالم چگونه از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت های سیاسی این مناطق، 1--
تأثیر گذاشت؟ 

2( اقتدار نظامی سپاه اسالم و قدرت سیاسی فرماندهان  1( با عملکرد قدرت های سیاسی قبیله ای و عشیره ای   

4( فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش عالمان مسلمان  3( با هضم گروه های مهاجم بیگانه درون فرهنگ خود   

فرهنگ اسالمی به دلیل.......... گروه های مهاجم بیگانه را.............. . 1--

2( ارزش های قبیله ای و عشیره ای ـ به شدت منزوی کرد.  1( مفاهیم و ارزش های دینی ـ درون خود هضم و جذب می کرد.  

4( عقاید و ارزش های جهانی اسالم ـ به طرف اسالم جلب می کرد.  3( قدرت و غنای خود ـ درون خود هضم و جذب می کرد.   

 در برخورد اسالم با میراث و آداب بی زیان اقوام مختلف، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 1--

1( اسالم میراث و آداب بی زیان اقوام مختلف را تحمل کرد. 

2( همه میراث و آداب را درآمیخت و از آن چیز تازه ای ساخت. 

3( میراث و آداب اقوام مختلف را به ملت ها، مرزها و نژادها تقسیم کرد. 

4( از میراث و آداب اقوام مختلف، فرهنگ  تازه ای ساخت که حدود و ثغور نمی شناخت. 

شد 1-- سبب  مسئله  این  و  خورد  پیوند  استعمارگران  قدرت  با  طریق........  از  استعمار،  دوران  در  اسالمی،  جوامع  سیاسی  قدرت   
درآید.  استعماری  استبداد  صورت  به  تا............ 

2( سازش با دولت های غربی ـ استبداد ایلی و قومی   1( جنگ و سیاستـ  استبداد قبیله ای    

4( سازش دولتمردان مسلمانـ  جامعه ی اسالمی  3( مناسبات قومی و قبیله ایـ  حکومت های اسالمی   
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 استبداد قومی به دلیل این که............. از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوری می گزید. 1--

2( هویت غیراسالمی داشت.   1( در سایه قدرت و سلطه ی جهان غرب عمل می کرد.   

4( ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت.  3( پشتوانه و عقبه ای خارج از جغرافیای جهان اسالم نداشت.   

استفاده 1-- از..........................  استعمار  سلطه ی  با  مقابله  برای  ایران  اسالمی  انقالب  از  قبل  تا  اسالمی  کشورهای  نخبگان   
می کردند. 

2( مکاتبی مانند اومانیسم یا سکوالریسم  1( مکاتبی مانند ناسیونالیسم یا مارکسیسم    

3( از مکاتب و روش های غیر غربی     4( از مکاتب و نظرات اندیشمندان اسالمی

 به چه دلیل عقاید و ارزش های اسالمی به قوم گروه خاصی تعلق ندارند و خصلتی جهانی دارند؟ 1--

 1( زیرا در دیدگاه اسالم، انسان موجودی مختار، مسئول و متعهد است. 

2( به دلیل انطباق با نظام آفرینش و موافق بودن با فطرت  انسان ها 

3( به دلیل دعوت فراگیر اسالم برای تکوین یک فرهنگ جهانی

4( زیرا عقاید و ارزش ها به طور عموم خصلتی جهانی دارند. 

 چه عاملی باعث پیوند خوردن قدرت سیاسی جوامع اسالمی با قدرت استعمارگران شد؟ 1--

2( شکل گیری استبداد استعماری   1( تغییر شکل دادن استبداد ایلی و قومی    

4( سازش با دولت های غربی  3( قدرت نظامی و صنعتی دولت های استعماری   

 کدام گزینه به درستی به پیامدهای استفاده از مکاتب و روش های غربی، برای مقابله با سلطه استعمار، توسط نخبگان کشورهای 1--
اسالمی اشاره می کند؟

 1( عدم حمایت مردم مسلمان از آن هاـ  نتیجه ندادن این مکاتب در کشورهای اروپایی 

2( نتیجه ندادن این مکاتب در کشورهای اسالمیـ  حمایت مسلمانان از نخبگان کشورهای اسالمی 

3( مخدوش کردن وحدت امت اسالمیـ  عدم حمایت مردم مسلمانان از آن ها 

4( نتیجه ندادن این مکاتب در کشورهای اروپاییـ  مخدوش کردن وحدت امت اسالمی

 در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند چیست؟ 1--

4( عمل  3( علم    2( عقل     1( هستی   

 رسول خدا پس از...... سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهای نظام قبیله ای عرب..... . 1--

2( ده ـ حکومت اسالمی را تشکیل داد.   1( سیزده ـ حکومت اسالمی را تشکیل داد.    

4( سیزده ـ نامه های دعوت خود را به امپراتوری های ایران و روم فرستاد.  3( ده ـ موانع سیاسی پیش روی اسالم را از بین برد.    
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گزینه »3«و ا (1ل

خالفت

گزینه »3«و ا (1ل

انسان بر اساس خواست الهی موظف به پرهیز از فساد در خشکی و دریاست.

گزینه »3«و ا (1ل

دوران خالفت.

گزینه »4«و ا (1ل

بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت.

 گزینه »2«و ا (1ل

در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود.

 گزینه »3«و ا (1ل

ارزش هــای جاهلــی در عصــر نبــوی تــا فتــح مکــه، در برابــر اســالم آشــکارا مقاومــت کــرده بــود و از آن پــس، در پوشــش نفــاق خریــده بــود. در ایــن دوره، در جامعــه ی 
اســالمی نمایــان شــد و بــه تدریــج قــدرت را بــر اســاس روابــط قبیلــه ای و عشــیره ای شــکل داد )دوران خالفــت(.

ــرد و در ســال نهــم هجــرت، گروه هــای  ــره ی عربســتان را از بیــن ب ــع سیاســی پیــش روی اســالم در شــبه جزی رســول خــدا )ص(، طــی ده ســال حکومــت، موان
مختلــف بــرای پذیــرش اســالم از سراســر شــبه جزیــره بــه مدینــه آمدنــد )عصــر نبــوی(.

دولت هــای اســتعماری غربــی، بخش هــای مختلــف جوامــع اســالمی را تحــت نفــوذ و ســلطه ی سیاســی خــود در آوردنــد و بــا تکیــه بــر قــدرت نظامــی و صنعتــی 
ــوب ســاختند )دوره ی اســتعمار(. ــع اســالمی را مغل ــردان جوام ــر سیاســت مداران و دولت م ــش، بیش ت خوی

عقایــد و ارزش هــای جهانــی اســالمی، فــارغ از عملکــرد قدرت هــای سیاســی و بــا تــالش و کوشــش عالمــان مســلمان، از مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی جوامــع 
مختلــف عبــور کــرد و بــر قدرت هــای سیاســی کــه در ایــن مناطــق حضــور داشــتند، تأثیــر گذاشــت )دوران خالفــت(.

در مقابل نفوذ و سلطه ی فرهنگ غرب، مقاومت هایی شکل گرفت که ریشه در فرهنگ اسالمی داشت )عصر بیداری اسالمی(.

گزینه »2«و ا (1ل

اســتفاده از مکاتــب و روش هــای غربــی عــالوه بــر ایــن کــه وحــدت امــت اســالمی را مخــدوش می ســاختند، مــورد حمایــت مردمــی کــه در دامــان اســالم تربیــت 
یافتــه بودنــد نیــز قــرار نمی گرفتنــد.

ــا دولت هــای  ــا قبــل از اســتعمار بیش تــر ریشــه در مناســبات قومــی و قبیلــه ای داشــت. در دوران اســتعمار از طریــق ســازش ب قــدرت سیاســی جوامــع اســالمی ت
غربــی بــا قــدرت اســتعمارگران پیونــد خــورد و اســتبداد ایلــی و قومــی بــه صــورت اســتبداد اســتعماری در آمــد.

عقایــد و ارزش هــای جهانــی اســالم، فــارغ از عملکــرد قدرت هــای سیاســی بــا کوشــش عالمــان مســلمان از مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی جوامــع مختلــف عبــور 
. کرد
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 گزینه »1«و ا (1ل

ارزش ها و هنجارهای جاهلی در عصر خالفت به تدریج اقتدار جامعه ی اسالمی را در چارچوب مناسبات عشیره ای سازمان بخشید.

گزینه »3«و ا (1ل

ــی و سیاســی جوامــع  ــالش و کوشــش عالمــان مســلمان از مرزهــای جغرافیای ــا ت ــارغ از عملکــرد قدرت هــای سیاســی و ب ــی اســالم ف ــد و ارزش هــای جهان عقای
مختلــف عبــور کــرد و بــر قــدرت سیاســی کــه در ایــن منطقــه حضــور داشــتند، تأثیــر گذاشــت.

گزینه »2«و لا (1ل

رسول خدا پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشار نظام قبیله ای عرب جاهلی، حکومت اسالمی را تشکیل داد.

گزینه »1«و اا (1ل

در عصــر بیــداری اســالمی، امــت اســالمی بــا الهــام از انقــالب اســالمی و بازگشــت بــه ســوی هویــت الهــی خــود، مرحلــه ی جدیــدی را در گســترش فرهنــگ جهانی 
اســالم رقــم می زنــد.

ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای جاهلــی در عصــر نبــوی تــا فتــح مکــه، در برابــر اســالم آشــکارا مقاومــت کــرده بودنــد و پــس از آن در پوشــش نفــاق خریــده بــود. ایــن 
ارزش هــا در دوران خالفــت دوبــاره در جامعــه ی اســالمی نمایــان شــد و بــه تدریــج اقتــدار جامعــه ی اســالمی را در چارچــوب مناســبات قبیله ای و عشــیره ای ســازمان 

بخشــید. در عصــر نبــوی، رســول خــدا )ص( طــی ده ســال حکومــت، موانــع سیاســی پیــش روی اســالم در شــبه جزیــره ی عربســتان را از بیــن بــرد.

در دوره ی استعمار به دنبال تصویب قانونی در 17 دی 1314 هـ . ش، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

 گزینه »3«و اا (1ل

قــدرت سیاســی جوامــع اســالمی کــه تــا قبــل از اســتعمار، بیشــتر قومــی و قبیلــه ای بــود، در دوران اســتعمار ســبب شــد تــا اســتبداد اســتعماری بــه صــورت ایلــی و 
قومــی در آیــد.

 گزینه »1«و اا (1ل

با وجود این که دارای هویتی غیر اسالمی بود، از رویارویی با فرهنگ اسالمی دوری می کرد.

گزینه»1«و اا (1ل

رسول خدا طی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیرۀ عربستان را از بین برد.

گزینه »2«و اا (1ل

در عصــر نبــوی، رســول خــدا )ص( طــی ده ســال حکومــت، موانــع سیاســی پیــش روی اســالم در شــبه جزیــرۀ عربســتان را از بیــن بــرد. در ســال نهــم هجــرت، 
ــارغ از عملکــرد  ــی اســالم، ف ــد و ارزش هــای جهان ــد. در دوران خالفــت، عقای ــه آمدن ــه مدین ــره ب ــرش اســالم از سراســر شــبه جزی ــرای پذی ــف ب گروه هــای مختل
قدرت هــای سیاســی و بــا تــالش و کوشــش عالمــان مســلمان، از مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی جوامــع مختلــف عبــور کــرد. در ایــن دوران، فرهنــگ اســالمی بــه 
دلیــل قــدرت و غنــای خــود، گروه هــای مهاجــم بیگانــه را نیــز درون خــود هضــم و جــذب می کــرد یــا دســت کــم آنــان را ناگزیــر می ســاخت کــه بــرای بقــای خــود، 

در ظاهــر از مفاهیــم و ارزش هــای دینــی اســتفاده کننــد.

گزینه »4«و اا (1ل

در عصر بیداری اسالمی، متفکران جهان اسالم، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.

غلبــۀ قدرت هایــی ماننــد ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان و مغــوالن کــه در چارچــوب فرهنــگ قومــی و قبیلــه ای رفتــار می کردنــد، نیــز مانــع می شــد تــا ظرفیت هــای 
فرهنــگ اســالمی و ارزش هــای اجتماعــی آن بــه طــور کامــل آشــکار شــود. )دوران خالفــت(

در دوران خالفــت، ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای جاهلــی دوبــاره در جامعــۀ اســالمی نمایــان شــد. ایــن دوران، از زمــان رحلــت رســول خــدا )ص( آغــاز شــد و در 
طــول خالفــت امــوی، عباســیان و عثمانــی ادامــه یافــت.
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در دوره اســتعمار، دولت هــای اســتعماری غربــی، بخش هــای مختلــف جوامــع اســالمی را تحــت نفــوذ و ســلطۀ سیاســی خــود در آوردنــد و بــا تکیــه بــر قــدرت نظامــی 
و صنعتــی خویــش، بیش تــر سیاســتمداران و دولتمــردان جوامــع اســالمی را مغلوب ســاختند.

معادل کلمۀ ملی گرایی، ناسیونالیسم است.

گزینه »3«و اا (1ل

انقالب اسالمی ایران، نقطۀ عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است.

امت اسالمی با الهام از انقالب اسالم و بازگشت به سوی هویت الهی خود، مرحلۀ جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم آغاز کرده است.

قــدرت سیاســی جوامــع اســالمی کــه تــا قبــل از اســتعمار، بیش تــر قومــی و قبیلــه ای بــود، در دوران اســتعمار، از طریــق ســازش بــا دولت هــای غربــی، بــا قــدرت 
اســتعمارگران پیونــد خــورد و اســتبداد ایلــی و قومــی بــه صــورت اســتبداد اســتعماری در آمــد.

گزینه »1«و اا (1ل

عقل در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است.

پیامبــران بــرای شــکوفایی عقــل آدمیــان، اجــرای عدالــت، جلوگیــری از چرخــش ثــروت در دســت اغنیــا و آزادســازی مســتضعفان از حاکمیــت مســتکبران مبعــوث 
شــده اند. آنــان بــرای رهایــی آدمیــان از زنجیرهایــی آمده انــد کــه انســان ها را بــه بندگــی انســان های دیگــر و بت هــای انســان ســاخته، واردار می ســازند، امــا دلیــل 

بعثــت پیامبــران، گســترش قلمــرو اســالم )لشکرکشــی و فتوحــات( نبــود.

گزینه »2«و اا (1ل

اســتبداد قومــی )ایلــی( بــا وجــود ایــن کــه دارای هویتــی غیــر اســالمی بــود، بــه دلیــل ایــن کــه پشــتوانه و پیشــینه ای خــارج از جهــان اســالم نداشــت، از رویارویــی 
مســتقیم بــا فرهنــگ توانمنــد اســالمی دوری می کــرد و می کوشــید بــا رعایــت ظواهــر اســالمی، ظاهــر دینــی خــود را حفــظ کنــد.

در مقابــل اســتبداد اســتعماری بــه دلیــل ایــن کــه در ســایه قــدرت و ســلطۀ جهــان غــرب عمــل می کــرد، بــرای تأمیــن نیازهــای اقتصــادی و فرهنگــی جهــان غــرب، 
چــاره ای جــز حــذف مظاهــر فرهنگ اســالمی نداشــت.

گزینه »3«و لا (1ل

جهان غرب در استعمار فرانو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.

استعمار اروپایی در سده ی هفدهم و هجدهم میالدی بزرگ ترین برده داری تاریخ بشریت را برپا کرد.

استبداد استعماری برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.

قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار بیشر قومی و قبیله ای بود.

گزینه »3«و اا (1ل

در دوران خالفــت، ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای جاهلــی دوبــاره در جامعــه ی اســالمی نمایــان شــد و بــه تدریــج قــدرت در جامعــه ی اســالمی را بــر اســاس روابــط 
قبیلــه ای و عشــیره ای شــکل داد.

گزینه »3«و اا (1ل

انقالب اسالمی ایران، نقطه ی عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است.

 گزینه »4«و اا (1ل

ــدرت  ــا ق ــی، ب ــای غرب ــا دولت ه ــازش ب ــق س ــتعمار، از طری ــود. در دوران اس ــه ای ب ــی و قبیل ــر قوم ــتعمار، بیش ت ــالمی در دوران اس ــع اس ــی جوام ــدرت سیاس ق
ــد. ــتعماری در آم ــتبداد اس ــورت اس ــه ص ــی ب ــی و قوم ــتبداد ایل ــورد و اس ــد خ ــتعمارگران پیون اس

گزینه »1«و اا (1ل

به ترتیب، عصر نبوی، دوران خالفت، دوران استعمار و عصر بیداری مراحل گسترش فرهنگ اسالمی را نشان می دهد.
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گزینه »4«و اا (1ل

- اســتعمار نــو پــس از شــکل گیری جنبش هــای اســتقالل طلبانــه ی کشــورهای مســتعمره، طــی قــرن بیســتم بــه وجــود آمــد. در اســتعمار نــو، کشــورهای اســتعمارگر بــا 
اســتفاده از شــرایط مســاعدی کــه در دوره ی اســتعمار ایجــاد کرده انــد، از مجریــان بومــی و داخلــی کشــورهای مســتعمره، بــرای رســیدن بــه اهــداف اســتعماری خود اســتفاده 

می کننــد. دولت هــای اســتعمارگر بــرای بــه قــدرت رســاندن نیروهــای وابســته بــه خــود، از کودتــای نظامــی اســتفاده می کننــد.

- استبداد استعماری برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت.

- قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار بیش تر قومی و قبیله ای بود.

گزینه »2«و اا (1ل

- دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود و جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است.

- فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد،

ابتــدا بایــد بــه پرســش های بنیادیــن بشــر دربــاره ی انســان و جهــان پاســخ دهــد. اگــر فرهنگــی نتوانــد بــه این پرســش ها پاســخ دهــد، توانایــی دفــاع از هویــت خــود را نخواهد 
داشــت. انســان عــالوه بــر پرســش های بنیادیــن، در شــرایط تاریخــی مختلــف بــا پرســش ها و نیازهــای متفاوتــی مواجــه می شــود. فرهنــگ جهانــی بایــد توانایــی پاســخ بــه 

پرســش های ثابــت بشــر و پرســش های متغیــر را داشــته باشــد و بــر اســاس عقایــد و ارزش هــای بنیادیــن خــود، بــه ایــن پرســش ها و نیازهــای متغیــر پاســخ مناســب بدهــد.

- امپریالیسم سیاسی با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.

- قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیشتر قومی و قبیله ای بود.

گزینه »4«و اا (1ل

در عصر بیداری اسالمی، متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه ی فرهنگ عرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.

غلبــه ی قدرت هایــی ماننــد ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان و مغــوالن کــه در چارچــوب فرهنــگ قومــی و قبیلــه ای رفتــار می کردنــد، نیــز مانــع می شــد تــا ظرفیت هــای 
فرهنــگ اســالمی و ارزش هــای اجتماعــی آن بــه طــور کامــل آشــکار شــود. )دوران خالفت(

در دوران خالفــت، ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای جاهلــی دوبــاره در جامعــه ی اســالمی نمایــان شــد. ایــن دوران، از زمــان رحلــت رســول خــدا )ص( آغــاز شــد و در 
طــول خالفــت امــوی، عباســی و عثمانــی ادامــه یافــت.

در دوره ی اســتعمار، دولت هــای اســتعماری غربــی، بخش هــای مختلــف جوامــع اســالمی را تحــت نفــوذ و ســلطه ی سیاســی خــود در آوردنــد و بــا تکیــه بــر قــدرت 
نظامــی و صنعتــی خویــش، بیشــتر سیاســتمداران و دولتمــردان جوامــع اســالمی را مغلــوب ســاختند.

معادل کلمه ی ملی گرایی، ناسیونالیسم است.

گزینه »2«و اا (1ل

مراحل گسترش فرهنگ اسالمی به ترتیب عبارتند از: 1( عصر نبوی 2( دوران خالفت 3( دروۀ استعمار 4( عصر بیداری اسالمی

گزینه »1«و اا (1ل

فرهنگ اسالمی، به دلیل قدرت و غنای خود، گروه های مهاجم بیگانه را نیز درون خود هضم و جذب می کرد.

گزینه »4«و لا (1ل

قدرت سیاسی جوامع اسالمی، تا قبل از استعمار، بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت.

گزینه »2«و اا (1ل

اســتبداد اســتعماری، بــه دلیــل اینکــه در ســایۀ قــدرت جهــان غــرب عمــل می کــرد، در جهــت گســترش نیازهــای اقتصــادی و فرهنگــی جهــان غــرب، چــاره ای جــز 
حــذف مظاهــر فرهنــگ اســالمی نداشــت.
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گزینه »2«و اا (1ل

اســالم، مســلمانان را موظــف بــه تــالش بــرای آزادی مســتضعفان می دانــد و پیــروزی مســتضعفان بــر مســتکبران و حاکمیــت دیــن حــق را بــه همــۀ بشــریت نویــد 
می دهــد.

گزینه »2«و اا (1ل

غلبــه ی قدرت هایــی ماننــد ســلجوقیان و ... کــه در چارچــوب فرهنــگ قومــی و قبیلــه ای رفتــار می کردنــد نیــز مانــع از آن می شــد تــا ظرفیت هــای فرهنــگ اســالمی 
و ارزش هــای اجتماعــی آن بــه طــور کامل آشــکار شــود.

گزینه »2«و اا (1ل

اســتبداد اســتعماری بــه دلیــل ایــن کــه در ســایه ی قــدرت و ســلطه ی جهــان غــرب عمــل می کــرد، در جهــت گســترش نیازهــای اقتصــادی و فرهنگــی جهــان غرب، 
چــاره ای جــز حــذف مظاهــر فرهنگ اســالمی نداشــت.

گزینه »1«و اا (1ل

مجموعــه ای از باورهــا و نمادهــا کــه دلبســتگی و تعلــق بــه ملــت و عناصــر تشــکیل دهنــده ی آن از قبیــل ســرزمین، نــژاد و قــوم را بیان می کنــد، ناسیونالیســم یا ملی 
گرایــی اســت. امــام موســی صــدر از پیشــگامان بیداری اســالمی اســت. ســید جمــال الدین اســد آبــادی از نخســتین بیدارگران اســالمی اســت.

گزینه »1«و اا (1ل

فرهنــگ اســالمی بــه دلیــل قــدرت و غنــای خــود، گروه هــای مهاجــم بیگانــه را نیــز درون خــود هضــم و جــذب می کــرد و دســت کــم آنــان را ناگزیــر می ســاخت تــا 
بــرای اســتمرار و بقــای خــود در ظاهــر از مفاهیــم و ارزش هــای دینــی اســتفاده کننــد. اســتبداد قومــی بــه رغــم هویــت غیــر اســالمی خــود بــه دلیــل ایــن کــه عقبه ای 

خــارج از جغرافیــای جهــان اســالم نداشــت از رویارویــی مســتقیم بــا فرهنــگ توانمنــد اســالمی دوری می گزیــد.

گزینه »3«و اا (1ل

ــم و  ــر از مفاهی ــود در ظاه ــای خ ــتقرار و بق ــرای اس ــا ب ــاخت ت ــر می س ــگان را ناگزی ــود، بیگان ــای خ ــدرت و غن ــل ق ــه دلی ــالمی ب ــگ اس ــت فرهن در دوران خالف
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــای دین ارزش ه

در عصر نبوی، شمال غربی شبه جزیره عربستان تحت نفوذ و سلطه ی امپراتوری روم و جنوب شرقی آن، تحت تأثیر و سلطه ی شاهنشاهی ایران بود.

در عصر بیداری اسالمی متفکران جهان اسالم، خطرات سلطه ی فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد کردند.

قدرت نظامی و صنعتی دولت های استعماری غربی رجال سیاسی و دولت مردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت.

گزینه »1«و اا (1ل

در دوره ی اســتعمار غلبــه ی قدرت هایــی ماننــد ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان، مغــوالن، عثمانــی و ... کــه در چارچــوب فرهنــگ قومــی و قبیلــه ای رفتــار می کردنــد، 
مانــع از آن شــد تــا ظرفیت هــای فرهنــگ اســالم و ارزش هــای اجتماعــی آن بــه طــور کامــل آشــکار شــود.

قدرت نظامی و صنعتی دولت های استعماری غربی و بیش تر رجال سیاسی و دولت مردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت.

اســتفاده از مکاتــب و روش هــای غربــی ماننــد ناسیونالیســم یــا مارکسیســم، توســط نخبــگان کشــورهای اســالمی بــرای مقابلــه بــا اســتعمار، وحــدت امــت اســالمی 
ــاخت. ــدوش می س را مخ

گزینه »2«و اا (1ل

فرهنــگ اســالمی، بــه دلیــل قــدرت و غنــای خــود، گروه هــای مهاجــم بیگانــه را نیــز درون خــود هضــم و جــذب می کــرد و دســت کــم آنــان را ناگزیــر می ســاخت 
تــا بــرای اســتمرار و بقــای خــود در ظاهــر از مفاهیــم و ارزش هــای دینــی اســتفاده کننــد.

گزینه »3«و لا (1ل

قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار، بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت.
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گزینه »4«و اا (1ل

در عصــر بیــداری اســالمی، در مقابــل نفــوذ و ســلطه ی فرهنــگ غــرب، مقاومت هایــی شــکل گرفــت و در دوران خالفــت، از مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی جوامــع 
مختلــف عبــور کــرد و بــر قدرت هــای سیاســی کــه در آن مناطــق حضــور داشــتند تأثیــر گذاشــت.

گزینه »4«و اا (1ل

فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غنای خود، گروه های مهاجم بیگانه را درون خود هضم و جذب می کرد.

گزینه »2«و اا (1ل

عقایــد و ارزش هــای اســالمی بــا پذیــرش انســان ها بــه عرصــه ی فرهنــگ بشــری راه یافتــه و نمــودی تاریخــی پیــدا می کنــد و ایــن عقایــد و ارزش هــا بــه قــوم و گــروه 
خاصــی تعلــق ندارند.

گزینه »2«و اا (1ل

ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای جاهلــی در عصــر نبــوی تــا فتــح مکــه، در برابــر اســالم آشــکارا مقاومــت کــرده بــود و در دوران خالفــت، فرهنــگ اســالمی، بــه دلیل 
قــدرت و غنــای خــود، گروه هــای مهاجــم بیگانــه را درون خــون هضــم و جــذب می کــرد.

گزینه »2«و اا (1ل

دولت هــای اســتعماری غربــی، بخش هــای مختلــف جوامــع اســالمی را تحــت نفــوذ و ســلطه ی سیاســی خــود در آوردنــد و قــدرت نظامــی و صنعتــی آنــان، بیش تــر 
رجــال سیاســی جوامــع اســالمی را مقهــور خــود ســاخت.

گزینه »3«و اا (1ل

ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه، در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس، در پوشش نفاق خریده بود.

فرهنــگ اســالمی بــه دلیــل قــدرت و غنــای خــود، گروه هــای مهاجــم بیگانــه را نیــز درون خــود هضــم و جــذب می کــرد و دســت کــم آنــان را ناگزیــر می ســاخت تــا 
بــرای اســتمرار و بقــای خــود در ظاهــر از مفاهیــم و ارزش هــای دینــی اســتفاده کننــد.

غلبــه ی قدرت هایــی ماننــد ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان، مغــوالن، عثمانــی و ... کــه در چارچــوب فرهنــگ قومــی و قبیلــه ای رفتــار می کردنــد نیــز مانــع از آن می شــد 
تــا ظرفیت هــای فرهنــگ اســالمی و ارزش هــای اجتماعــی آن بــه طــور کامــل آشــکار شــود.

گزینه »2«و اا (1ل

مکاتــب و روش هــای غربــی هــم چــون ناسیونالیســم و مارکسیســم، عــالوه بــر ایــن وحــدت امــت اســالمی را مخــدوش می ســاختند، مــورد حمایــت مردمــی کــه در 
دامــان فرهنــگ اســالمی تربیــت یافتــه بودنــد نیــز قــرار نمی گرفتنــد.

امت اسالمی با الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به سوی هویت الهی خود مرحله ی جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم رقم می زند.

انقالب اسالمی ایران، نقطه ی عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است.

گزینه »1«و اا (1ل

بررسی عبارت های نادرست:

- در دوران استبداد استعماری، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

- اســتبداد قومــی بــه رغــم هویــت غیــر اســالمی خــود، بــه دلیــل ایــن کــه پشــتوانه و عقبــه ای خــارج از جغرافیــای جهــان اســالم نداشــت، از رویارویــی مســتقیم بــا 
فرهنــگ توانمنــد اســالمی دوری می گزیــد.

گزینه »4«و اا (1ل

قــدرت سیاســی جوامــع اســالمی کــه تــا قبــل از اســتعمار، بیش تــر ریشــه در مناســبات قومــی و قبیلــه ای داشــت، در دوران اســتعمار، از طریــق ســازش بــا دولت هــای 
غربــی، بــا قــدرت اســتعمارگران پیونــد خورد.
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در دوران خالفــت، عقایــد و ارزش هــای جهانــی اســالم، فــارغ از عملکــرد قدرت هــای سیاســی و بــا تــالش و کوشــش عالمــان مســلمان، از مرزهــای سیاســی و 
جغرافیایــی جوامــع مختلــف عبــور کــرد و بــر قدرت هــای سیاســی کــه در ایــن مناطــق حضــور داشــتند، تأثیــر گذاشــت.

عصر نبوی: شبه جزیره ی عربستان قبل از ظهور اسالم، فرهنگ جاهلی قبیله ای داشت.

عصــر بیــداری اســالمی: در مقابــل نفــوذ و ســلطه ی فرهنــگ غــرب، مقاومت هایــی شــکل گرفــت کــه ریشــه در فرهنــگ اســالمی داشــت. متفکــران جهان اســالم، 
خطــرات ســلطه ی فرهنــگ غــرب و فراموشــی فرهنــگ و هویــت اســالمی را گوشــزد کردند.

گزینه »2«و لا (1ل

فرهنــگ جاهلــی در عصــر نبــوی تــا فتــح مکــه، در برابــر اســالم آشــکارا مقاومــت کــرده بــود و از آن پــس، بــه ناچــار ظاهــر اســالمی بــه خــود گرفتــه بــود. ایــن ارزش هــا در دوران 
خالفــت، دوبــاره در جامعــه ی اســالمی نمایــان شــد و بــه تدریــج قــدرت در جامعــه ی اســالمی را بــر اســاس روابــط قبیلــه ای و عشــیره ای شــکل داد.

گزینه »4«و اا (1ل

قــدرت سیاســی جوامــع اســالمی کــه تــا قبــل از اســتعمار، بیش تــر قومــی و قبیلــه ای بــود )نــه دینــی و اســالمی(، در دوران اســتعمار، از طریــق ســازش بــا دولت هــای 
غربــی، بــا قــدرت اســتعمارگران )نــه قــدرت قومــی و قبیلــه ای( پیونــد خــورد و اســتبداد ایلــی و قومــی به صــورت اســتبداد اســتعماری در آمد.

گزینه »1«و اا (1ل

رســول خــدا )ص( پــس از ســیزده ســال دعــوت مــردم بــه اســالم و مقاومــت در برابــر فشــار نظــام قبیلــه ای عــرب جاهلــی، حکومــت اســالمی را تشــکیل داد و طــی 
ده ســال حکومــت، موانــع سیاســی پیــش روی اســالم در شــبه جزیــره ی عربســتان را از بیــن بــرد.

دوران خالفت از زمان رحلت رسول خدا )ص( آغاز شد و در طول خالفت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.

گزینه »3«و اا (1ل

در جهــان اســالم، در مقابــل نفــوذ و ســلطه ی فرهنــگ غــرب، مقاومت هایــی شــکل گرفــت کــه ریشــه در فرهنــگ اســالمی داشــت. متفکــران جهــان اســالم، 
خطــرات ســلطه ی فرهنــگ غــرب و فراموشــی فرهنــگ و هویــت اســالمی را گوشــزد کردنــد.

انقالب اسالمی ایران، نقطه ی عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم است.

امت اسالمی با الهام از انقالب اسالمی و بازگشت به سوی هویت الهی خود، مرحله ی جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسالم آغاز کرده است.

گزینه »4«و اا (1ل

عقــل در فرهنــگ اســالم، زیباتریــن و محبوب تریــن مخلــوق خداونــد اســت. پیامبــران بــرای شــکوفایی عقــل آدمیــان، اجــرای عدالــت، جلوگیــری از چرخــش ثــروت 
در دســت اغنیــا و آزادســازی مســتضعفان از حاکمیــت مســتکبران مبعــوث شــده اند. آنــان بــرای رهایــی آدمیــان از زنجیرهایــی آمده انــد کــه انســان را بــه بندگــی 

ــازند. ــاخته، وادار می س ــان س ــای انس ــر و بت ه ــان های دیگ انس

عقاید و ارزش ها با پذیرش انسان ها به عرصه ی فرهنگ بشری راه می یابند و جلوه و نمود تاریخی پیدا می کنند.

گزینه »2«و اا (1ل

در برابر اسالم آشکارا مقاومت می کرد.

گزینه »4«و اا (1ل

گزینه »3«و اا (1ل

گزینه »3«و اا (1ل

دنیای سرمایه داری، اقوام مختلف را به ملت ها، مرزها و نژادها تقسیم می کند.
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گزینه »2«و اا (1ل

گزینه »3«و لا (1ل

گزینه »1«و اا (1ل

گزینه »2«و اا (1ل

اصــول و ارزش هــای اســالمی مطابــق بــا نظــام آفرینــش و موافــق بــا فطــرت آدمیــان اســت. بنابرایــن عقایــد و ارزش هــای اســالمی بــه قــوم و گــروه خاصــی تعلــق 
ندارنــد، بلکــه خصلتــی جهانــی دارنــد.

گزینه »4«و اا (1ل

ــا  ــا قــدرت اســتعمارگران پیونــد خــورد و ایــن مســئله ســبب شــد ت ــا دولت هــای غربــی، ب قــدرت سیاســی جوامــع اســالمی در دوران اســتعمار، از طریــق ســازش ب
اســتبداد ایلــی و قومــی بــه صــورت اســتبداد اســتعماری در آیــد.

گزینه »3«و اا (1ل

مکاتــب و روش هــای غربــی )ناسیونالیســم یــا مارکسیســم(، عــالوه بــر اینکــه وحــدت امــت اســالمی را مخــدوش می ســاختند، مــورد حمایــت مردمــی کــه در دامــان 
فرهنــگ اســالم تربیــت یافتــه بودنــد نیــز قــرار گرفتند.

گزینه »2«و اا (1ل

عقل در فرهنگ اسالم، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است.

گزینه »1«و اا (1ل

رسول خدا پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در برابر فشارهای نظام قبیله ای عرب، حکومت اسالمی را تشکیل داد.
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سواالت درس پنجم

باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب
پایۀ یازدهم

هر عبارت با کدام موضوع مرتبط است؟ )به ترتیب( 1-

ـ آزمایش های علمی مرگ بار روی انسان ها 
ـ مطابقت دادن حرکات نماز با حرکات ورزشی و بیان مفید بودن آن برای سالمت بدن 

ـ در ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و مکاشفات و مشاهدات الهی انسان توجهی نمی شود. 
2( سکوالریسمـ  روشنگریـ  اومانیسم  1( اومانیسمـ  سکوالریسمـ  دئیسم     

4( روشن گری خاصـ  سکوالریسم آشکارـ  دئیسم  3( روشن گری و علوم جدیدـ  سکوالریسم پنهانـ  اومانیسم   

به ترتیب، عبارت درست در مورد »دئیسم« و »روشنگری« کدام است؟ 1-

1( به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی استـ  رویکردی دنیوی و صرفًا این جهانی به هستی است. 

2( اعتقاد به خدایی که هیچ برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر نداردـ  راه شناخت حقیقت و موانع شناخت را معرفی می کند. 

3( مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب استـ  مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است. 

4( اعتقاد به خدایی که هیچ برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر نداردـ  به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است. 

به ترتیب اقتصاد در قرون وسطی و نگرش به هنر در دوران رنسانس چگونه بود؟ 1-

1( نوعی برده داری فراگیر بودـ  بر بعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کرد. 

2( بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی اربابـ  رعیتی بودـ  بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز می کرد. 

3( کشاورزان امکان جابه جایی داشتندـ  ضمن تأکید بر بعد جسمانی بر بعد معنوی نیز تأکید می کردند. 

4( روابط اجتماعی، از نوع روابط کارگران و سرمایه داران بودـ  نقاشان چهره  های اسوه های انسان را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند. 

از نتایج منطقی سکوالریسم چیست و راه شناخت حقیقت و موانع شناخت را ................ معرفی می کند. 1-

4( پروتستانتیسمـ  سکوالریسم  3( اومانیسمـ  سکوالریسم   2( دئیسمـ  پروتستانتیسم    1( اومانیسمـ  روشنگری   

دئیسم چگونه به وجود می آید؟ 1-

1( وقتی که روشنگری در معنای خاص خود شکلی حس گرایانه می یابد، سبب شکل گیری دئیسم می شود. 

2( روشنگری با رویکرد دنیوی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد به دلیل این که وحی را می پذیرد به دئیسم ختم می شود. 

3( روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل این که وحی را  نمی پذیرد، به دئیسم منجر می شود. 

4( هنگامی که روشنگری در معنای عام خود با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاده از وحی و عقل، موجب پیدایش دئیسم می شود. 
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به ترتیب، این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟ 1-

ـ افول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحی 
ـ فراهم کردن انگیزه ی شناخت متقابل 

ـ رفتار متناسب با منافع آیندگان 
1( روشنگری پایان قرن بیستمـ  قبول تفاوت ها در فرهنگ جهانیـ  کنش اجتماعی 

2( روشنگری پایان قرن نوزدهمـ  تأکید بر شباهت ها در فرهنگ جهانیـ  پدیده ی اجتماعی 

3( رواج اندیشه های پست مدرنیستیـ  تأکید هم زمان بر شباهت ها و تفاوت هاـ  ارزش اجتماعی 

4( افول آرمان های پس از رنسانسـ  تناسب زندگی فردی با زندگی فرهنگیـ  کنترل اجتماعی 

به ترتیب در چه فرهنگی نگرش نسبت به انسان این است که او را موجودی این جهانی  می داند که مستقل از خدا، اراده تصرف در 1-
دیگر موجودات و تسلط بر آن ها را دارد و در چه فرهنگی، با رویکرد دنیوی، دیگران را در خدمت نژاد خاصی به کار می گیرد؟ 

4( سکوالریسمـ  مغوالن  3( صهیونیسمـ  استکبار    2( امپریالیسمـ  اساطیری   1( اومانیسمـ  صهیونیسم  

»بخش هایی از باورهای معنوی و دینی را در خدمت نظام دنیوی قرار دادن« و »همراه شدن روشی از معرفت با دو مبنای سکوالریسم و 1-
اومانیسم« به ترتیب با کدام عقاید و ارزش های فرهنگ غرب مرتبط هستند؟ همچنین اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به 

چه چیزی منجر شد؟ 

2( سکوالریسم آشکار ـ انکار ارزش علمی وحی ـ یأس و ناامیدی  1( پروتستانتیسمـ  روشنگری در معنای عامـ  پوچ گرایی   

4( سکوالریسم پنهانـ  روشنگری در معنای خاصـ  مرگ آرمان ها و امیدها  3( فرعونیت آشکارـ  محدودشدن به شناخت عقلیـ  بحران معنویت  

کدام گزینه در ارتباط با روشنگری خاص و عام به ترتیب نادرست و درست است؟ 1-

1( از آن به عنوان مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب یاد شده استـ  روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است 
و در چهارصد سال اخیر فرهنگ غرب، صورت های کم و بیش یکسانی داشته است. 

2( وجه مشترک همه صورت های آن، کنارگذاشتن عقل و شهود در شناخت حقیقت استـ  هنگامی که با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاه 
از عقل و تجربه، تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد. 

3( در طول بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب، صورت های مختلفی پیدا کرده است ـ پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست و انبیای الهی 
برای روشنگری و برداشتن موانعی آمده اند که راه را بر حقیقت بسته اند. 

4( روشنگری در سده های نوزدهم و بیستم، بیش تر صورت حس گرایانه پیدا کردـ  راه شناخت حقیقت و موانع شناخت آن را معرفی می کند. 

عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ 1--

ـ عقل گرایی و نفی وحی     
ـ حقوق بشر براساس عادت های طبیعی انسان ها 

ـ افول تجربه گرایی، نفی تجربه و نفی عقل و وحی   
ـ استدالل عقلی 

4( الف ـ د ـ ب ـ ج  3( د ـ الف ـ ج ـ ب   2( ج ـ ب ـ د ـ الف   1( د ـ الف ـ ب ـ ج  

به ترتیب هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1--

ـ در جهان غرب به صورت جهان بینی غالب درآمده است. 
ـ توان داوری درباره ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد. 

ـ به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره دنیوی و این جهان پرداخته می شود. 

دئیسم)الف(پایان قرن بیستم)ج(

بر مبنای اندیشه اومانیستی )ب(قوانین فلسفی
است.

)د(
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ـ بخش هایی از باورهای معنوی و دینی را در خدمت اهداف دنیوی و این جهان قرار می دهند. 
2( سکوالریسمـ  علوم ابزاریـ  ادبیات مدرنـ  سکوالریسم آشکار  1( روشنگریـ  علوم جدیدـ  بحران معرفت شناختیـ  اومانیسم     

4( سکوالریسمـ  علوم تجربی سکوالرـ  ُرمانـ  سکوالریسم پنهان  3( اومانیسمـ  علوم جدیدـ  ُرمانـ  روشنگری     

 هر عبارت به ترتیب علت کدام گزینه است؟ 1--

ـ افرادی که درون فرهنگ دینی زندگی می کنند. 
ـ حقوق بشر بر مبنای اندیشه اومانیستی 

ـ تأکید قرون وسطی بر ُبعد معنوی وجود انسان 
1( ابعاد نفسانی و دنیوی خود را بدون توجیه الهی به رسمیت می شناسندـ  شکل آن مبتنی بر فطرت الهی استـ  بر زیبایی های بدنی تمرکز می کردند. 

2( رفتار دنیوی خود را توجیه دینی می کنندـ  شکل گیری تمایالت طبیعی آدمیانـ  ترسیم چهره اسوه های انسان در هاله ای قداست 

3( دین داران ناگزیر هنجارها و رفتارهای دینی خود را با تفاسیر دینی و دنیوی توجیه می کند ـ صورتی آسمانی می یابد ـ ترسیم چهره اسوه های انسانی در هاله ای از 
زیبایی های طبیعی 

4( مطابقت دادن حرکات نماز را با حرکات ورزشی و بیان مفیدبودن آن برای سالمت بدنـ  شکل گیری براساس عادات دنیوی آدمیانـ  به سکوک های معنوی انسان 
توجهی نمی شد. 

هر عبارت به ترتیب نشانه کدام مفهوم است؟ 1--

ـ نهضت های جدید دینی که پیامد جهان غرب به ابعاد دینی جهان است. 
ـ انسان موجودی است که اجازه هرگونه تصرفی را در دیگر موجودات دارد. 

ـ پیامد روشنگری در قرون هفدهم و هجدهم 
2( پروتستانتیسمـ  اومانیسمـ  دانش ابزاری  1( اصالح گران دینیـ  پرسش های بنیادین انسان شناسانهـ  بحران معرفتی   

4( پروتستانتیسمـ  اومانیسمـ  دئیسم  3( سکوالریسم پنهانـ  اصالت انسان دنیویـ  اومانیسم    

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

بر ُبعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کند. 
مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب 

مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب 
2( هنر قرون وسطیـ  اومانیسمـ  روشنگری در معنای عام  1( هنر ُمدرنـ  روشنگریـ  سکوالریسم پنهان     

4( هنر ُمدرنـ  سکوالریسم پنهانـ  روشنگری  3( هنر قرون وسطیـ  روشنگریـ  روشنگری در معنای خاص    

به ترتیب، روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد به چه دلیل و به چه چیزی منجر می شود؟ 1--

2( حس گراییـ  بحران معرفتی  1( نفی وحیـ  دئیسم       

4( تجربه گراییـ  دانش ابزاری  3( نفی وحیـ  بحران معرفتی      

به ترتیب هر عبارت با کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 1--
فرهنگ معاصر غربفرهنگ اسالمبنیان های هویتی فرهنگ

)ج()الف(هستی شناسی

)هـ()ب(انسان شناسی

)د()و(معرفت شناسی
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ـ توحید، از خداوندی حکایت دارد که خدای قوم و قبیله ی خاصی نیست، بلکه خداوند همه ی آدمیان و پروردگار همه ی جهان هاست. 
ـ اومانیسم 

ـ انسان  مسئول آبادکردن این جهان و موظف به پرهیز از فساد در آن است. 
ـ وجه مشترک همه ی وجوه آن، کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است. 

ـ سکوالریسم 
ـ پیامبران برای شکوفایی عقل آدمیان، اجرای عدالت و جلوگیری از حاکمیت مستکبران مبعوث شده اند. 

4( و ـ د ـ ب ـ هـ ـ ج ـ الف  3( الف ـ هـ ـ ب ـ د ـ ج ـ و   2( ب ـ ج ـ الف ـ هـ ـ د ـ و   1( الف ـ هـ ـ ب ـ ج ـ د ـ و  

به ترتیب هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1--

ـ عدم توجه ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و مکاشفات الهی 
ـ وجه مشترک همه ی شکل های آن کنارگذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است. 

ـ توجیه هنجارها و رفتارهای دینی با تفاسیر دنیوی 
2( سکوالریسمـ  اومانیسمـ  سکوالریسم پنهان  1( اومانیسمـ  روشنگری در معنای عامـ  سکوالریسم پنهان   

4( سکوالریسمـ  اومانیسمـ  سکوالریسم  3( اومانیسمـ  روشنگری در معناص خاصـ  سکوالریسم پنهان   

حقوق بشر در غرب بر مبنای ................ است و حقوق انسان در فرهنگ دینی مبتنی بر .................. است و تصاویر زیر نشان 1--
می دهد که ................... . 

ـ هنر قرون وسطی به ابعاد جسمانی انسان توجه داشته است اما هنر مدرن به بعد معنوی وجود انسان توجه دارد.  ـ فطرت الهی  1( خواسته های اومانیستی 

2( اندیشه های سکوالریستیـ  تمایالت انسانیـ  هنر قرون وسطی بر بعد معنوی وجود انسان توجه داشته است و نگاه توحیدی بر بعد جسمانی و معنوی 

3( اندیشه های اومانیستی ـ فطرت الهی ـ هنر قرون وسطی به ابعاد معنوی انسان توجه داشته است اما هنر مدرن به بعد جسمانی وجود انسان توجه دارد. 

4( اندیشه های اومانیستیـ  عادات طبیعیـ  هنر مدرن به بعد معنوی وجود انسان توجه دارد و هنر دوره رنسانس به ابعاد دنیوی و جسمانی 

نتایج هریک از حاالت زیر، به ترتیب در کدام مورد آمده است؟ 1--

ـ اعتقاد به وجود مقدس و متعالی در کانون هستی 
ـ محدود ماندن انسان به ابعاد دنیوی خود 

ـ رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان 
ـ به صورت جهان بینی غالب درآمدن سکوالریسم در جهان غرب 

1( پیدا کردن حیاتی حیوانی یا پست تر از آن ـ عدم اصالت هیچ موجودی در مقابل آن ـ ظهور و گسترش پروتستانتیسم دینی ـ انکار ابعاد غیرمادی جهان هستی به 
صورت آشکار 

2( عدم اصالت هیچ موجودی در مقابل آن ـ گمراه شدن انسان ـ پیدایش و رشد برخی نهضت های جدید دینی ـ توجیه دنیوی و این جهانی دین داران از هنجارها و 
رفتارهای دینی خود 

3( گمراه شدن انسانـ  کم رنگ شدن اهمیت اصالت انسان دنیوی و این جهانیـ  ظهور گسترش پروتستانتیسم دینیـ  توجیه دینی و این جهانی دین داران از هنجارها 
و رفتارهای دینی خود 

4( کم رنگ شدن اهمیت اصالت انسان دنیوی و این جهانی ـ انکار ابعاد غیرمادی جهان هستی به صورت آشکار ـ پیداکردن حیاتی حیوانی یا پست تر از آن ـ پیدایش 
و رشد برخی نهضت های جدید دینی 

در کدام گزینه به ترتیب، ویژگی و پیامد روشنگری غرب به درستی ذکر شده است؟ 1--

2( حس گرایی، نفی عقل و وحی ـ دانش ابزاری  1( افول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحیـ  دئیسم   

4( نفی تجربه، نفی شناخت حسیـ  سکوالریسم  3( عقل گرایی، نفی وحیـ  بحران معرفتی    
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به ترتیب عبارت درست در رابطه با اصطالح »استعمارزده« و »استعمارگر« و نادرست در رابطه با »اومانیسم« کدام است؟ 1--

1( کشورهای پیرامونی به سبب نوع عملکرد خودشان در موقعیت ضعف و فقر قرار می گیرند ـ انسان مدرن خواسته های دنیوی و این جهانی را بدون آن که نیازی به 
توجیه الهی داشته باشد، به رسمیت می شناسد. 

2( چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر به ابعاد اقتصادی محدود نمی شودـ  در فرهنگی که نگاه توحیدی ندارد، انسان موجودی صرفًا این جهانی است که اجازه ی 
تصرف در دیگر موجودات و تسلط بر طبیعت را دارد و مستقل از خداست. 

3( چالش اصلی، بین بلوک شرق و غرب نیست، بلکه بین کشورهای غنی و فقیر استـ  از نتایج منطقی سکوالریسم به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است. 

4( مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نیست، بلکه خودباختگی فرهنگی آن هاستـ  مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب 
است و به معنای یک وجود مقدس است که هیچ موجودی در مقابل آن نمی تواند اصالت داشته باشد. 

عبارت درست در رابطه با »سکوالریسم« و نادرست نسبت به »دئیسم« کدام است؟ )به ترتیب(1--

1( پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش های هستی شناسانه ی بشر است ـ روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، حس را نمی پذیرد، ولی با 
تأیید وحی به دئیسم منجر می شود. 

2( در طول بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب، شکل های مختلفی پیدا کرده است ـ به معنای اعتقاد به خدایی که هیچ برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر 
ندارد، است. 

3( باورها و فلسفه هایی را شامل می شود که آشکارا ابعاد غیرمادی جهان هستی را انکار می کنند ـ روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به 
دلیل این که وحی را نمی پذیرد، به دئیسم منجر می شود. 

4( در این رویکرد، برخی از ظرفیت های انسان، متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی و این جهانی می شود ـ به شناخت حسی و تجربی محدود شده و نوعی علم تجربی 
سکوالر را پدید می آورد. 

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

ـ انسان، بخشی از جهان هستی است. 
ـ بر بعد معنوی وجود انسان، تأکید داشت. 

ـ روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است. 
ـ پیامد روشنگری در قرون نوزدهم و بیستم 

ـ دانش ابزاری  2( پروتستانتیسمـ  اومانیسمـ  سکوالریسم پنهانـ  بحران معرفتی  ـ روشنگری در معنای خاص  ـ سکوالریسم آشکار  1( اومانیسم 

4( اومانیسمـ  هنر قرون وسطیـ  روشنگری در معنای خاصـ  دانش ابزاری  3( روشنگری ـ هنر مدرن ـ روشنگری در معنای عام ـ دئیسم   

به ترتیب هریک از عناوین زیر مربوط به کدام قسمت در جدول است؟ 1--

ـ علم تجربی سکوالر   
ـ عقل گرایی، نفی وحی  

ـ افول حس گرایی   
ـ دئیسم 

2( ج ـ و ـ هـ ـ الف   1( الف ـ د ـ ج ـ ب   

4( هـ ـ و ـ ب ـ د  3( د ـ ب ـ و ـ هـ   

پاسخ هریک از پرسش های زیر به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ 1--

ـ مفاهیمی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی با کدام یک از انواع استعمار مرتبط اند؟ 
ـ در کدام دوران، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی دوباره در جامعه اسالمی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه ی اسالمی را 

داد؟  شکل  عشیره ای  و  قبیله ای  روابط  براساس 

روشنگری

پیامد ویژگی دوره ی زمانی 

هـ ب قرون هفدهم و هجدهم 

د الف قرون نوزدهم و بیستم 

ج و پایان قرن بیستم 
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ـ کدام مورد، بر ُبعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کرد و نقاشان، چهره ی انسان های اسوه را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند؟ 
2( استعمار نو ـ دوران خالفت ـ هنر مدرن  1( استعمار فرانوـ  دوره استعمارـ  اومانیسم    

4( استعمار نوـ  عصر نبویـ  ادبیات مدرن  3( استعمار فرانو ـ دوران خالفت ـ هنر قرون وسطی   

با توجه به مفاهیم »الف: پروتستانتیسم«، »ب: سکوالریسم«، »ج: دئیسم« و »د: اومانیسم« عبارت های زیر به ترتیب مربوط به 1--
می باشند؟  کدام یک 

ـ این رویکرد، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است. 
ـ رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان سبب پیدایش و رشد برخی نهضت های جدید دینی شده است. 

ـ در این رویکرد، ابعاد معنوی انسان و جهان به فراموشی سپرده می شود و همه ی ظرفیت های انسان، متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی و 
این جهانی می شود. 

ـ روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل این که وحی را نمی پذیرد، به این رویکرد منجر می شود. 
4( ب ـ الف ـ د ـ ج  3( د ـ الف ـ ب ـ ج    2( ب ـ ج ـ د ـ الف    1( د ـ ب ـ ج ـ الف   

مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب کدام است و در فرهنگی که بر اصالت انسان تأکید می کند، انسان چگونه 1--
موجودی است و در هنر قرون وسطی بر کدام ابعاد انسان تأکید می شود؟ 

1( سکوالریسم ـ اصالتًا و با نظر به ذات خود، اراده ی تصرف در دیگر موجودات و تسلط بر آن ها را دارد ـ جسمانی و زیبایی های بدنی 

2( اومانیسم ـ اصالتًا و با نظر به ذات خود، اراده ی تصرف در دیگر موجودات و تسلط بر آن ها را دارد ـ معنوی و آسمانی 

3( سکوالریسمـ  در سایه ی حقیقتی برتر، مسئولیت و وظیفه ی تدبیر معنوی این جهان را داردـ  معنوی و آسمانی 

4( اومانیسمـ  در سایه ی حقیقتی برتر، مسئولیت و وظیفه ی تدبیر معنوی این جهان را داردـ  جسمانی و زیبایی های بدنی 

پرسش های بنیادی هر فرهنگ به سه دسته ی اصلی .................، ................. و ............... تقسیم می شوند و پرسش ها و 1--
پاسخ های بنیادی به مثابه .................. عمل می کنند. 

1( انسان شناسانهـ  معرفت شناسانهـ  هستی شناسانهـ  هنجارها و ارزش های آن فرهنگ 

2( انسان شناسانهـ  معرفت شناسانهـ  هستی شناسانهـ  روح یا شالوده ی آن فرهنگ 

3( روش شناسانهـ  هستی شناسانهـ  ابزارشناسانهـ  هنجارها و ارزش های آن فرهنگ 

4( معرفت شناسانهـ  ابزارشناسانهـ  انسان شناسانهـ  روح یا شالوده ی آن فرهنگ 

کدام یک براساس اندیشه ی امانیستی درست نیست؟ 1--

1( اگر افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند، آن را به صورت آشکار و رسمی اظهار نمی کنند. 

2( انسان مدرن خواسته های دنیوی خود را بدون آن که نیازی به توجیه الهی داشته باشد به رسمیت می شناسد. 

3( حقوق بشر اندیشه ی اومانیستی، صورتی دنیوی دارد و براساس خواسته ها و عادات و تمایالت آدمیان شکل می گیرد. 

4( در ادبیات مدرن به مکاشفات الهی انسان توجهی نمی شود و به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره دنیوی پرداخته می شود. 

چگونه دئیسم به وجود می آید؟ 1--

1( سکوالریسم، زمانی که بخش هایی از عقاید دینی را در خدمت نظام دنیوی و این جهانی قرار می دهد سبب ایجاد دئیسم می شود. 

2( روشنگری با رویکرد دنیوی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد به دلیل این که وحی را نمی پذیرد به دئیسم ختم می شود. 

3( اومانیسم با جهت گیری این جهانی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد به علت نپذیرفتن وحی، دئیسم را به وجود می آورد. 

4( هنگامی که روشنگری با رویکرد این جهانی، به شناخت حسی و تجربی محدود شود چون وحی را نمی پذیرد، منجر به پیدایش دئیسم می شود. 
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کدام عبارت می تواند به پرسش بنیادی از نوع انسان شناسانه مرتبط باشد؟ 1--

1( در قرن 19، متفکران غربی تنها راه کسب علم را استفاده از حس و تجربه می دانستند. 

2( در جامعه ی سکوالر غرب، انسان آشکارا به دنبال کسب اهداف مادی است. 

3( در نیمه ی قرن 20، استقالل معرفت تجربی از سایر روش های شناخت، مخدوش شد. 

4( بحث جبر و اختیار، از مباحث مهمی است که در ادیان مختلف به آن پرداخته می شود. 

پرسش »آیا نوع نگاه فلسفی ما بر نحوه ی شناخت جهان، اثرگذار است؟«، در کدام دسته از پرسش های بنیادی بشر جای دارد و 1--
نتیجه ی پاسخ های متفاوت به این پرسش ها، چه مواردی است؟ 

2( هستی شناسانهـ  پدیدآمدن جهان های انسانی مختلف  1( انسان شناسانهـ  پدیدآمدن جهان های انسانی مختلف   

4( معرفت شناسانهـ  پدیدآمدن جهان های فرهنگی مختلف  3( هستی شناسانهـ  پدیدآمدن جهان های فرهنگی مختلف   

هر عبارت علت کدام گزینه است؟ 1--

ـ رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان 
ـ پاسخ به پرسش های اساسی انسان 

ـ محدودشدن روشنگری به شناخت حسی و تجربی 
1( سکوالریسم پنهانـ  شکل گیری هنجارها، رفتارها و نمادهای هر فرهنگـ  دئیسم 

2( عقاید و ارزش های بنیادین هر فرهنگـ  شکل گیری روشنگریـ  اومانیسم 

3( سکوالریسم پنهانـ  شکل گیری عقاید و ارزش های بنیادین هر فرهنگـ  پدیدآیی علم تجربی سکوالر 

4( هستی شناسی فرهنگ غربـ  شکل گیری هنجارها، رفتارها و نمادهاـ  پدیدآیی علم فراتجربی سکوالر 

کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط نیست؟ 1--

»مطابقت دادن حرکات نماز با حرکات ورزشی و بیان مفید بودن آن برای سالمتی بدن« 
1( در فرهنگ معنوی و دینی آبادی دنیا هدف مستقلی نیست، بلکه خود وسیله ای است که در خدمت اهداف معنوی قرار می گیرد. 

2( در سکوالریسم پنهان ابعاد معنوی هستی نفی نمی شود، بلکه بخش هایی از باورهای دینی در خدمت اهداف دنیوی و این جهانی قرار می گیرد. 

3( در فرهنگ دنیوی، دنیاگرایی و توجه به این دنیا به صورت جهان بینی غالب درآمده است، به گونه ای که دینداران ناگزیر هنجارها و رفتارهای دینی خود را توجیه 
دنیوی و این جهانی می کنند. 

4( توجیه رفتارها و هنجارهای معنوی با تفاسیر دنیوی، به گونه ای که از توجه یا عمل  به بخش هایی از عقاید و ارزش ها و باورهای دین سرباز می زنند. 

کدام گزینه پیامدهای اومانیسم را در بخش های مختلف فرهنگ غرب به درستی نشان می دهد؟ 1--

1( حقوق بشری شکل گرفت که بر مبنای فطرت الهی و معنوی انسان و براساس نیازهای مادی و معنوی انسان سازمان دهی شده بود. 

2( هنری پدید آمد که بر بعد معنوی و آسمانی انسان تاکید می کرد و نقاشان چهره ی اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند. 

3( انسان به عنوان موجودی شناخته شد که به واسطه ی کرامت و شرافت ذاتی خود دارای علت غایی است و خلیفه ی خدا بر روی زمین است. 

را  جهانی  این  و  روزمره  زندگی  در  آدمیان  روانی  حاالت  بلکه  ندارد،  توجهی  انسان  الهی  مشاهدات  و  مکاشفات  و  معنوی  سلوک های  به  مدرن  ادبیات   )4
می کند.  منعکس 
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کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با روشنگری خاص صحیح است، ولی در مورد شناخت شهودی صحیح نیست؟ 1--

1( پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست و انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری آمده اند ـ انواع و مراتبی دارد، وحی نوع خاصی از شناخت شهودی 
است. 

2( در سده های هفدهم و هجدهم میالدی بیش تر شکلی عقل گرایانه داشتـ  ترکیبی از مشاهده ی حسی و شناخت عقلی است که انسان برای شناخت جهان هستی 
از آن استفاده می کند. 

3( به شکل گیری اعتقاد به خدایی منجر می شود که هیچ برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر ندارد ـ انسان ها از درون خود به غم و شادی یا محبت و تنفر نسبت به 
دیگران پی می برند. 

4( دانشی پدید می آید که صرفًا وسیله ی رسیدن به اهداف دنیوی است و توانایی ارزیابی ارزش ها و اهداف انسان را دارا استـ  اغلب فرهنگ ها باعث شکوفایی این نوع 
شناخت می شوند و انسان ها را به استفاده از این نوع شناخت رهنمون می سازد. 

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

ـ افول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحی 
ـ قرون نوزدهم و بیستم 

ـ حس گرایی، نفی عقل و وحی 
4( ب ـ الف ـ ج  3( الف ـ ج ـ ب   2( ج ـ ب ـ الف   1( الف ـ ب ـ ج  

تعریف سکوالریسم آشکار چیست؟ 1--

1( شامل فلسفه ها و باورهایی است که آشکارا ابعاد غیرمادی جهان هستی را انکار می کنند. 

2( عقایدی که ابعاد معنوی هستی را انکار نمی کند و از عمل به بخش هایی از باورهای دینی سرباز می زنند. 

3( پذیرفتن علمی که توان داوری درباره ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد و علمی حسی و تجربی است. 

4( باورها و فلسفه هایی که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند بلکه بخش هایی از باورهای معنوی و دینی را در خدمت اهداف دنیوی قرار می دهند. 

روشنگری در معنای خاص چیست؟ 1--

1( روشنگری که به شناخت حسی و تجربی محدود شده و به صورت دانش ابزاری در خدمت اهداف غیردنیوی انسان قرار می گیرد. 

2( به مبنای معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود و روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است. 

3( روشنگری هنگامی که با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد با استفاده از وحی و عقل و تجربه، تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد. 

4( پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست. انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و برداشتن موانعی آمده اند که راه را بر حقیقت بسته اند. 

کدام گزینه از موارد پرسش ها و پاسخ های بنیادی بشر به حساب نمی آید؟ 1--

1( تکرارپذیربودن یکی از مهم ترین شاخصه های علم نوین است. 

2( انسان را باید به عنوان موجودی تربیت پذیر درنظر گرفت. 

3( رفتارهای انسانی به طور مطلق، محصول محیط اجتماعی انسان نیست. 

4( بررسی تاریخ زندگی انسان در این عالم، از موضوعات اساسی در شناخت فرهنگ است. 

پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش های هستی شناسانه بشر چیست و معنای آن چه می باشد؟ 1--

2( روشنگریـ  معرفی راه شناخت حقیقت و موانع آن  1( اومانیسمـ  اصالت انسان دنیوی و این جهانی   

4( پروتستانتیسمـ  قراردادن بخش هایی از باورهای معنوی در خدمت اهداف دنیوی  3( سکوالریسمـ  رویکرد دنیوی و این جهانی به هستی  

پیامدویژگیدوره ی زمانی

بحران معرفتیالفپایان قرن بیستم

دانش ابزاریبج
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تعریف سکوالریسم آشکار چیست؟ 1--

1( فلسفه ها و باورهایی را شامل می شود که آشکارا ابعاد غیرمادی جهان هستی را انکار می کنند. 

2( پذیرفتن علمی که توان داوری درباره ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد و علمی حسی و تجربی است. 

3( عقایدی که ابعاد معنوی هستی را انکار نمی کند و از عمل به بخش هایی از باورهای دینی سرباز می زنند. 

4( باورها و فلسفه هایی که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند بلکه بخش هایی از باورهای معنوی و دینی را در خدمت اهداف دنیوی قرار می دهند. 

دئیسم چگونه به وجود می آید؟ 1--

1( رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان، سبب پیدایش دئیسم می شود. 

2( دئیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است که ابعاد معنوی انسان و جهان به فراموشی سپرده می شود. 

3( روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد به دلیل این که وحی را نمی پذیرد به دئیسم منجر می شود. 

4( روشنگری با رویکرد این جهانی، هنگامی که به شناخت حسی و تجربی محدود شود به دلیل این که وحی را نمی پذیرد، موجب پیدایش دئیسم می شود. 

روشنگری در معنای خاص چیست؟ 1--

1( روشنگری که به شناخت حسی و تجربی محدود شده و به صورت دانش ابزاری در خدمت اهداف غیردنیوی انسان قرار می گیرد. 

2( پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست. انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و برداشتن موانعی آمده اند که راه را بر حقیقت بسته اند. 

3( روشنگری هنگامی که با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاده از وحی و عقل و تجربه، تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد. 

4( به مبنای معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود و روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است. 

 »اصالت انسان دنیوی« ترجمه ی کدام مفهوم می باشد و کدام یک از موارد زیر، از  ویژگی های حقوق انسان در فرهنگ دینی نیست؟ 1--

1( سکوالریسم ـ این حقوق مبتنی بر اندیشه ی اومانیستی است و صورتی دنیوی و این جهانی دارد. 

2( اومانیسم ـ این فرهنگ، صرفًا براساس خواسته ها، عادات و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد. 

3( سکوالریسم ـ افراد هواهای نفسانی خود را به صورت رسمی اظهارنمی کنند، بلکه  نفس پرستی خود را در قالب مفاهیم دینی پنهان می کنند. 

4( اومانیسم ـ آدمیان، ابعاد دنیوی خود را در سایه ی ابعاد معنوی خویش، پی می گیرند. 

به ترتیب فرهنگ معاصر غرب، از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی چه صورتی پیدا کرد، مهم ترین ویژگی انسان شناختی این 1--
فرهنگ چیست و چه زمانی روشنگری »نوعی علم تجربی سکوالر« پدید می آورد؟ 

1( بیش تر صورت حس گرایانهـ  سکوالریسمـ  وقتی روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شود. 

2( صرفًا به صورت دانش ابزاریـ  اومانیسمـ  هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد. 

3( گرفتار بحران معرفت شناختیـ  اومانیسمـ  وقتی روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شود. 

4( بیش تر رویکردی عقل گرایانهـ  سکوالریسمـ  هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد. 

هر عبارت به ترتیب پیامد کدام گزینه است؟ 1--

ـ شکل گیری دانش ابزاری  ـ اهمیت ُرمان در فرهنگ غرب    ـ دئیسم   
1( محدودشدن روشنگری به عقل گرایی و عدم پذیرش وحیـ  ظهور اومانیسم در فرهنگ غربـ  محدودشدن روشنگری به شناخت حسی 

2( کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقتـ  ظهور اومانیسم در فرهنگ غربـ  روشنگری با رویکرد دینی و همراه شدن با شناخت عقلی 

3( محدود شدن روشنگری به عقل گرایی و عدم پذیرش وحی ـ ظهور سکوالریسم در فرهنگ غرب ـ محدود شدن روشنگری به شناخت عقلی و حسی 

4( افول تجربه گرایی و همراه شدن با شناخت عقلیـ  ظهور سکوالریسم در فرهنگ غربـ  محدودشدن روشنگری به شناخت تجربی 
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هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟ 1--

ـ فرعونیت آشکار  ـ این نوع علم توان داوری ارزشی ندارد.    
ـ جهان بینی غالب فرهنگ غرب  ـ بر مبنای اندیشه ی اومانیستی     

2( علم تجربی سکوالرـ  اومانیسمـ  حقوق بشرـ  سکوالریسم  1( بحران معرفت شناختیـ  اومانیسمـ  حقوق بشرـ  روشنگری خاص  

4( علم تجربی سکوالرـ  دئیسمـ  حقوق انسانـ  اومانیسم  3( بحران معرفت شناختیـ  دئیسمـ  حقوق انسانـ  اومانیسم   

در ارتباط با »رمان«، »دئیسم« و »پروتستانتیسم« کدام گزینه صحیح است؟ 1--

1( حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره ی دنیوی ـ دین بدون شریعت و مذهب ـ رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان 

2( توجه به سلوک های معنوی و مکاشفات الهیـ  اعتقاد به خدایی که برنامه ای برای هدایت بشر نداردـ  انکار صریح ابعاد غیرمادی جهان 

3( توجه به مشاهدات الهی انسان و مکاشفات معنویـ  دین بدون شریعتـ  انکار صریح ابعاد غیرمادی جهان 

4( حاالت روانی آدمیان در زندگی این جهانیـ  المذهبی و اعتقاد به خدایی که هیچ گونه برنامه ای برای هدایت بشر نداردـ  رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد دنیوی 
انسان و جهان 

علی، من پروردگار برتر شما هستم« نشان می دهد که ........... 1--
َ
ُکُم اال عبارت »أنا َربُّ

1( در فرهنگ های دینی اگر افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند آن را به صورت آشکار و رسمی اظهار می کنند. 

2( انسان مدرن خواسته های دنیوی و این جهانی خود را بدون آن که نیازی به ترجمه الهی و آسمانی داشته باشد به رسمیت می شناسد. 

3( در فرهنگ های دینی، آدمیان ابعاد نفسانی و دنیوی خود را در سایه ی ابعاد معنوی خویش پی می گیرد. 

4( در فرهنگ های دنیوی، آدمیان اگر هواهای نفسانی خود را پی گیرند آن ها را به صورت آشکار و رسمی اظهار می کنند. 

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

1( سکوالریسم پنهانـ  اومانیسمـ  سکوالریسم 

2( فلسفه هایی که صراحتًا ابعاد معنوی را نفی می کنندـ  اومانیسمـ  دئیسم 

3( فلسفه هایی که برخی ابعاد معنوی را نفی می کنندـ  اصالت انسانـ  دئیسم 

4( سکوالریسم آشکارـ  اصالت انسانـ  سکوالریسم 

چه تعدادی از عبارت های زیر در ارتباط با »معنای خاص روشنگری« صحیح است؟ 1--

الف( به مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب اطالق می شود و در این معنا روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم 
و اومانیسم همراه شده است. 

ب( هنگامی که با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاده از وحی، عقل و تجربه تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد. 
ج( این روش در بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب، صورت های مختلفی پیدا کرده است که وجه مشترک همه ی صورت های آن 

کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است. 
د( پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست، انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و برداشتن موانعی آمده اند که راه را بر 

حقیقت بسته اند. 
4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک   

معلول علت 

پروتستانتیسم الف 

تأکید هنر مدرن بر ابعاد جسمانی ب 

اومانیسم ج 



327

باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

به ترتیب، رویکرد روشنگری در دو سده هفدهم و هجدهم و هم چنین نوزدهم و بیستم چگونه بود و در پایان قرن بیستم چه وضعیتی 1--
پیدا کرد؟ 

2( عقل گرایانهـ  حس گرایانهـ  امکان ارزیابی باورها فراهم شد.  1( حس گرایانهـ  عقل گرایانهـ  به دئیسم ختم شد.    

4( حس گرایانه ـ عقل گرایانه ـ گرفتار بحران معرفت شناختی شد.  3( عقل گرایانهـ  حس گرایانهـ  گرفتار بحران معرفت شناختی شد.   

به تصور فرهنگ غرب از جهان هستی چه می گویند؟ 1--

4( روشنگری  3( پروتستانتیسم    2( اومانیسم    1( سکوالریسم   

کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟ 1--

»رمان در فرهنگ غرب، بیشترین اهمیت را پیدا کرد، زیرا ................« 
1( حقوق انسان در فرهنگ دنیوی بر مبنای اندیشه اومانیستی است و صورتی دنیوی و این جهانی دارد. 

2( مبنای شکل گیری روابط اجتماعی که در رمان ها به آن پرداخته می شود، صرفًا براساس خواسته ها، عادت ها و تمایالت طبیعی انسان ها معرفی می شود. 

3( فرهنگ در معنای سکوالر و این جهانی نفس پرستی را در قالب های مفاهیمی دینی پنهان می کند و به صورت آشکارا اظهار نمی کند. 

4( در ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و الهی انسان توجهی نمی شود، بلکه به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره دنیوی پرداخته می شود. 

کدام گزینه در ارتباط با روشنگری نادرست است؟ 1--

1( روشنگری مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب است. 

2( روشنگری در معنای خاص خود، هنگامی که با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاده از عقل و وحی تفسیری دینی از انسان ارائه می دهد. 

3( روشنگری در معنای خاص در سده های هفدهم و هجدهم میالدی، بیشتر رویکردی عقل گرایانه داشت. 

4( روشنگری در معنای عام خود، پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست. 

تأکید هنر قرون وسطی بر کدام ُبعد انسان بوده است؟ 1--

2( ُبعد جسمانی  1( قداست و زیبایی های بدنی   

4( زیبایی های بدنی و روحی  3( ُبعد معنوی و آسمانی    

به چه دلیل می توان اومانیسم را به فرعونیت آشکار ترجمه کرد؟ 1--

1( زیرا فرعون نیز به دنیاپرستی و هواپرستی نفسانی معتقد بود و براساس آن با مردم رفتار می کرد. 

2( زیرا انسان مدرن از خواسته های نفسانی خود تبعیت می کند و از دیگران نیز می خواهد تا از او پیروی کنند. 

3( زیرا فرعون از خواسته های نفسانی خود تبعیت می کرد و از دیگران می خواست تا از او پیروی کنند. 

4( زیرا انسان مدرن خواسته های دنیوی و این جهانی خود را بدون آنکه نیازی به توجیه الهی و آسمانی داشته باشد به رسمیت می شناسد. 

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

1( تجربه گرایی، عقل گرایی، نفی وحیـ  افول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحیـ  علوم عقالنی 

2( عقل گرایی، نفی وحیـ  افول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحیـ  دانش ابزاری 

3( تجربه گرایی، عقل گرایی، نفی وحیـ  افول عقل گرایی، نفی وحی، تجربه گراییـ  دانش ابزاری 

4( عقل گرایی، نفی وحیـ  افول عقل گرایی، نفی وحی، تجربه گراییـ  علوم عقالنی 

روشنگری

پیامدویژگیدوره ی زمانی

دئیسمالفقرون هفدهم و هجدهم

جحس گرایی، نفی عقل و وحیقرون نوزدهم و بیستم

بحران معرفتیبپایان قرن بیستم
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هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟ 1--

ـ سکوالریسم را از سطح عملی و ظاهری فرهنگ غرب به سطح نظری و عمیق آن سرایت داد. 
ـ تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی 

ـ با نظر به ابعاد و نیازهای معنوی و دنیوی انسانی شناخته می شد. 
1( فلسفه های روشنگریـ  حرکت های فرهنگی دوران رنسانسـ  حقوق بشر 

2( مستقرشدن در فرهنگ اساطیری باستانـ  اندیشه های فلسفی روشنگریـ  حقوق فطری الهی 

3( فلسفه های روشنگریـ  انقالب فرانسهـ  حقوق فطری الهی انسان 

4( اندیشه های فلسفی روشنگریـ  انقالب فرانسهـ  حقوق طبیعی بشر 

با توجه به عبارت زیر، کدام گزینه جدول مقابل را کامل می کند؟ 1--

ـ مطابقت دادن حرکات نماز با حرکات ورزشی بیان مفیدبودن آن برای سالمت بدن 
ـ اعتقاد به خدایی که هیچ گونه برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر ندارد. 

ـ صورت های مختلفی پیدا کرده است که وجه مشترک همه ی صورت های آن کنارگذاشتن وحی و شهود و شناخت حقیقت است. 
4( ج ـ ب ـ الف  3( الف ـ ب ـ ج   2( ج ـ الف ـ ب   1( ب ـ ج ـ الف  

به ترتیب مصداق های »الف، ب و ج« کدام گزینه است؟ 1--

1( حس گرایی، نفی عقل و وحیـ  عقل گرایی، نفی وحیـ  سکوالریسم  

2( نفی کلیساـ  حس گرایی، نفی عقل و وحیـ  بحران هویتی 

3( عقل گرایی، نفی وحیـ  حس گرایی، نفی عقل و وحیـ  بحران معرفتی  

4( حس گرایی، نفی عقل و وحیـ  سکوالریسم و دنیوی گراییـ  بحران معرفتی 

تأکید هنر قرون وسطی بر چه چیزهایی بود و هنر مدرن بر چه چیزی تمرکز می کرد؟ 1--

1( بعد معنوی و آسمانی انسانـ  بعد جسمانی و زیبایی های بدنی 

2( بعد جسمانی و معنوی انسانـ  خواسته ها و تمایالت طبیعی آدمیان 

3( حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره ی دنیویـ  ابعاد آسمانی و زیبایی های بدنی 

4( زیبایی های بدنی و بعد معنوی انسانـ  حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره 

چه موقع روشنگری به دئیسم ختم می شود؟ 1--

1( با رویکرد دنیوی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد نوعی علم تجربی و دانش سکوالر را پدید می آورد. 

2( با رویکرد دنیوی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل این که وحی را نمی پذیرد. 

3( زمانی که به شناخت حسی و تجربی محدود می شود نوعی علم تجربی و دانش سکوالر را پدید می آورد. 

4( زمانی که به شناخت حسی و تجربی محدود می شود به دلیل این که وحی را نمی پذیرد. 

سکوالریسم آشکار چیست؟ 1--

1( روشنگری با رویکرد دنیوی و این جهانی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد و وحی را نپذیرد. 

2( فلسفه ها و باورهایی را شامل می شود که به صراحت ابعاد غیرمادی جهان هستی را انکار می کنند. 

3( باورها و فلسفه هایی که به نفی ابعاد معنوی هستی نمی پردازند، بلکه بخش هایی از باورهای معنوی را در خدمت نظام دنیوی قرار می دهند. 

4( شامل باورهایی است که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند و از عمل به بخش هایی از باورهای دینی سرباز می زنند. 

روشنگری

پیامدویژگیدوره ی زمانی

دئیسمالفقرون 17 و 18 

دانش ابزاری بقرون 19 و 20 

ج افول تجربه گرایی، نفی تجربه، عقل و وحی پایان قرن 20

دئیسمسکوالریسمروشنگری خاص

الفجب
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در جهان غرب .................. به گونه ای که دینداران ناگزیر رفتارها و هنجارهای دینی خود را با تفاسیر دنیوی و این جهانی توجیه 1--
می کنند و از روشنگری به عنوان مهم ترین ویژگی .................. فرهنگ معاصر غرب یاد شده است. 

1( سکوالریسم به صورت جهان بینی غالب درآمده استـ  معرفت شناسی 

2( توجه به دنیا در ابعاد مختلف علمی و نظری غلبه یافته استـ  انسان شناختی 

3( حقوق بشر براساس خواسته ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیردـ  هستی شناختی 

4( انسان موجودی نیست که در سایه ی حقیقتی برتر وظیفه ی تدبیر معنوی جهان را داشته باشدـ  انسان شناختی 

مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست و به چه معناست؟ 1--

1( اومانیسمـ  اصالت انسان دنیوی و این جهانی 

2( روشنگریـ  شناخت حقیقت و موانع آن 

3( سکوالریسمـ  رویکرد دنیوی و صرفًا این جهانی به هستی 

4( پروتستانتیسمـ  به خدمت گرفتن ابعاد معنوی انسان در حاشیه ی نیازهای دنیوی 

سکوالریسم پنهان، شامل چیست؟ 1--

1( باورها و فلسفه هایی که به صراحت ابعاد غیرمادی جهان را انکار کرده و مکاتب مختلف دنیاگرایانه را تشکیل می دهند. 

2( فلسفه ها و باورهایی است که به نفی ابعاد معنوی هستی نمی پردازند، بلکه بخش هایی از عقاید دینی را در خدمت نظام معنوی می گیرند. 

3( باورها و فلسفه هایی است که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند بلکه بخش هایی از باورهای معنوی را در خدمت نظام دنیوی قرار می دهند. 

4( رویکرد گزینی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان، سبب پیدایش و رشد برخی نهضت های جدید دینی تحت عنوان سکوالریسم پنهان شده است. 

به ترتیب رویکرد به هنر، در دوران رنسانس و اقتصاد در قرون وسطی چگونه بود؟ 1--

1( بر ابعاد معنوی و آسمانی تأکید می ورزیدند ـ نوعی برده داری عام و فراگیر را به وجود آورده بود. 

2( بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز می کردـ  بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی اربابـ  رعیتی بود. 

ـ رعیتی بود.  ـ بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب  3( بر ابعد جسمانی تأکید کرده و چهره های اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند 

ـ رعیتی به روابط کارگران و کشاورزان تغییر یافت.  ـ روابط ارباب  4( نقاشان چهره های اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند 
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پایۀ یازدهم
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نا
ش

عه 
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گزینه»3«و ا (1ل

آزمایش های علمی مرگ بار روی انسان ها  روشنگری و علوم جدید

مطابقت دادن حرکات نماز با حرکات ورزشی و بیان مفید بودن آن برای سالمت بدن  سکوالریسم پنهان

در ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و مکاشفات و مشاهدات الهی انسان توجهی نمی شود.  اومانیسم

گزینه »2«و ا (1ل

اعتقاد به خدایی که هیچ برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر نداد - راه شناخت حقیقت و موانع شناخت را معرفی می کند.

گزینه»2«و ا (1ل

بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب - رعیتی بود - بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز کرد.

گزینه»1«و ا (1ل

اومانیسم - روشنگری

گزینه »3«و ا (1ل

روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل این که وحی را نمی پذیرد، دئیسم منجر می شود.

گزینه»1«و ا (1ل

برخی از ویژگی های روشنگری قرن بیستم، افول تجربه گرایی، نفی تجربه و نفی عقل و وحی است.

پذیرش تفاوت ها در فرهنگ جهانی، انگیزه ی شناخت متقابل جوامع و فرهنگ را فراهم می آورد.

رفتار متناسب با منافع آیندگان )دیگران در آینده(، نوعی کنش اجتماعی محسوب می شود.

گزینه »1«و ا (1ل

اومانیسم - صهیونیسم

گزینه »4«و ا (1ل

سکوالریسم پنهان - روشنگری در معنای خاص - مرگ آرمان ها و امیدها

گزینه»2«و ا (1ل

روشــنگری در معنــای خــاص، روشــی از معرفــت و شــناخت اســت کــه بــا سکوالریســم و اومانیســم همــراه شــده اســت. از ایــن روش در طــول بیــش از چهارصــد ســال 
فرهنــگ جدیــد غــرب، شــکل های مختلفــی پیــدا کــرده اســت کــه وجــه مشــترک همــۀ آن هــا کنــار گذاشــتن وحــی و شــهود در شــناخت حقیقــت اســت.
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گزینه »1«و لا (1ل

روشــنگری بــا رویکــرد دنیــوی، اگــر بــا شــناخت عقلــی همــراه باشــد، بــه دلیــل ایــن کــه وحــی را نمی پذیــرد بــه دئیســم منجــر می شــود. ویژگــی روشــنگری در قــرن 
هفدهــم و هجدهــم، عقــل گرایــی و نفــی وحــی اســت و پیامــد آن دئیســم می باشــد.

حقــوق انســان در فرهنــگ دینــی، مبتنــی بــر قطــرات الهــی انســان اســت، امــا حقــوق بشــر بــر مبنــای اندیشــۀ اومانیســتی، صرفــًا بــر اســاس خواســته ها، عبادت هــا 
و تمایــالت طبیعــی آدمیــان شــکل می گیــرد.

ویژگی روشنگری در پایان قرن بیستم، افول تجربه گرایی، نفی تجربه و نفی عقل و وحی است.

قوانین علمی، قضایای ریاضی و قوانین فلسفی را به کمک عقل و از راه استدالل عقلی می شناسیم.

گزینه »4«و اا (1ل

در جهان غرب سکوالریسم به صورت جهان بینی غالب در آمده است.

وقتــی روشــنگری بــه شــناخت حســی و تجربــی محــدود شــود، نوعــی تجربــی ســکوالر پدیــد مــی آورد ایــن علــم، تــوان داوری دربــارۀ ارزش هــا و آرمان هــای انســانی 
را نــدارد )زیــرا ایــن پدیده هــا حســی نیســتند( و صرفــًا بــه صــورت دانــش ابــزاری، در خدمــت اهــداف دنیــوی انســان قــرار می گیــرد.

ــدارد بلکــه حــاالت روانــی آدمیــان در زندگــی روزمــره و ایــن جهانــی را  ادبیــات مــدرن بــه ســلوک های معنــوی و مکاشــفات و مشــاهدات الهــی انســان توجهــی ن
ــدا کــرده اســت. ــن اهمیــت را پی ــه همیــن دلیــل، رمــان در فرهنــگ غــرب، بیش تری ــد، ب منعکــس می کن

سکوالریســم پنهــان، شــامل باورهــا و فلســفه هایی اســت کــه ابعــاد معنــوی هســتی را نفــی نمی کننــد، بلکــه بخش هایــی از باورهــای معنــوی و دینــی را در خدمــت 
اهــداف دنیــوی و ایــن جهانــی قــرار می دهنــد و از توجــه بــه عمــل بــه بخش هــای دیگــر ســرباز می زننــد.

گزینه »2«و اا (1ل

اگــر افــرادی کــه درون فرهنــگ دینــی زندگــی می کننــد، دنیــا را هــدف برتــر خــود قــرار داده باشــند، از آشــکار کــردن آن پرهیــز می کننــد و رفتــار دنیــوی خــود را 
ــد. ــی می کنن ــه دین توجی

حقــوق انســان در فرهنگــی دینــی، مبتنــی بــر فطــرت الهــی انســان اســت امــا حقــوق بشــر بــر مبنــی اندیشــۀ اومانیســتی، صرفــًا بــر اســاس خواســته ها، عادت هــا 
و تمایــالت طبیعــی آدمیــان شــکل می گیــرد.

هنــر قــرون وســطی بــر ُبعــد معنــوی و آســمانی تأکیــد می کــرد و نقاشــان، چهــرۀ انســان های اســوه را در هالــه ای از قداســت ترســیم می کردنــد. امــا هنــر مــدرن، 
بــر ُبعــد جســمانی و زیبایی هــای بدنــی تمرکــز میکنــد.

گزینه»4«و اا (1ل

ــوان  ــا عن ــه از آن ب ــت ک ــده اس ــی ش ــد دین ــای جدی ــی نهضت ه ــد برخ ــش و رش ــبب پیدای ــان، س ــی جه ــوی و دین ــاد معن ــه ابع ــرب ب ــان غ ــی جه ــرد گزینش رویک
»پروتستانتیســم« یــاد می شــود.

در فرهنگــی کــه نــگاه توحیــدی نــدارد )اومانیســم( انســان موجــودی صرفــًا ایــن جهانــی اســت کــه مســتقل از خــدا اجــازۀ هــر گونــه تصرفــی را در دیگــر موجــودات 
دارد.

روشــنگری در ســده های هفدهــم و هجدهــم میــالدی، بیش تــر شــکلی عقــل گرایانــه اســت، روشــنگری بــا رویکــرد دنیــوی، اگــر بــا شــناخت عقلــی همــراه باشــد، 
بــه دلیــل ایــن کــه وحــی را نمی پذیــرد، بــه دئیســم منجــر می شــود

گزینه»3«و اا (1ل

هنر قرون وسطی، بر ُبعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کند.

از روشنگری به عنوان مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب یاد شده است.

روشنگری در معنای خاص، به معنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود.

گزینه »1«و اا (1ل

روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل اینکه وحی را نمی پذیرد به دئیسم منجر می شود.
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گزینه»3«و اا (1ل

بنیان هــای هســتی شناســی فرهنــگ اســالم: فرهنــگ توحیــدی کــه از خداونــد یکتــا حکایــت دارد. خداونــدی کــه خــدای قــوم و قبیلــه ی خاصــی نیســت، بلکــه 
خداونــد همــه ی آدمیــان و پــروردگار همــه ی جهان هــا اســت. بنیان هــای انســان شناســی فرهنــگ اســالم: انســان مســئول آبــاد کــردن ایــن جهــان و موظــف بــه 

پرهیــز از فســاد در آن اســت.

ــرای شــکوفایی عقــل  ــران ب ــد اســت و پیامب ــوق خداون ــن مخل ــن و محبوب تری بنیان هــای معرفــت شناســی فرهنــگ اســالم: عقــل در فرهنــگ اســالم، زیباتری
ــت مســتکبران مبعــوث شــده اند. ــری از حاکمی ــت و جلوگی ــان، اجــرای عدال آدمی

بنیان های هستی شناسی فرهنگ معاصر غرب: سکوالریسم، پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش های هستی شناسانه ی بشر است.

بنیان های انسان شناسی فرهنگ معاصر غرب: اومانیسم، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است.

ــه معنــای معرفــت شناســی پذیرفتــه شــده در فرهنــگ غــرب اســت کــه  بنیان هــای معرفــت شناســی فرهنــگ معاصــر غــروب: روشــنگری در معنــای خــاص، ب
ــار گذاشــتن وحــی و شــهود در شــناخت حقیقــت اســت. شــکل های مختلفــی دارد وجــه مشــترک همــه ی آن هــا کن

گزینه »3«و اا (1ل

عدم توجه ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و مکاشفات الهی  اومانیسم

وجه مشترک همه ی شکل های روشنگری مدرن در معنای خاص، کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است.

توجیه هنجارها و رفتارهای دینی با تفاسیر دنیوی  سکوالریسم پنهان

گزینه »3«و اا (1ل

حقــوق بشــر بــر مبنــای اندیشــه های اومانیســتی اســت؛ حقــوق انســان در فرهنــگ دینــی مبتنــی بــر فطــرت الهــی انســان اســت و تصویــر نشــان دهنده ی آن اســت 
کــه هنــر قــرون وســطی بــه ابعــاد معنــوی انســان توجــه داشــته اســت، امــا هنــر مــدرن بــه بعــد جســمانی وجــود انســان توجــه دارد.

گزینه»2«و اا (1ل

- اگــر در کانــون هســتی یــک وجــود مقــدس و متعالــی باشــد، هیــچ موجــودی در مقابــل آن نمی توانــد اصالــت داشــته باشــد. همــه ی موجــودات و از جملــه انســان، 
آیــات و نشــانه های او خواهنــد بــود.

- اگر انسان به ابعاد دنیوی خود محدود بماند، گمراه می شود و حیاتی حیوانی یا پست تر از آن خواهد داشت.

ــوان  ــا عن ــد دینــی شــده اســت کــه از آن ب ــاد معنــوی و دینــی جهــان، ســبب پیدایــش و رشــد برخــی نهضت هــای جدی ــه ابع - رویکــرد گزینشــی جهــان غــرب ب
ــود. ــاد می ش ــم« ی »پروتستانیس

- در جهــان غــرب، سکوالریســم بــه صــورت جهــان بینــی غالــب در آمــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه دیــن داران، ناگزیــر هنجارهــا و رفتارهــای دینــی خــود را توجیــه 
ــد. ــی می کنن ــن جهان ــوی و ای دنی

گزینه »2«و لا (1ل

قرون 19 و 20: حس گرایی، نفی عقل و وحی / دانش ابزاری مقایسه کنید صفحه 44

گزینه »4«و اا (1ل

اومانیسم، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است.

گزینه »1«و اا (1ل

روشــنگری بــا رویکــرد دنیــوی، اگــر بــا شــناخت عقلــی همــراه باشــد، بــه دلیــل ایــن کــه وحــی را نمی پذیــرد، بــه دئیســم منجــر می شــود. دئیســم یعنــی اعتقــاد بــه 
خدایــی کــه هیــچ برنامــه ای بــرای هدایــت و ســعادت بشــر نــدارد.

گزینه»3«و اا (1ل

- اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است. )انسان، بخشی از جهان هستی است.(
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- هنر قرون وسطی بر بعد معنوی وجود انسان، تأکید داشت.

- روشــنگری در معنــای خــاص، بــه مبنــای معرفــت شناســی پذیرفتــه شــده در فرهنــگ غــرب گفتــه می شــود و روشــی از معرفــت و شــناخت اســت که با سکوالریســم 
و اومانیســم همراه شــده اســت.

- پیامد روشنگری در قرون نوزدهم و بیستم دانش ابزاری است.

گزینه»3«و اا (1ل

- علم تجربی سکوالر پیامد روشنگری قرون نوزدهم و بیستم است.

- عقل گرایی، نفی وحی ویژگی روشنگری قرون هفدهم و هجدهم است.

- افول حس گرایی ویژگی روشنگری پایان قرن بیستم است.

- دئیسم پیامد روشنگری قرون هفدهم و هجدهم است.

گزینه »3«و اا (1ل

- مفاهیمــی چــون تهاجــم فرهنگــی، شــبیخون فرهنگــی و ناتــوی فرهنگــی مربــوط بــه اســتعمار فرانــو می باشــد. جهــان غــرب در اســتعمار فرانــو، هویــت فرهنگــی 
دیگــر کشــورها را هــدف قــرار می دهــد، یعنــی بــه عقایــد، آرمان هــا و ارزش هــای فرهنگ هــای دیگــر هجــوم می بــرد و باورهــا و ارزش هــای فرهنگــی خــود را تبلیــغ 

ــج می کنــد. و تروی

- در دوران خالفــت، ارزش هــا، هنجارهــا و رفتارهــای جاهلــی دوبــاره در جامعــه اســالمی نمایــان شــد و بــه تدریــج قــدرت در جامعــه ی اســالمی را بــر اســاس روابــط 
قبیلــه ای و عشــیره ای شــکل داد.

- هنر قرون وسطی، بر بعد معنوی و آسمانی تأکید می کرد و نقاشان، چهره ی انسان های اسوه را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند.

گزینه»3«و اا (1ل

د( اومانیسم، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است.

الــف( رویکــرد گزینشــی جهــان غــرب بــه ابعــاد معنــوی و دینــی جهــان ســبب پیدایــش و رشــد برخــی نهضت هــای جدیــد دینــی شــده اســت کــه از آن بــه عنــوان 
ــاد می شــود. »پروتستانتیســم« ی

ب( سکوالریســم بــه معنــای رویکــرد دنیــوی و صرفــًا ایــن جهانــی بــه هســتی اســت. در ایــن رویکــرد، همــه ی ظرفیت هــای انســان، متوجــه آرمان هــا و اهــداف 
ــه فراموشــی ســپرده می شــود. ــن ترتیــب، ابعــاد معنــوی انســان و جهــان ب دنیــوی و ایــن جهانــی می شــود. بدی

ج( روشــنگری بــا رویکــرد دنیــوی، اگــر بــا شــناخت عقلــی همــراه باشــد، بــه دلیــل ایــن کــه وحــی را نمی پذیــرد، بــه دئیســم منجــر می شــود. دئیســم یعنــی اعتقــاد 
بــه خدایــی کــه هیــچ برنامــه ای بــرای هدایــت و ســعادت بشــر نــدارد.

گزینه»2«و اا (1ل

اومانیســم، مهم تریــن ویژگــی انســان شــناختی فرهنــگ معاصــر غــرب اســت و بــه معنــای اصالــت انســان دنیــوی و ایــن جهانــی اســت. در فرهنگــی کــه نــگاه خــود 
را بــه موجــودات متکثــر ایــن جهــان، متمرکــز و محــدود می ســازد، انســان موجــودی ایــن جهانــی اســت کــه اصالتــًا و بــا نظــر بــه ذات خــود، اراده ی تصــرف در دیگــر 

موجــودات و تســلط بــر آن هــا را دارد. هنــر قــرون وســطی، بــر ابعــاد معنــوی و آســمانی انســان تأکیــد می ورزیــد.

گزینه»2«و اا (1ل

پرسش های بنیادی هر فرهنگ به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند:

هستی شناسانه، مانند آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟

اسنان شناسانه: مانند آیا انسان موجودی مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟

معرفت شناسانه: مانند آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟

ــا شــالوده ی آن  ــه روح ی ــه مثاب ــر بنیــادی هــر فرهنــگ را از انســان و جهــان می ســازند و ب ــا تصاوی ــد اساســی ب ایــن پرســش ها و پاســخ های بنیــادی، همــان عقای
ــد. ــل می کنن ــگ عم فرهن
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گزینه»1«و اا (1ل

در فرهنگ هــای دینــی، آدمیــان، ابعــاد نفســانی و دنیــوی خــود را در ســایه ی ابعــاد معنــوی خویــش پــی می گیرنــد و اگــر افــرادی هواهــای نفســانی خــود را دنبــال 
کننــد آن را بــه صــورت آشــکار و رســمی اظهــار نمی کننــد.

گزینه»2«و لا (1ل

روشنگری یا رویکرد دنیوی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل این که وحی را نمی پذیرد، به دئیسم ختم می شود.

گزینه»4«و اا (1ل

ــور و  ــا مجب ــت ی ــال اس ــار و فع ــودی مخت ــان موج ــا انس ــه »آی ــل اینک ــش های از قبی ــتند، پرس ــانه هس ــان شناس ــش های انس ــادی، پرس ــش های بنی ــی از پرس یک
منفعــل؟«

نکته: هر پرسش و یا عبارتی که در رابطه با انسان مطرح شود، انسان شناسانه است.

رد سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و 3 معرفت شناسانه هستند، زیرا این عبارات، در رابطه با شناخت و معرفت موضوعاتی را مطرح کرده اند.

گزینه ی 2، هستی شناسانه است، سکوالر و دنیوی بودن یک جامعه را رابطه با هستی شناسی جامعه است.

گزینه»4«و اا (1ل

قســمت اول: پرســش هایی از قبیــل اینکــه »آیــا تنهــا راه شــناخت، حــس و تجربــه اســت؟«، از جملــه پرســش های معرفــت شناســانه بشــر اســت و ســؤال مطــرح 
شــده نیــز بــه بحــث شــناخت و اثرپذیــری آن از نگاه هــای فلســفی اشــاره دارد.

قسمت دوم: پاسخ های متفاوت به این پرسش های اساسی، جهان های فرهنگی مختلفی پدید می آورد.

گزینه»3«و اا (1ل

سکوالریســم پنهــان: شــامل باورهــا و فلســفه هایی اســت کــه ابعــاد معنــوی هســتی را نفــی نمی کننــد؛ بلکــه بخش هایــی از باورهــای معنــوی و دینــی را در خدمــت 
نظــام دنیــوی و ایــن جهانــی قــرار می دهنــد و از توجــه یــا عمــل بــه بخش هــای دیگــر ســر بــاز می زننــد. رویکــرد گزینشــی جهــان غــرب بــه ابعــاد معنــوی و دینــی 

جهــان، ســبب پیدایــش و رشــد برخــی نهضت هــای جدیــد دینــی شــده اســت کــه از آن بــا عنــوان »پروتستانتیســم« یــاد می شــود.

عقاید و ارزش های بنیادین هر فرهنگ در پاسخ به پرسش های اساسی انسان پدید می آیند.

روشــنگری در ســده های نوزدهــم و بیســتم، بیش تــر صــورت حــس گرایانــه پیــدا کــرد. وقتــی روشــنگری بــه شــناخت حســی و تجربــی محــدود شــود، نوعــی علــم 
تجربــی ســکوالر پدیــد مــی آورد.

گزینه»1«و اا (1ل

سکوالریســم پنهــان شــامل باورهــا و فلســفه هایی اســت کــه ابعــاد معنــوی هســتی را نفــی نمی کننــد، بلکــه بخش هایــی از باورهــای معنــوی و دینــی را در خدمــت 
نظــام دنیــوی و ایــن جهانــی قــرار می دهنــد و از توجــه یــا عمــل بــه بخش هــای دیگــر ســر بــاز می زننــد.

در فرهنــگ معنــوی و دینــی، آبــادی دنیــا هــدف مســتقلی نیســت؛ بلکــه خــود وســیله ای اســت کــه در خدمــت اهــداف معنــوی قــرار می گیــرد. اگــر افــرادی کــه در 
ــر خــود قــرار داده باشــند، از آشــکار کــردن آن پرهیــز می کننــد و رفتــار دنیــوی خــود را در پوشــش های  بســتر فرهنــگ دینــی زندگــی می کننــد، دنیــا را هــدف برت
معنــوی پنهــان می کننــد، امــا در جهــان غــرب سکوالریســم بــه صــورت جهــان بینــی غالــب در آمــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه دینــداران، ناگزیــر هنجارهــا و رفتارهــای 
دینــی خــود را بــا تفاســیر دنیــوی و ایــن جهانــی توجیــه می کننــد، مثــل مطابقــت دادن حــرکات نمــاز بــا حــرکات ورزشــی و بنیــان مفیــد بــودن آن بــرای ســالمت بــدن.

گزینه»4«و اا (1ل

اومانیســم در ابعــاد مختلــف فرهنــگ غــرب نظیــر هنــر، ادبیــات و حقــوق بــروز و ظهــور یافتــه اســت. در ادبیــات مــدرن بــه ســلوک های معنــوی و مکاشــفات و 
مشــاهدات الهــی انســان توجهــی نمی شــود، بلکــه بــه حــاالت روانــی آدمیــان در زندگــی روزمــره ی دنیــوی و ایــن جهانــی پرداختــه می شــود. بررســی ســایر گزینه هــا:

1( حقوق بشری بر مبنای فطرت الهی به فرهنگ دینی مربوط است.
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2( نقاشان در قرون وسطی، چهره ی اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند.

3( در فرهنگ اسالمی، انسان خلیفه ی خدا بر روی زمین است.

گزینه»2«و اا (1ل

ــر  ــالدی، بیش ت ــم می ــم و هجده ــده های هفده ــنگری در س ــت. روش ــرب نیس ــر غ ــگ معاص ــه فرهن ــوط ب ــدرن و مرب ــده ای م ــام، پدی ــای ع ــنگری در معن روش
رویکــردی عقــل گرایانــه داشــت )روشــنگری در معنــای خــاص(. روشــنگری بــا رویکــرد دنیــوی، هنگامــی کــه بــا شــناخت عقلــی همــراه باشــد، بــه دلیــل ایــن کــه 

ــدارد، ختــم می شــود. ــرای هدایــت و ســعادت بشــر ن ــه برنامــه ای ب ــی کــه هیــچ گون ــه خدای ــه دئیســم و اعتقــاد ب ــرد، ب وحــی را نمی پذی

وقتــی روشــنگری بــه شــناخت حســی و تجربــی محــدود شــود، نوعــی علــم تجربــی ســکوالر پدیــد مــی آورد کــه تــوان داوری دربــاره ی ارزش هــا و آرمان هــای انســانی 
را نــدارد.

انســان عــالوه بــر شــناخت حســی و شــناخت عقلــی از شــناخت شــهودی نیــز بهــره می بــرد. شــناخت شــهودی از راه مشــاهده ی حســی و اســتدالل عقلــی بــه دســت 
ــد. نمی آی

گزینه»3«و اا (1ل

گزینه»1«و اا (1ل

شامل فلسفه ها و باورهایی است که آشکارا ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کنند.

گزینه»2«و اا (1ل

بــه مبنــای معرفــت شــناختی پذیرفتــه شــده در فرهنــگ غــرب گفتــه می شــود و روشــی از معرفــت و شــناخت اســت کــه بــا سکوالریســم و اومانیســم همــراه شــده 
اســت.

گزینه»4«و لا (1ل

بررسی سایر گزینه ها:

گزینــه ی 1: پرســش ها و پاســخ هایی کــه در ارتبــاط بــا معرفــت و شــناخت و راه هــای رســیدن بــه آن باشــد از مــوارد پرســش های معــرف شناســانه محســوب می شــود 
کــه گزینــه ی 1، بــه یکــی از ایــن مصادیــق اشــاره دارد، زیــرا تکرارپذیــر بــودن از شــاخصه های علــم نویــن اســت و اشــاره بــه نحــوه ی کســب شــناخت دارد.

ــوارد انســان شناســانه محســوب می شــود کــه گزینه هــای 2 و  ــت انســان باشــد از م ــف و ماهی ــا تعری ــاط ب گزینه هــای 2 و 3: پرســش ها و پاســخ هایی کــه در ارتب
3 بــه دو مصــداق از ایــن مــوارد اشــاره دارد. گزینــه ی 2، بــه ترتیــب پذیــر بــودن انســان و گزینــه ی 3، بــه مجبــور نبــودن انســان در تعریــف و ماهیــت او اشــاره دارد.

اما گزینه ی 4: به هیچ یک از موارد هستی شناسی، معرفت شناسی یا انسان شناسی اشاره ندارد.

نکته: در گزینه ی 4، به دلیل استفاده از کلمه ی شناخت، نمی توان عبارت را معرفت شناسانه در نظر گرفت زیرا این شناخت در ارتباط با فرهنگ است.

گزینه»3«و اا (1ل

سکوالریسم - رویکرد دنیوی و این جهانی به هستی

گزینه»1«و اا (1ل

باورها و فلسفه هایی را شامل می شود که آشکارا، ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کنند.

روشنگری

پیامدویژگیدوره ی زمانی

دئیسم

دانش ابزاری

بحران معرفتیپایان قرن بیستم
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گزینه»3«و اا (1ل

روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد به دلیل این که وحی را نمی پذیرد به دئیسم منجر می شود.

گزینه»4«و اا (1ل

به مبنای معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود و روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است.

گزینه»2«و اا (1ل

اومانیسم را می توان به »اصالت انسان دنیوی و این جهانی« ترجمه کرد.

قسمت دوم گزینه ی 1 و 2 به ویژگی های حقوق انسان در فرهنگ دینی اشاره ندارند و حقوق انسان در فرهنگ دینی، مبتنی بر فطرت الهی انسان است.

گزینه»3«و اا (1ل

از پایــان قــرن بیســتم بــا افــول حــس گرایانــه، فرهنــگ غــرب گرفتــار بحــران معرفــت شــناختی شــده اســت. در بحــران معرفــت شــناختی، امــکان تشــخیص درســت 
یــا غلــط بــودن باورهــا و اندیشــه ها و خــوب یــا بــد بــودن هنجارهــا و رفتارهــا از بشــر ســلب می شــود.

اومانیسم، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است.

روشــنگری در ســده های نوزدهــم و بیســتم، بیش تــر شــکل حــس گرایانــه پیــدا کــرد. وقتــی روشــنگری بــه شــناخت حســی و تجربــی محــدود شــود، نوعــی علــم 
تجربــی ســکوالر پدیــد مــی آورد.

گزینه»1«و اا (1ل

در قــرن 17 و 18 عقــل گرایــی و نفــی وحــی بــه دئیســم منجــر شــد. اومانیســم در ادبیــات نیــز ظهــور کــرد و رمــان در ادبیــات فرهنــگ غــرب بــه علــت توجــه بــه 
حــاالت روانــی آدمیــان در زندگــی روزمــره بــه جــای ســلوک و مکاشــفات معنــوی اهمیــت باالیــی پیــدا کــرد.

وقتــی روشــنگری بــه شــناخت حســی و تجربــی محــدود شــود، نوعــی علــم تجربــی ســکوالر پدیــد می آیــد. ایــن علــم تــوان داوری دربــاره ی ارزش هــا و آرمان هــای 
انســانی را نــدارد و صرفــًا بــه صــورت دانــش ابــزاری در خدمــت اهــداف دنیــوی انســان قــرار می گیــرد.

گزینه»2«و اا (1ل

وقتــی روشــنگری بــه شــناخت حســی و تجربــی محــدود شــود، نوعــی علــم تجربــی ســکوالر پدیــد مــی آورد کــه تــوان داوری دربــاره ی ارزش هــا و آرمان هــای انســانی 
را نــدارد.

انســان مــدرن خواســته های دنیــوی و ایــن جهانــی خــود را بــدون آن کــه نیــازی بــه توجیــه الهــی یــا آســمانی داشــته باشــد بــه رســمیت می شناســد، بــه همیــن دلیــل 
اومانیســم را می تــوان بــه فرعونیــت آشــکار ترجمــه کــرد.

حقوق انسان در فرهنگ دینی مبتنی بر فطرت الهی انسان است، اما حقوق بشر بر مبنای اندیشه ی اومانیستی است.

سکوالریسم، جهان بینی فرهنگ غرب یا تصور آن از جهان هستی است.

گزینه»1«و اا (1ل

رمــان  در ادبیــات مــدرن بــه ســلوک های معنــوی و مکاشــفات و مشــاهدات الهــی انســان توجهــی نمی شــود بلکــه بــه حــاالت روانــی آدمیــان در زندگــی روزمــره 
ــن اهمیــت را پیــدا می کنــد. ــه همیــن دلیــل در فرهنــگ غــرب، رمــان بیش تری ــی پرداختــه می شــود ب ــن جهان دنیــوی و ای

دئیســم  روشــنگری بــا رویکــرد دنیــوی هنگامــی کــه بــا شــناخت عقلــی همــراه باشــد، بــه دلیــل ایــن کــه وحــی را نمی پذیــرد بــه دئیســم، یعنــی دیــن بــدون شــریعت و 
مذهــب، المذهبــی و اعتقــاد بــه خدایــی کــه هیــچ گونــه برنامــه ای بــرای هدایــت و ســعادت بشــر نــدارد ختــم می شــود.

پروتستانتیســم  رویکــرد گزینشــی جهــان غــرب بــه ابعــاد معنــوی و دینــی جهــان ســبب پیدایــش و رشــد برخــی نهضت هــای جدیــد دینــی شــده اســت کــه از آن بــا عنــوان 
پروتستانتیســم یــاد می شــود.
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گزینه»3«و لا (1ل

در فرهنگ هــای دینــی، آدمیــان ابعــاد نفســانی و دنیــوی خــود را در ســایه ی ابعــاد معنــوی خویــش پــی می گیرنــد. مثــاًل فرعــون بــرای توجیــه رفتــار و موقعیتــی کــه 
ُکــُم اال علــی، مــن پــروردگار برتــر شــما هســتم.« داشــت خــود را انســان دنیــوی و طبیعــی نمی کــرد، بلکــه خــود را در زمــره ی خدایــان قــرار مــی داد و می گفــت: »أنــا َربُّ

گزینه»1«و اا (1ل

سکوالریسم پنهان  پروتستانتیسم

اومانیسم  تاکید هنر مدرن بر ابعاد جسمانی

سکوالریسم  اومانیسم

بررسی گزینه ها:

 گزینه »2«و اا (1ل

موارد الف و ج به معنای خاص روشنگری اشاره دارند. موارد ب و د مربوط به معنای عام روشنگری اند.

گزینه»3«و اا (1ل

عقل گرایانه - حس گرایانه - گرفتار بحران معرفت شناختی شد.

گزینه»1«و اا (1ل

سکوالریسم

گزینه»4«و اا (1ل

در ادبیــات مــدرن بــه ســلوک های معنــوی و مکاشــفات و مشــاهدات الهــی انســان توجهــی نمی شــود، بلکــه بــه حــاالت روانــی آدمیــان در زندگــی روزمــرۀ دنیــوی و 
ایــن جهانــی پرداختــه می شــود، بــه همیــن دلیــل، رمــاِن در فرهنــگ غــرب، بیشــترین اهمیــت را پیــدا می کنــد.

گزینه»2«و اا (1ل

روشــنگری در معنــای عــام خــود، هنگامــی کــه بــا هســتی شناســی و انســان شناســی دینــی همــراه باشــد، بــا اســتفاده از وحــی، عقــل و تجربــه، تفســیری دینــی از 
انســان و جهــان ارائــه می دهــد.

گزینه»3«و اا (1ل

هنر قرون وسطی بر ُبعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می ورزید و نقاشان، چهرۀ اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند.

گزینه»4«و اا (1ل

انســان مــدرن خواســته های دنیــوی و ایــن جهــان خــود را بــدون آنکــه نیــازی بــه توجیــه الهــی و آســمانی داشــته باشــد بــه رســمیت می شناســد. بــه همیــن دلیــل 
اومانیســم را می تــوان بــه فرعونیــت آشــکار ترجمــه کــرد.

2( نادرست - درست - نادرست1( درست - درست - درست

4( نادرست - درست - درست3( درست - درست - نادرست
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گزینه»2«و اا (1ل

گزینه»3«و لا (1ل

فلسفه های روشنگری  سکوالریسم را از سطح عملی و ظاهری فرهنگ غرب به سطح نظری و عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

انقالب فرانسه  ریشه در حرکت های فرهنگی دوران رنسانس و اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی دارد.

- حقوق فطری الهی انسان  با نظر به ابعاد و نیازهای معنوی و دنیوی انسان و با دو ابزار معرفتی وحی و عقل شناخته می شد.

گزینه»2«و اا (1ل

مطابقت دادن حرکات نماز با حرکت ورزشی و بیان مفید بودن آن برای سالمت بدن:

در جهــان غــرب، سکوالریســم بــه صــورت جهــان بینــی غالــب در آمــده اســت و دیــن داران ناگزیــر هنجارهــا و رفتارهــای دینــی خــود را بــا تفاســیر دنیــوی و ایــن 
ــد. ــه می کنن ــی توجی جهان

دئیسم یعنی دین بدون شریعت و بدون مذهب، المذهبی و اعتقاد به خدایی که هیچ گونه برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر ندارد.

روشــنگری در معنــای خــاص روشــی از معرفــت و شــناخت اســت کــه بــا سکوالریســم و اومانیســم همــراه شــده اســت. وجــه مشــترک همــه ی صورت هــای آن کنــار 
گذاشــتن وحــی و شــهود در شــناخت حقیقــت اســت.

گزینه»3«و اا (1ل

الف( عقل گرایی، نفی وحی

ب( حس گرایی، نفی حقل و وحی

ج( بحران معرفتی

 سؤال با توجه به جدول صفحۀ 44 کتاب است.

گزینه»1«و اا (1ل

هنر قرون وسطی، بر بعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کرد اما هنر مدرن بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز می کند.

گزینه»2«و اا (1ل

روشنگری با رویکرد دنیوی، هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد به دلیل این که وحی را نمی پذیرد به دئیسم ختم می شود.

گزینه»2«و اا (1ل

فلسفه ها و باورهایی را شامل می شود که به صراحت ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کنند.

روشنگری

پیامدویژگیدوره ی زمانی

دئیسمعقل گرایی، نفی وحیقرون هفدهم و هجدهم

دانش ابزاریحسی گرایی، نفی عقل و وحیقرون نوزدهم و بیستم

بحران معرفتیافول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحیپایان قرن بیستم
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گزینه»1«و اا (1ل

در جهــان غــرب سکوالریســم بــه صــورت جهــان بینــی غالــب در آمــده اســت و از روشــنگری بــه عنــوان مهم تریــن ویژگــی معرفــت شــناختی فرهنــگ معاصــر غــرب 
یــاد شــده اســت.

گزینه»3«و اا (1ل

سکوالریسم به معنای رویکرد دنیوی و صرفًا این جهانی به هستی است.

گزینه»3«و اا (1ل

شامل باورها و فلسفه هایی است که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند بلکه بخش هایی از باورهای معنوی را در خدمت نظام دنیوی قرار می دهند.

گزینه»2«و اا (1ل

هنر مدرن، بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز می کرد - اقتصاد قرون وسطی بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب - رعیتی بود.

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج



341

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

سواالت درس ششم

چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب
پایۀ یازدهم

»تسخیر عمیق ترین الیه های فرهنگی غرب با رویکرد سکوالر« نتیجه چیست و مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی 1-
جدید چه بود؟

2( پیامد روشنگری در معنای عامـ  استعمار نو  ـ استعمار     1( پیدایش فلسفه های روشنگری 

4( ظهور پروتستانتیسمـ  از مراحل تکوین نظام نوین جهانی  3( بازگشت به فرهنگ یونان و روم باستانـ  استعمار فرانو   

 شاهزادگان اروپایی، در جهت رقابت باقدرت کلیسا چه می کردند؟1-

1( برای بروز و ظهور، اقدار کلیسا را فرو ریختند. 

2( برای حذف کلیسا، به انتقاد به عملکرد آباء کلیسا پرداختند. 

3( از حرکت های اعتراض آمیز کشیشانی حمایت کردند که با قدرت پاپ مخالف بودند.

4( به انتقاد به عملکرد آباء کلیسا پرداخته و دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند. 

 تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد، چه پیامدهایی به دنبال داشت؟1-

1( از جهت نظری برای بسط ابعاد دنیوی خود به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و از حیث عملی به یونان و روم باستان بازگشت.

2( از لحاظ اندیشه در تقابل با دنیاگرایی قرار گرفت و از جهت عملی دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم رونق گرفت. 

3( در سطح اندیشه و نظر، عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد و در سطح زندگی و عمل با قبول تثلیت از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. 

4( در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و در سطح زندگی و عمل، در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم، به سوی نوعی دنیاگرایی گام 
برداشتند. 

زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی، در دوران رنسانس توسط چه چیزهایی فراهم شد؟1-

2( رشد صنعت، پیشرفت در زمینه ی دریانوری، کشف آمریکا 1( رشد تجارت، کشف آمریکا، باال گرفتن تب طال    

4( تغییرات اجتماعی، اقتصاد صنعتی، پیشرفت در زمینه ی دریانوری 3( رشد تجارت، حرکت های فرهنگی، باال گرفتن تب طال   

 رنسانس شامل چه دوره ای است و دلیل نام گذاری این دوره به رنسانس چیست؟1-

2( قرن 18 تا 20 میالدی ـ حذف کلیسا توسط غرب 1( قرن 15 تا 17 میالدی- رجوع به فرهنگ دینی مسیحیت   

4( قرن 17 تا 19 میالدیـ  بازگشت غرب به فرهنگ دینی مسیحیت  3( قرن 14 تا 16 میالدی ـ بازگشت غرب به فرهنگ یونان و روم  

 به ترتیب، هر یک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟1-

- شکل گیری حقوق طبیعی بشر
- توجیه دینی رفتارهای دنیوی نظام فئودالی
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- قطع روابط تجاری ژاپن با کشورهای غربی
2( رنسانس- قرون وسطی- قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت  1( قرون وسطی- قبل از انقالب فرانسهـ  شرایط نیمه استعماری  

4( مدرنـ  قبل از تشکیل دولت ملت هاـ  قرن نوزدهم و بعد از نفوذ مسیحیت  3( انقالب فرانسه- حاکمیت لیبرالیسمـ  نفوذ گروه های فراموسونری 

 به ترتیب، پاسخ هر یک از سؤال های زیر کدام است؟1-

- هدف از حذف پوشش دینی در دوره ی رنسانس چه بود؟
- رفتار متناسب با منافع آیندگان بیان کننده ی چیست؟

- جنبش عدم تعهد در برابر کدام سیاست شکل گرفته است؟
1( بازگشت به فرهنگ اساطیری- هنجار اجتماعیـ  کاهش اهمیت مرزهای سیاسی 

2( عبور از مسیحیت و تداوم فرهنگ یونانـ  جامعه پذیری- عدم حمایت از جنبش های اسالمی

3( بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خودـ  کنش اجتماعیـ  جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی

4( بازگشت به فرهنگ یونان و رم باستانـ  پدیده ی اجتماعیـ  نادیده گرفتن ملت های مسلمان در جریان جهانی سازی 

کدام عامل سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلِب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند؟1-

2( مواجهه های اروپاییان با مسلمانان  1( جنگ های صلیبی      

4( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی  3( فرو ریختن اقتدار کلیسا    

کدام گزینه صحیح نیست؟1-

1( گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد؛ بدین ترتیب، اقتصاِد کشاورزِی صنعتِی سرمایه داری به اقتصاِد فئودالی متحول 
شد و روابط ارباب- رعیتی به روابط کارگران- سرمایه داران تغییر یافت.

2( دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه ی گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد و فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از الیه های 
سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد. 

3( در دوره ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود، به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم 
باستان بازگشت.

4( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی )پروتستانتیسم( در جهت اصالح دینی پدید آمدند. بخشی از این حرکت ها، فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا 
تقابل نداشتند. بخشی دیگر رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفتند. 

هر عبارت به ترتیب پیامد، مفهوم و علت کدام گزینه است؟1--

- بروز و ظهور رقیبان دنیاطلب کلیسا
- طی قرون وسطی، آیا، کلیسا به رغم آن که از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند، رویکردی دنیوی را دنبال می کردند.

- تحریف در مسیحیت قرون وسطِی در سطح اندیشه و نظر 
1( حمایت از حرکت های اعتراض آمیز کشیشان- از اعتبار انداختن عقلـ  پرستش خداوندگان متکثر

2( فرو ریختن اقتدار کلیساـ  سکوالریسم عملیـ  آمیخته شدن مسیحیت با رویکردهای اساطیری

3( آزادسازی بخشی از اروپای مسیحی از تسلطز کلیساـ  دور ماندن از ابعاد عقالنی توحیدـ  تعامل با فرهگ امپراتوری روم

4( فرو ریختن اقتدار کلیساـ  سکوالریسم علمی- توجیه عملکرد دنیوی خود با پوشش معنوی و دینی 
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 کدام گزینه در ارتباط با اقتصاد و سیاست فرهنگ جدید غرب به ترتیب نادرست و درست است؟1--

1( گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدیدی از فئودال ها را به وجود آورد که امکان انتقال نداشتند- چنین نظام سیاسی ای نه می توانست به دنبال 
حاکمیت ارزش های الهی باشد و نه می خواست عملکرد یا خطاهای دنیوی خود را توجیه دینی نماید. 

2( اقتصاد صنعتی سرمایه داری شکل گرفت که تغییرات اجتماعی بسیاری به دنبال داشتـ  در نظام سیاسی جدید، مبدأ همه ی ارزش ها مستقل از خواست و اراده ی 
انسان بود. 

3( بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب، رعیتی بود ـ نظام سیاسی ای شکل گرفت که انسان را از همه ارزش های متعالی که وابسته به او باشد، آزاد می دانست.

4( نوعی برده داری بود که کشاورزان، وابسته به زمین های اربابان خود بودند ـ نوعی نظام سیاسی بود که می خواست عملکرد یا خطاهای دنیوی خود را توجیه دینی 
نماید. 

 در ارتباط با فلسفه های روشنگری، کدام گزینه نادرست است؟1--

1( دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه ی گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم می آورد. 

2( روشنگری در معنای خاص، نوعی معرفت شناسی است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه است که این منظومه فلسفه ی روشنگری را می سازد. 

3( گسترش رویکرد سکوالر و دنیوی، پیامد ظهور فلسفه های روشنگری در سطح عمل و زندگی اجتماعی مردم بود. 

4( فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه های روشنگری آغاز می شود که سکوالریسم را از الیه های سطحی به الیه های عمیق آن تسری دادند. 

 کدام گزینه، به ترتیب پاسخ درست عبارت های زیر است؟1--

- شاهزادگان اروپایی به رقابت با قدرت کلیسا پرداختند و در این جهت از .............. حمایت کردند که ................ 

1( قدرت های محلی که با قدرت پاپ مخالفتی نداشتندـ  مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتندـ  فرهنگ اساطیری

2( حرکت های اعتراض آمیز کشیشانـ  با قدرت پاپ مخالف بودندـ  تفسیر غیرتوحیدی 

3( آناپتیست ها و آمیش هاـ  توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازندـ  تفسیر غیر توحیدی 

4( حرکت های اعتراض آمیز کشیشانـ  در جهت اصالح و انتقاد از عملکرد آباء کلیسا برآمدندـ  فرهنگ اساطیری

 هر عبارت به ترتیب علت، معنا و پیامد کدام گزینه است؟1--

- زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی اربابـ  رعیتی  - تجدید حیات و تولد دوباره   - فرو ریختن اقتدار کلیسا  
1( مواجهه با مسلمانانـ  لیبرالیسمـ  رشد تجارت و اقتصاد صنعتی 

2( ظهور هنرمندان دوران رنسانسـ  رنسانسـ  رشد روابط ارباب، رعیتِی فئودالی

3( فتح قسطنطنیهـ  پروتستانتیسمـ  تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی 

4( ظهور رقیبان دنیاطلب کلیساـ  رنسانسـ  رشد تجارت، کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال 

 به ترتیب درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟1--

در دوران قرون وسطی رویکرد دنیوی به عالم، در سطح هنر، اقتصاد، سیاست و همچنین در قالب حرکت های اعتراض آمیز مذهبی آشکار 
شد. 

طی دوران رنسانس، آباء کلیسا از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند اما رویکرد دنیوی داشتند و دنیاگرایی و سکوالریسم در عمل را 
دنبال می کردند. 

هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان، به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت دادند. 
در قرون وسطی، فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود، به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیر توحیدی 

فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت.
4( غ ـ ص ـ غ - ص 3( ص ـ ص ـ ص ـ غ   2( غ ـ غ ـ ص ـ غ   1( غ ـ غ ـ ص ـ ص  
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کدام عبارت در گزینه های زیر صحیح بیان نشده است؟1--

1( در قرن هجدهم، انقالب صنعتی در انگلستان آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت. 

2( انقالب فرانسه ریشه در دوران رنسانس و اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی دارد. 

3( اقتصاد قرون وسطی بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی اربابـ  رعیتی بود. 

4( اومانیسم اندیشه ی سیاسی جدیدی است که بر اساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی شکل می گیرد. 

کدام گزینه، زمینه گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد؟1--

2( مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد. 1( دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم   

4( تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد. 3( پوشش دینی و تفسیر توحیدی     

با توجه به دوران رنسانس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:1--

- گام برداشتن فرهنگ غرب به سوی حذف پوشش دینی به چه منظور بود؟
- نخستین قدم در این مسیر چه بود؟

- شاهزادگان اروپایی برای رقابت با قدرت کلیسا از چه نوع حرکت های اعتراض آمیز مذهبی حمایت می کردند؟
- رشد تجارت، کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال، زمینه ی حذف چه چیزی را فراهم کرد؟

1( تفسیری غیر توحیدی از هستیـ  عدم پذیرش فرهنگ اساطیری باستانیـ  حرکت های کشیشانی که رویکرد معنوی داشتند و با جریان دنیاگرا نیز تقابلی نداشتندـ  
نظام فئودالیسم 

2( بسط و گسترش ابعاد دنیوی ـ تفسیری غیر توحیدی از هستی ـ حرکت های کشیشانی که رویکرد معنوی داشتن و با جریان دنیاگرا نیز تقابلی نداشتند ـ نظام 
فئودالیسم 

3( بسط و گسترش ابعاد دنیویـ  بازگشت به یونان و روم باستانـ  حرکت های کشیشانی که پیوند خود را با پاپ قطع کردندـ  اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی 

ـ اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی  ـ حرکت های کشیشانی که پیوند خود را با پاپ قطع کردند  ـ بازگشت به یونان و روم باستان  4( تفسیری غیر توحیدی از هستی 

هر عبارت، به ترتیب مربوط به کدام مورد است؟1--

- با حمایت قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند. 
- مسیحیت با قبول تثلیت از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. 

- نهادینه شدن سکوالریسم در باورهای بنیادین فرهنگ غرب 
1( هنرمندان دوران رنسانسـ  پیدایش هنر و تفاسیر پروتستانیـ  فلسفه های روشنگری

2( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی نوع اولـ  غفلت از نگاه توحیدی به عالمـ  حذف پوشش دینی 

3( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی نوع اول - پیامد تحریف مسیحیت در اندیشه و نظرـ  فلسفه های روشنگری

سطح زندگی و عملـ  هنر و تفاسیر پروتستانی از دین 4( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی نوع دومـ 

علت پیدایش هر یک از موارد زیر، چیست؟1--

- سازمان کنفرانس اسالمی
- فرصت ظهور پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب در دوران رنسانس

- دگرگونی هویت فرهنگی جهان اجتماعی
1( مقاومت ملت های مسلمان در برابر چالش های جهانی سازیـ  انکار دخالت دین در امور دنیویـ  مرگ جهان اجتماعی

2( مقاومت در برابر سیاست جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکاییـ  فرو ریختن اقتدار کلیساـ  بحران هویت 

3( پیمان منطقه ای کشورهای مسلمان در برابر قدرت های برترـ  رویکرد دنیوی به عالمـ  از خود بیگانگی فرهنگی 

4( کاهش اهمیت مرزهای سیاسیـ  فرو ریختن اقتدار کلیساـ  تعارض فرهنگی 
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 براساس خواسته ها، 1--
ً
 به ترتیب، قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار چگونه بود؟ و حقوق بشر براساس کدام اندیشه، صرفا

عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد؟ و پروتستانتیسم در چه جهتی به وجود آمد؟

2( استبداد استعماریـ  سکوالریسمـ  قدرت کلیسا  1( استبداد ایلی و قومی ـ روشنگری ـ رشد تجارت   

4( قومی و قبیله ایـ  اومانیسمـ  اصالح دینی  3( استبداد استعماریـ  فرهنگ دینیـ  حقوق بشر   

 پاسخ دهید:1--

- مسلمانان آسیای جنوب شرقی از چه طریق به اسالم روی آوردند؟
- خالی شدن مناطق نظیر کوبا، نیکاراگوئه و ... نتیجه ی چه بود؟
- حذف پوشش دینی در دوره ی رنسانس به چه چیزی منجر شد؟

1( روابط تجاریـ  اقدام اروپائیان برای تأمین سلطه ی خود بر آمریکاـ  بازگشت به تفسیر غیر توحیدی فرهنگ یونان و رم باستان 

2( تعامالت فرهنگیـ  نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومیـ  آمیختن با فرهنگ اساطیری 

3( هجوم نظامیـ  اشغال سرزمین های آن ها توسط سفیدپوستانـ  خروج از سلطه ی کلیسا 

4( روابط سیاسیـ  بزرگ ترین برده داری تاریخـ  بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود 

به ترتیب، »در کدام فرهنگ، اگر افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند، آن را به صورت آشکار و رسمی اظهار نمی کنند، بلکه 1--
نفس پرستی خویش را در قالب مفاهیم دینی پنهان می کنند؟« و »کدام گزینه، مجموع نوآوری های فنی و اقتصادی بود که در اواسط قرن 

هجدهم برای اولین بار در انگلستان پدید آمد«؟

2( فرهنگ اسالمیـ  فلسفه روشنگری 1( فرهنگ توحیدیـ  آناباپتیست     

4( فرهنگ دینیـ  انقالب صنعتی  3( فرهنگ اومانیستیـ  نهاد اقتصاد    

 به ترتیب، هر یک از موارد زیر به چه چیزی منجر شد؟1--

- زوال تدریجی قدرت کلیسا  - فلسفه های روشنگری  - فرهنگ غرب از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی  
2( دانش ابزاریـ  فلسفه های روشنگریـ  حاکمیت کنت ها و لردها  1( بحران معرفت شناختیـ  فرهنگ معاصر غربـ  حاکمیت فئودال ها  

4( بحران معرفتیـ  انقالب صنعتیـ  پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر  3( دئیسمـ  حذف پوشش دینیـ  انقالب فرانسه    

براساس 1--  
ً
صرفا اندیشه،  کدام  براساس  بشر  »حقوق  بود؟«،  چگونه  استعمار  از  قبل  تا  اسالمی  جوامع  سیاسی  »قدرت  به ترتیب، 

آمد؟« وجود  به  جهتی  چه  در  »پروتستانتیسم  و   » می گیرد؟  شکل  آدمیان  طبیعی  تمایالت  و  عادت ها  خواسته ها، 

1( قومی و قبیله ایـ  اومانیسمـ  اصالح دینی   2( استبداد استعماریـ  سکوالریسمـ  قدرت کلیسا 

4( استبداد ایلی و قومی ـ روشنگری ـ رشد تجارت  3( استبداد استعماریـ  فرهنگ دینیـ  حقوق بشر  

 »فرو ریختن اقتدار کلیسا«، »جنگ های صلیبی« و »دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها« به ترتیب زمینه ی ایجاد چه مواردی را موجب 1--
شد؟

1( ظهور پادشاهاتن وقدرت های محلیـ  فرو ریختن کلیساـ  گسترش فلسفه ی روشنگری

2( حرکت های اعتراض آمیز مذهبیـ  مواجهه ی اروپاییان با مسلمانانـ  تسخیر عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب 

3( حذف پوشش دینیـ  فتح قسطنطنیهـ  بسط و گسترش ابعاد دنیوی 

4( انکار دخالت دین در امور دنیوی توسط رقیبان دنیاطلب کلیساـ  فرو ریختن کلیساـ  پدید آمدن فرهنگ معاصر غرب
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به ترتیب پاسخ پرسش های زیر چیست؟1--

- در چه شرایطی بشر امکان تشخیص خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها را از دست می دهد؟
- بسیاری از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول چیست؟

- شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده نتیجه ی چیست؟
- چه چیزی، سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری داد؟

1( بحران معرفت شناختیـ  پدیده های اجتماعی اطراف ماـ  اقتصاد وابسته به نفتـ  فلسفه های روشنگری

2( بحران هویتیـ  سنت ها و قوانین اجتماعیـ  اقتصاد دولتیـ  جریان های پست مدرن 

3( تعارض فرهنگیـ  هنجارهای اجتماعیـ  اقتصاد تک محصولیـ  فلسفه های روشنگری 

4( تزلزل فرهنگیـ  کنش های اجتماعیـ  شیوه ی سرمایه داریـ  اومانیسم 

به ترتیب بیان کنید چه عواملی، زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد و فرو ریختن این اقتدار در دوران رنسانس، چه 1--
دنبال داشت؟ به  پیامدهایی 

1( سکوالریسم و مواجهه ی اروپاییان با مسلمانانـ  این فرو ریختن، زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب، رعیتی را فراهم کرد.

2( سکوالریسم و رویکرد دنیوی به عالمـ  سبب شد پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیباِن قدرت طلِب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. 

3( جنگ های صلیبی و رویکرد دنیوی به عالم ـ باعث شد حرکت های اعتراض آمیز مذهبی با حمایت قدرت های محلی بتوانند بخشی از اروپا را از تسلط کلیسا خارج کنند. 

4( جنگ های صلیبی و فتح قسطنطنیهـ  سبب شد پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیباِن دنیاطلِب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد، در سطح »زندگی و عمل« و »اندیشه و نظر«، به ترتیب چه پیامدهایی را به دنبال 1--
داشت؟

1( مسیحیان و آبا، کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتندـ  با قبول تئلیت از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. 

2( مسیحیت به عنوان یک دین توحیدی در جهت مقابله با فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان گام برداشتـ  زمینه های گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم کرد. 

3( مسیحیت، آمیخته با رویکردهای اساطیری شدـ  کلیسا در این مقطع، عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد.

4( مسیحیان و آباء کلیسا، دنیاگرایی و سکوالریسم را در عمل دنبال کردندـ  آنان به نام خداوند، از شعارها و مفاهیم توحیدی استفاده کردند. 

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در ارتباط با رویکرد آباء کلیسا طی قرون وسطی صحیح نیست ولی در رابطه با عملکرد رقیبان 1--
دنیاطلب آن در دوران رنسانس، صحیح است؟

1( با رویکرد دنیوی خود، نوعی دنیاگروی وسکوالریسم عملی را دنبال می کردند و به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند ـ به دلیل رویکرد دنیوی خود به 
جای حذف کلیسا، عملکرد آباء کلیسا را مورد انتقاد قرار دادند. 

2( از شعارها و مفاهیم توحیدی پوشش می گرفتند و با رویکرد معنوی خود، دنیاگروی و سکوالریسم را نفی می کردند ـ به دلیل رویکرد دنیوی خود و برای حذف کلیسا 
به جای آن که عملکرد آباء کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند، به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند. 

3( به رغم آن که از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی پوشش می گرفتند، به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند ـ حرکتی دنیوی را آغاز کردند که حتی به 
دنبال توجیه دینی و معنوی خود نیز نبودند. 

4( به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ی ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند ـ دخالت دین در امور دنیوی را انکار و حرکتی دنیوی را 
آغاز کردند.

 سرنوشت حرکت های اعتراض آمیز مذهبی در دوران رنسانس که رویکرد معنوی داشتند، چگونه شد؟1--

1( به سبب هجوم کاتولیک ها و پروتستان ها امکان گسترش پیدا کردند.

2( مورد هجوم کاتولیک ها و پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند. 
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3( با حمایت قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپایی مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند.

4( با جریان دنیاگروی تقابل نداشتند و مورد هجوم کاتولیک ها و پروتستان ها قرار گرفتند. 

انقالب فرانسه در چه چیزهایی ریشه داشت؟1--

1( اقتصاد صنعتیـ  سرمایه داریـ  روشنگریـ  فلسفه ی اساطیری رم و یونان

2( تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتیـ  اوماتیسمـ  گسترش تجارت

3( روابط اجتماعی ارباب رعیتیـ  سکوالریسمـ  حرکت های فرهنگی رنسانس

4( اندیشه های فلسفی روشنگریـ  حرکت های فرهنگی رنسانسـ  تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی 

 عبارت نادرست در رابطه با آثار ارزش های بنیادین غرب در عرصه های اقتصاد، کدام است؟1--

1( قشر جدید سرمایه داران با گسترش تجارت و رشد صنعت ایجاد شد.

2( اقتصاد کشاورزی فئودالی با پیدایش قشر جدید سرمایه داران به اقتصاد صنعتی سرمایه داری متحول شد.

3( روابط ارباب و رعیتی با پدید آمدن اقتصاد صنعتی سرمایه داری به روابط کارگران و سرمایه داران تغییر کرد.

4( گسترش تجارت و رشد صنعت، اقتصاد ارباب و رعیتی را به اقتصاد کشاورزی فئودالی متحول کرد.

عبارت نادرست در رابطه با رنسانس کدام است؟1--

2( غرب در این دوره به فرهنگ یونان و رم بازگشت. 1( فرهنگ دوره ی رنسانس، فرهنگ دینی مسیحیت است.  

4( در دوران رنسانس حرکت های اعتراض آمیز مذهبی آشکار شد. 3( رنسان به معنای تجدید حیات و تولد دوباره است.   

رویکرد دنیوی به عالم، در دوران رنسانس در چه سطوحی آشکار شد؟1--

2( فلسفه، سیاست، ادبیات و دین 1( اقتصاد، ادبیات، علم و فناوری و دین   

4( هنر، اقتصاد، سیاست و حرکت های اعتراض آمیز مذهبی 3( حقوق، هنر، ادبیات و پروتستانتیسم    

زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی، در دوران رنسانس، چگونه پدید آمد؟1--

2( اقتصاد صنعتی و گسترش فناوری و رشد تجارت 1( با رشد تجارت و کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال  

4( گسترش تجارت و رشد صنعت و پیشرفت در زمینه ی دریانوردی  3( کشف آمریکا و پیشرفت علم و اقتصاد صنعتی   

 کدام گزینه در ارتباط با انواع حرکت های اعتراض آمیز مذهبی صحیح نیست؟1--

1( در جهت اصالح دین پدید آمدند، بخشی از این حرکت ها فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابلی نداشتند. 

2( بخشی از تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفتند و مورد هجوم کاتولیک ها ودیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش نیافتند.

3( بخشی از این حرکت ها، رویکرد معنوی داشتند و توانستند با حمایت قدرت های محلی بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند. 

4( آناباپتیست ها گروهی از اصالح گران دینی بودند که با جریان های دنیاگرایانه ای که از دوران رنسانس پدید آمده بودند، به مخالفت برخاستند. 

به چه دلیل فرهنگ غرب در دوره ی رنسانس، به فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت؟1--

1( برای عبور از مسیحیت غرب د دوره ی رنسانس، به فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت؟

2( برای مستقر شدن در فرهنگ اساطیری باستانی بود، همان حرکتی که مسیحیت مانع تداوم آن شده بود. 

3( چون به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کرده و حرکتی دنیوی را آغاز نمودند که به دنبال توجیه دینی خود بود. 

4( زیرا فرهنگ روم و یونان باستان، فرهنگ دینی مسیحیت بود اما فرهنگ قرون وسطی فرهنگ اساطیری بود.
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در ارتباط پدید آمدن فرهنگ معاصر غرب کدام گزینه صحیح نیست؟1--

1( فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه های روشنگری آغاز می شود، رویکرد سکوالر پیش از آن از طریق هنر و تفسیرهای پروتستانی از دید در فرهنگ عمومی 
گسترش پیدا کرده بود.

2( دنیاگرایی و توجه به دنیا در زندگی اجتماعی و رفتارهای مشترک در میان مردم بسط یافته بود، ولی با فلسفه های روشنگری عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را 
تسخیر کرده بود.

3( فلسفه های روشنگری سکوالریسم از الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری دادند، ولی اصالح گران دینی در گسترش فرهنگ سکوالر در 
فرهنگ عمومی نقش داشتند. 

4( دنیاگرایی در سطح عقاید و ارزش ها و کنش های مردم زمینه ی گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد و فرهنگ معاصر غرب شکل گرفت

به ترتیب هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟1--

- شکل گیری قشر جدید سرمایه داران
- شکل گیری حقوق طبیعی به جای حقوق فطری الهی

 سکوالر
ً
- شکل گیری نظام سیاسِی لیبرال کامال

1( علم جدید با رویکرد دنیوی خودـ  رویگردانی از نگاه معنوی دوران قرون وسطی- باورها و ارزش های بنیادین غرب

2( گسترش تجارت و رشد صنعت رویگردانی از نگاه معنوی در دوران رنسانسـ  باورها و ارزش های بنیادی غرب 

3( تغییر روابط ارباب- رعیتی به روابط کارگرانـ  سرمایه دارانـ  خواسته ها و نیازهای صرفًا طبیعی و این جهانیـ  بنیان های هویتی و فرهنگی غرب

4( گسترش تجارت و رشد صنعتـ  توجه به نگاه معنوی دوران رنسانسـ  توجیه دینی عملکرد یا خطاهای دنیوی 

 مبدأ قانون گذاری در نظام سیاسی لیبرال ................ است و انقالب فرانسه ریشه در .............، ............. و .............. 1--
دارد. 

1( خواست و اراده ی انسانـ  حرکت های فرهنگی دوران رنسانسـ  اندیشه های فلسفی روشنگریـ  تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی 

2( سکوالریسمـ  بازگشت به فرهنگ یونان و رومـ  عملکرد رقیبان دنیاطلب کلیساـ  تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی 

3( اومانیسمـ  حرکت های فرهنگی دوران رنسانسـ  تسخیر شدن پدیده های سطحی فرهنگ غرب توسط سکوالریسمـ  روابط ارباب، رعیتی 

4( دئیسمـ  عملکرد اربابان کلیسا در قرون وسطیـ  اندیشه های فلسفی روشنگریـ  روابط کارگران سرمایه دار

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.1--

الف( منظومه ی فلسفه ی روشنگری پیامد روشنگری در معنای خاص و همراه شدن با سکوالریسم و امانیسم است. 
ب( دور ماندن از ابعاد عقالنی توحید پیامد آمیخته شدن مسیحیت با رویکردهای اساطیری و قبول تثلیث است. 

ج( علم جدید وظیفه ی شناخت حقیقت و مسئولیت عبور انسان از ُملک به ملکوت را بر عهده داشت.
د( فئودالیسم نوعی پرده داری بود، زیرا کشاورزان وابسته به زمین های اربابان خود بودند.

4( غ ـ غ ـ ص- غ 3( ص ـ ص- غ ـ ص    2( ص ـ ص- غ ـ ص   1( ص- غ- غ- ص  

معنای رنسانس چیست، شامل چه دوره ای است و دلیل نام گذاری این دوره به رنسانس چیست؟1--

1( دنیاگرایی و سکوالریسمـ  قرن 14 تا 18 میالدیـ  نفی فرهنگ دینی مسیحیت 

2( تولد دوباره و تجدید حیات- قرن 17 تا 19 میالدی ـ پذیرش دین بدون شریعت

3( پذیرش سکوالریسم واومانیسمـ  قرن 16 تا 20 میالدیـ  حذف مسیحیت و کلیسا

4( تجدید حیات و تولد دوباره ـ قرن 14 تا 16 میالدی ـ بازگشت غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم
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 آمیخته شدن مسیحیت با رویکردهای اساطیری به چه چیزی منجر شد؟1--

2( در تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفت. 1( با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند.   

4( کلیسا، عملکرد دنیوی خود را تحت پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد.  3( به سوی نوعی دنیاگروی گام برداشتند.   

 در رویکرد  جدید علم تجربی کدام علوم بیشترین اهمیت را پیدا کرد؟1--

4(اجتماعیـ  سیاست و اقتصاد 3( تجربیـ  فناوری و صنعت  2( سیاسیـ  نظامی گری   1( انسانیـ  حقوق بشر  

عبارت نادرست در رابطه با ویژگی های اقتصادی در فرهنگ جدید غرب کدام است؟1--

2( کشاورزان وابسته به زمین های اربابان خود شدند. 1( قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد.   

4( روابط اربابـ  رعیتی به روابط کارگرانـ  سرمایه داران تغییر یافت. 3( اقتصاد کشاورزی فئودالی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری متحول شد. 

 تعریف لیبرالیسم چیست؟1--

2( رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان 1( مباح دانستن همه ی امور در قیاس با خواست انسان  

4( تسری سکوالریسم از الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن 3( آزادی انسان از همه ی ارزش های متعالی وابسته به او  

 صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر در کدام گزینه به ترتیب مشخص شده است؟1--

الف( در دوره ی رنسانس، مسیحیت آمیخته با رویکردی اساطیری شد و با قبول تثلیث، از ابعاد عقالنی توحید دور ماند.
ب( جنگ های صلیبی، رشد تجارت و کشف آمریکا، زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد.

ج( علم جدید با رویکرد دنیوی خود، وظیفه ی شناخت حقیقت عالم را بر عهده داشت. 
 طبیعی و این جهانی انسان، شناخته می شود.

ً
د( حقوق طبیعی بشر، با نظر به خواسته ها و نیازها صرفا

4( غ ـ غ ـ غ- ص 3( غ ـ غ ـ ص- ص    2( ص ـ ص- ص- غ   1( ص ـ ص- غ ـ غ  

 هر عبارت به ترتیب با کدام موضوع مرتبط است؟1--

- حرکت های اعتراض آمیز مذهبی
- نهادینه شدن سکوالریسم در الیه های بنیادین فرهنگ جدید غرب

مبدأ بودن آدمی برای همه ی ارزش هایی  است که به خواست او شکل می گیرد.
1( اصالح دینـ  پروتستانتیسمـ  لیبرالیسم 

2( پروتستانتیسمـ  ظهور رقیبان دنیاطلب کلیسا - اومانیسم

3( اصالح دینـ  جنگ های صلیبیـ  پروتستانتیسم 

4( پروتستانتیسمـ  رابطه ی فلسفه ی روشنگری با فرهنگ جدید غرب - لیبرالیسم

 کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی بیان می کند؟1--

الف( در بحران معرفت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها به عقل و 
تجربه سپرده می شود.

ب( اربابان کلیسا به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و هم چنین به بهانه ی ایمان و وحی عقل را از اعتبار می انداختند.
ج( قدرت نظامی و فرهنگی دولت های استعماری بیش تر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت.

4( ص ـ ص- غ 3( غ ـ ص- غ   2( ص- غ- ص   1( غ ـ ص- ص  



350

جامعه شناسی جامع کنکور

کدام گزینه در ارتباط با »رویکرد کسانی که جهان فرهنگی، جهان ذهنی و تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند« درست است، 1--
ولی در رابطه با »حقوق بشر« نادرست است؟

1( جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند و جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می دانند- صورتی دنیوی دارد و براساس فطرت الهی انسان 
شکل گرفته است. 

2( جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود- بر مبنای اندیشه ی اومانیستی است و صورتی این جهانی دارد. 

3( جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند و جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانندـ  صورتی معنوی و آسمانی دارد و با دو ابزار 
عقل و وحی شناسایی می شود. 

4( عالوه بر آن که برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید، جهان فردی اشخاص را نیز نادیده نمی گیرد ـ صورتی 
دنیوی، دینی و این جهانی دارد و بر اساس خواسته ها، عادات و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد. 

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

1( دولت های دست نشانده ـ رقیبان دنیاطلب ـ قشر جدید سرمایه داران 

2( نیل به اهداف استعماری ـ قدرت های محلی ـ قشر جدید سرمایه داران

3( اربابان و قدرت های محلیـ  قشر جدید سرمایه دارانـ  انباشت ثروت 

4( نیل به اهداف استعماریـ  کنت ها و لردها - فئودالیته

کدام گزینه به پیامدهای تحریفات در مسیحیت قرون وسطی اشاره دارد؟1--

1( مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد- آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتند.

2( مسیحیت با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماندـ  کلیسا در مقابله با سکوالریسم و اومانیسم قرار گرفت. 

3( کلیسا عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کردـ  کلیسا به نوعی سکوالریسم آشکار گرفتار شد.

4( کلیسا به نوعی فرعونیت آشکار گرفتار شدـ  کلیسا در مقابله با سکوالریسم و اومانیسم قرار گرفت.

کدام گزینه به ترتیب درباره ی »اقتصادـ  حقوق بشر- سیاست در فرهنگ جدید غرب« صحیح است؟1--

1( بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی شکل می گیرد ـ حرکت های اعتراض آمیز رنسانس به رویگردانی از نگاه معنوی منجر شد ـ عملکرد و خطاهای دنیوی را توجیه 
نمی کرد.

2( نوعی پرده داری فراگیر بود ـ رفتارهای دنیوی نظام فئودالی، توجیه دینی می شد و حقوق بشر برای حراست از خالفت انسان بود ـ صورتی کاماًل سکوالر داشت.

ـ به دنبال حاکمیت ارزش های الهی بود.  ـ به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت  3( متشکل از روابط کارگران و سرمایه داران بود 

4( به دنبال رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران شگل گرفت ـ با نظر به خواسته های صرفًا طبیعی و این جهانی شکل گرفت ـ خواست و اراده ی آدمیان مبدأ 
است.  قانون گذاری 

 به ترتیب هر یک از عبارات »انقالب فرانسه- نظام فئودالیـ  قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدی« با کدام گزینه ارتباط دارند؟1--

1( نخستین انقالب لیبرالـ  باال گرفتن تب طالـ  قرون وسطی

2( حرکت های فرهنگی دوران رنسانسـ  کشف آمریکا - رنسانس

3( اندیشه های فلسفی روشنگریـ  اقتصاد ارباب، رعیتی- رنسانس

4( تغییرات مربوط به انقالب صنعتیـ  رشد تجارتـ  قرون وسطی

گروه هاموضوع

به جای آن که عملکرد آباء کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند، 
به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند.

)ب(

مجریان بومی و داخلی )الف(
کشورهای مستعمره

)ج(به دنبال رشد صنعت شکل گرفتند
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 لیبرالیسم .......... و نظام سکوالر جدید غربی .............. و هم چنین اقتصاد قرون وسطی ............... بود .1--

1( را اباحیت و مباح دانستن برخی امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده اند ـ نمی توانست به دنبال حاکمیت ارزش های الهی باشد ـ بورژوازی، فئودالی

ـ ارباب، رعیتی 2( به معنای آزادی انسان از همه ی ارزش های متعالی است که مستقل از او باشد ـ عملکرد و خطاهای دنیوی خود را توجیه دینی نمی کرد 

3( به معنای آزادی انسان از همه ی ارزش های متعالی است که مستقل از او باشد ـ نمی توانست به دنبال حاکمیت ارزش های الهی باشد ـ بورژوازی، فئودالی

4( را اباحیت و مباح دانستن برخی امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده اند ـ عملکرد و خطاهای دنیوی خود را توجیه دینی نمی کرد ـ ارباب، رعیتی

 کدام گزینه در ارتباط با هنر عصر رنسانس صحیح بوده و کدام یک از وقایع زیر پس از فرو ریختن اقتدار کلیسا اتفاق افتاد؟1--

1( هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان، به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت دادندـ  جنگ های صلیبی

2( نقاشان چهره های اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست، تصویر و ترسیم می کردندـ  پیدایش دولت، ملت ها

3( نقاشان چهره های اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست، تصویر و ترسیم می کردندـ  مواجهه با مسلمانان

4( هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان، به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت دادندـ  پیدایش رقیبان دنیاطلب

کدام یک در مورد رنسانس درست است؟1--

1( اقتصاد این دوره بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی بود.

2( در دوره ی رنسانس، به دلیل باور دینی مردم، رفتارهای دنیوی، توجیه دینی می شد.

3( رنسانس به معنای مباح دانستن همه ی امور در قیاس با خواست انسان است. 

4( دلیل نام گذاری این دوره به رنسانس این است که غرب در دوره ی رنسانس به فرهنگ یونان و روم بازگشت.

 زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی، در دوران رنسانس توسط چه چیزهایی فراهم شد؟1--

2( رشد تجارت، کشف آمریکا، باال گرفتن تب طال 1( رشد تجارت، حرکت های فرهنگی، باال گرفتن تب طال  

4( تغییرات اجتماعی، اقتصاد صنعتی، پیشرفت در زمینه دریانوردی  3( رشد صنعت، پیشرفت در زمینه ی دریانوردی، کشف آمریکا  

 کدام گزینه در ارتباط با »اندیشه ی سیاسی نوین فرهنگ غرب« صحیح است، ولی در رابطه با »نهادینه شدن سکوالریسم در باورهای 1--
بنیادین فرهنگ غرب« صحیح نیست؟ )به ترتیب(

1( براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی، خواست و اراده ی آدمی را مبدأ قانون گذاری می داند ـ فلسفه های روشن گری عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را 
تسخیر کرد. 

2( شکل گیری حقوق فطری به جای حقوق انسانی و طبیعی ـ دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم زمینه ی گسترش فلسفه های روشن گری را 
فراهم آورد. 

3( پیامد باورها و ارزش های بنیادین غرب است ـ پیامد رویکرد سکوالر و دنیوی است که پیش از آن از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و 
فرهنگ عمومی گسترش پیدا کرده بود. 

4( به معنای آزادی انسان از همه ی ارزش های متعالی است که مستقل از او باشد ـفلسفه های روشن گری، سکوالریسم را از سطح نظری و عمیق به سطح عملی و 
ظاهری فرهنگ غرب تسری داد.

 تاریخ فرهنگ غرب به ترتیب به چهار دوره تقسیم می شود:1--

2( یونان و روم باستان ـ رنسانس ـ غرب جدید- قرون وسطی 1( یونان باستانـ  رنسانسـ  قرون وسطی- غرب جدید  

4( روم باستان ـ غرب جدید ـ قرون وسطی - رنسانس 3( یونان و روم باستان ـ قرون وسطی ـ رنسانس ـ غرب جدید  
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 رنسانس به معنای ................. است و دوره ی تاریخی از قرن ................. تا .................. میالدی را شامل می شود.1--

2( تولد دوبارهـ  سیزدهم - پانزدهم 1( تجدید حیاتـ  پانزدهمـ  شانزدهم   

4( تجدید حیاتـ  چهاردهم - شانزدهم 3( تجدید حیاتـ  هفدهم- نوزدهم   

 فرهنگ یونان و روم باستان فرهنگ ................... بود اما فرهنگ قرون وسطی فرهنگ ................ است. 1--

2( اساطیریـ  دینی مسیحیت  1( دنیویـ  اساطیری    

4( معنوی - دنیوی 3( دینی مسیحیتـ  سکوالر   

 رویکرد دنیوی آباء کلیسا طی قرون وسطی چه بود؟1--

1( نوعی دنیاگرایی و سکوالریسم عملی را دنبال می کردند. 

2( در عمل از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند. 

3( به بهانه ایمان و وحی، دین را از اعتبار می انداختند. 

4( به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند و بدین ترتیب حرکتی دنیوی را آغاز نمودند. 

کدام عامل زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد؟1--

2( فتح قسطنطنیهـ  مواجهه با مسلمانـ  جنگ های صلیبی 1( فتح قسطنطنیهـ  قدرت گرفتن فئودال هاـ  رشد تجارت   

4( باال گرفتن تب طالـ  رشد تجارتـ  جنگ های صلیبی 3( کشف آمریکاـ  مواجهه با مسلمانانـ  قدرت گرفتن شاهزادگان اروپا   

 هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به ................... به ابعاد ................... انسان اهمیت دادند.1--

2( هنر یونانـ  جسمانی و دنیوی 1( هنر روم باستانـ  جسمانی      

4( هنر دنیاگرایانهـ  جسمانی و معنوی 2( جریان اصالح دینی - معنوی     

با ............ و ........... و .............. زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی فراهم شد. 1--

2( کشف آمریکاـ  مواجهه با مسلمانانـ  بازگشت به هنر یونان  1( جنگ های صلیبیـ  رشد تجارتـ  اصالحات دینی    

4( باال گرفتن تب طالـ  کشف آمریکاـ  فتح قسطنطنیه  3( رشد تجارت ـ کشف آمریکا ـ باال گرفتن تب طال     

 از حرکت  های اعتراض آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم شناخته می شوند، کدام یک امکان گسترش پیدا نکردند؟1--

1( بخشی از حرکت ها که تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند. 

2( بخشی که رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار می گرفتند. 

3( حرکت هایی که با حمایت قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند. 

4( گروهی که موافق جریان های دنیاگرانه ای بودند که از دوران رنسانس پدید آمده بود.

 در ارتباط با آناباپتیست ها، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:1--

الف( گروهی از پروتستان هایی بودند که به مخالفت با جریان های دنیاگرانه ای پرداختند که از دوران رنسانس پدید آمده بود. 
ب( این گروه در تمام اروپا با تحوالت اجتماعی بعدی جهان غرب همراهی کردند. 

ج( بخشی از آن ها با نام آمیش ها از قرن هجدهم تا امروز شیوه ی زندگی خود را تغییر ندادند.
د( تاریخ اروپا شاهد کشتار آناباپتیست ها توسط مسیحیان کاتولیک و دیگر پروتستان ها بوده است.

4( ص ـ غ- غ- ص 3( ص ـ ص- غ ـ ص   2( غ ـ غ- غ- غ   1( ص ـ ص- ص- ص  
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 کدام مورد از پیامد تحریفات سیحیت در قرون وسطی نبوده است؟1--

1( مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. 

2( مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ روم، به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتند.

3( کلیسا شروع کرد که عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه کند. 

4( مسیحیت به عنوان یک دین توحیدی، به سوی رویکردی معنوی و دینی روی آورد. 

فرهنگ جدید غرب با پیدایش .................. آغاز می شود.1--

4( هنر و تفاسیر پروتستانی  3( فلسفه های روشنگری   2( رویکردهای سکوالری   1( تحریفل مسیحیت   

 فرهنگ جدید غرب، با پیدایش فلسفه های روشنگری آغاز می شود گزینه های صحیح و غلط را در این مورد مشخص کنید:1--

الف( رویکرد سکوالر و دنیوی از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی گسترش پیدا کرده بود. 
ب( رویکرد معنوی و این جهانی با فلسفه های روشنگری، عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را تسخیر کرد. 

ج( سکوالریسم در باورهای بنیادین فرهنگ غرب بنیادین شد.
د( دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه ی گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد. 

4( ص- غ- ص- ص 3( ص- ص- غ- غ   2( غ ـ غ- ص- غ   1( ص- ص- ص- ص  
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پایۀ یازدهم

ی
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ش
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ج

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پیدایش فلسفه های روشنگری - استعمارو ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از حرکت های اعتراض آمیز کشیشانی حمایت کردند که با قدرت پاپ مخالف بودند.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و در سطح زندگی و عمل، در تعامل با فرهنگ امپر و ا (1ل
اتوری روم، به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتند .

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. رشد تجارب، کشف امریکا و باال گرفتن تب طالو ا (1ل

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قرن ۱۴ تا ۱۶ میالدی - بازگشت غرب به فرهنگ یونان و رومو ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حرکت های اعتراض آمیز رنسانس، به جای بازگشت به سوی حقیقت الهی انسان به رویگردانی از معنوی منجر شد. بدین و ا (1ل
ترتیب به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت. در قرون وسطی، کلیسا، عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد.

ژاپن از قرن هفدهم و بعد از نفود مسیحیت، دروازه های خود را به روی کشورهای غربی بست.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در دوره ی رنسانس فرهنگ عرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود، به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و در و ا (1ل
نخستین قدم به یونان و روم باستان بازگشت. 

گاهی و اراده ی کنشگر، ناظر به دیگران )گذشتگان / معاصران / ایندگان(، ویژگی ها و اعمال آن ها است.  در کنش اجتماعی، آ

مقاومت هایــی از قبیــل جنبــش عــدم تعهــد، اتحادیــه ی عــرب و ســازمان کنفرانــس اســالمی، در برایــر سیاســت جهانی ســازی اقتصــادی قدرت هــای برتــر اروپایــی 
و آمریکایــی شــکل می گیــرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، و ا (1ل
فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد ؛ بدین ترتیب، اقتصاِد کشاورزِی و ا (1ل
فئودالی به اقتصاِد صنعتِی سرمایه داری متحول شد و روابط ارباب - رعیتی به روابط کارگر ان - سرمایه داران تغییر یافت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیباِن دنیاطلب کلیسا، و لا (1ل
فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

طــی قــرون وســطی، آبــاء کلیســا از شــعارها و مفاهیــم معنــوی و توحیــدی اســتفاده می کردنــد. امــا رویکــرد دنیــوی داشــتند و دنیاگرایــی و سکوالریســم در عمــل را 
دنبــال مــی کردنــد .

تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد دو پیامد زیر را به دنبال داشت:

در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول تثلیث از بعاد عقالنی توحید دور ماند.

در ســطح زندگــی و عمــل، مســیحیان و ابــاء کلیســا در تعامــل بــا فرهنــگ امپراطــوری روم، بــه ســوی نوعــی دنیاگرایــی گام برداشــتند. کلیســا در ایــن مقطــع، عملکرد 
دنیــوی خــود را در پوشــش معنــوی و دنیــوی توجیــه می کــرد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران با به وجود آورد، بدین ترتیب اقتصاِد کشاورزِی و اا (1ل
فئودالی به اقتصاِد صنعتِی سرمایه داری متحول شد.

۱۲- گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه های روشنگری آغاز می شود. رویکرد سکوالر که بیش از آن، از طریق هنر و اا (1ل
و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی گسترش پیدا کرده بود، با فلسفه های روشنگری، عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را تسخیر 
کرد. دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه ی گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد و فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از 

الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. شاهزادگان اروپایی به رقابت با قدرت کلیسا پرداختند و در این جهت از حرکت های اعتراض آمیز کشیشانی حمایت و اا (1ل
کردند که با قدرت پاپ مخالف بودند. 

در دوره ی رنســانس، فرهنــگ غــرب بــرای بســط و گســترش ابعــاد دنیــوی خــود، بــه ســوی حــذف پوشــش دینــی گام برداشــت و بــه تفســیر غیــر توحیــدی فرهنــگ 
یویــان و روم باســتان بازگشــت.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فرو ریخن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، و اا (1ل
فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

رنسانس به معنای »تجدید حیات« و »تولد دوباره« است و از قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدی را شامل می شود.

با رشد تجارت، کشف امریکا و باال گرفتن تب طال، زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب - رعیتی فراهم آمد.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

بررسی گزینه های نادرست:

گزینه ۱: در دوران رنسانس رویکرد دنیوی به عالم، در سطح هنر، اقتصاد، سیاست و همچنین در قالب حرکت های اعتراض آمیز مذهبی آشکار شد.

گزینــه ۲: طــی قــرون وســطی، آبــاء کلیســا از شــعارها و مفاهیــم معنــوی و توحیــدی اســتفاده می کردنــد امــا رویکــرد دنیــوی داشــتند و دنیاگرایــی و سکوالریســم در 
عمــل را دنبــال می کردنــد.

گزینــه ۴: در دوره ی رنســانس. فرهنــگ غــرب بــرای بســط و گســترش ابعــاد دنیــوی خــود. بــه ســوی حــذف پوشــش دینــی گام برداشــت و بــه تفســیر غیرتوحیــدی 
فرهنــگ یونــان و روم باســتان بــاز گشــت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

لیبرالیسم اندیشه ی سیاسی جدیدی است که براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی )اومانیسم( شکل می گیرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دنیاگرایــی رایــج در ســطح هنجارهــا، رفتارهــا و زندگــی مــردم، زمینــه ی گســترش فلســفه های روشــنگری را فراهــم آورد و فلســفه های روشــنگری، سکوالریســم را 
از الیه هــای ســطحی فرهنــگ غــرب بــه الیه هــای عمیــق آن تســری داد و فرهنــگ معاصــر غــرب را پدیــد آورد.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قســمت اول و دوم: در دوره ی رنســانس فر هنــگ غــرب بــرای بســط و گســترش ابعــاد دنیــوی خــود، بــه ســوی حــذف پوشــش دینــی گام برداشــت و در نخســتین 
قــدم، بــه یونــان و روم باســتان بازگشــت. البتــه ایــن بازگشــت در جهــت پذیــرش فرهنــگ اســاطیری باســتانی نبــود؛ بلکــه بــرای عبــور از مســیحیت و پذیــرش تفســیر 

غیرتوحیــدی فرهنــگ یونــان و روم باســتان از هســتی بــود.

قســمت ســوم: شــاهزادگان اروپایــی، بــه رقابــت بــا قــدرت کلیســا پرداختنــد و در ایــن جهــت از حرکت هــای اعتــراض آمیــز کشیشــانی حمایــت کردنــد کــه پیونــد خــود 
را بــا پــاپ قطــع کردنــد.
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 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ــت  ــا حمای ــن حــر کت هــا ب ــل نداشــتند، ای ــان دنیاگــرا تقاب ــا جری ــاپ مخالفــت داشــتند و ب ــا قــدرت پ ــوع اول، تنهــا ب ــز ن ــراض آمی قســمت اول: حرکت هــای اعت
ــای مســیحی را از تســلط کلیســا خــارج ســازند. ــی توانســتند بخشــی از اروپ قدرت هــای محل

- قســمت دوم: یکــی از پیامدهــای تحریفــات مســیحیت قــرون وســطی در ســطح اندیشــه و نظــر مســیحیت آمیختــه بــا رویکردهای اســاطیری شــد و با قبــول تثلیث 
از ابعــاد عقالنــی توحیــد دور ماند.

ــن  ــا فلســفه های روشــنگری، عمیق تری ــوی، ب ــا پیدایــش فلســفه های روشــنگری آغــاز می شــود. رویکــرد ســکوالر و دی ــد غــرب ب - قســمت ســوم: فرهنــگ جدی
الیه هــای فرهنــگ غــرب را تســخیر کــرد؛ بدین ترتیــب، سکوالریســم در باورهــای بنیادیــن ایــن فرهنــگ نهادینــه شــد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

ــرب،  ــه ی ع ــد، اتحادی ــدم تعه ــن ع ــل جش ــی از قبی ــی، پیمان های ــی و آمریکای ــر اروپای ــای برت ــادی قدرت ه ــازی اقتص ــت جهانی س ــر سیاس ــت در براب ــرای مقاوم ب
ــه اســت. ــن دولت هــا شــکل گرفت ــس اســالمی و ... بی ســازمان کنفران

- فروریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

- اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی جهان اجتماعی باز می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- قدرت سیاسی جوامع اسالمی که تا قبل از استعمار، بیشتر قومی و قبیله ای بود.

- حقوق بشر بر مبنای اندیشه ی اومانیستی، صرفا بر اساس خواسته ها، عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد.

- حرکت های اعتراض آمیز مذهبی )پروتستانتیسم( در جهت اصالح دینی پدید آمدند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- اگــر در فرهنگ هــای دینــی، افــرادی هواهــای نفســانی خــود را دنبــال کننــد، آن را بــه صــورت اشــکار و رســمی اظهــار نمــی کننــد، بلکــه نفس پرســتی خویــش را 
در قالــب مفاهیــم دینــی پنهــان می کننــد.

- انقالب صنعتی، مجموع نوآوری های فنی و اقتصادی بود که در اواسط قرن هجدهم برای اولین بار در انگلستان پدید امد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی، فرهنگ غرب دچار بحران معرفت شناختی شده است.

- دنیــا گرایــی رایــج در ســطح هنجارهــا، رفتارهــا و زندگــی مــردم، زمینــه ی گســترش فلســفه های روشــنگری را فراهــم آورد و فلســفه های روشــنگری، سکوالریســم 
را از الیه هــای ســطحی فرهنــگ غــرب، بــه الیه هــای عمیــق آن تســری داد و فرهنــگ معاصــر غــرب را پدیــد آورد.

- زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار، بیش تر قومی و قبیله  ای بود.

- حقوق بشر بر مبنای اندیشه اومانیستی، صرفا براساس خواسته ها، عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد.

- حرکت های اعتراض آمیز مذهبی )پروتستانتیسم( در جهت اصالح دینی پدید آمدند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

- جنگ های صلیبی، مواجهه ی اروپاییان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنیه، زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد.

- دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد.

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- در بحران معرفت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می شود.

- بســیاری از آدابــی کــه مــا مراعــات مــی کنیــم، محصــول پدیده هــای اجتماعــی اطــراف مــا هســتند کــه بــه صــورت فرصت هــا و  محدودیت هــا پیــش روی مــا 
ــد. ــرار می گیرن ق

- اقتصــاد وابســته بــه نفــت از آن جهــت کــه درآمــد هنگفــت و بــدون زحمتــی ایجــاد می کنــد باعــث شــکل گیــری تولیــد ملــی ضعیــف و شــکننده ای می شــود کــه 
مســتقیم و غیرمســتقیم وابســته بــه نفــت اســت.

- فلسفه های روشنگری سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جنگ های صلیبی، مواجهه ی اروپاییان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنیه، زمینه های فروریختن اقتدار کلیسا را و اا (1ل
فراهم کرد. فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیباِن دنیاطلِب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد دو پیامد زیر را به دتبال داشت.:و اا (1ل

۱- در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول تثلیت از ابعاد عقالنی توحید دور ماند.

۲- در ســطح زندگــی و عمــل، مســیحیان و آبــاء کلیســا در تعامــل بــا فرهنــگ امپراتــوری روم، بــه ســوی نوعــی دنیاگرایــی گام برداشــتند. کلیســا در ایــن مقطــع، 
عملکــرد دنیــوی خــود را در پوشــش معنــوی و دینــی توجیــه می کــرد.

۳0- گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

- از شعارها و مفاهیم توحیدی پوشش می گرفتند و با رویکرد معنوی خود، دنیاگروی و سکوالریسم را نفی می کردند. )صحیح نیست(

- بــه دلیــل رویکــرد دنیــوی خــود بــرای حــذف کلیســا بــه جــای آن کــه عملکــرد اربــاب کلیســا را مــورد انتقــاد قــرار دهنــد، بــه تدریــج دخالــت دیــن در امــور دنیــوی را 
انــکار کردنــد. )صحیــح اســت.(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. انقالب فرانسه ریشه در حرکت های فرهنگی دوران رنسانس و اندیشه های فلسفی و روشنگری و تغییرات اجتماعی و اا (1ل
مربوط به انقالب صنعتی دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت. قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد. بدین ترتیب اقتصاِد کشاورزِی و اا (1ل
فئودالی به اقتصاِد صنعتِی سرمایه داری متحول شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. غرب در این دوره به فرهنگ یونان و رم بازگشت.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در دوران رسانس رویکرد دنیوی به عالم، در سطح هنر، اقتصاد، سیاست و هم چنین در قالب حرکت های اعتراض آمیز و اا (1ل
مذهبی آشکار شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با رشد تجارت و کشف امریکا و باال گرفتن تب طال، زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی فراهم آمد.و اا (1ل
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 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بخشی از حرکت های اعتراض آمیز مذهبی تنها با قدرت پاپ مخلفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند. بخشی و اا (1ل
دیگر رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار می گرفتند. حرکت های نوع اول با حمایت قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از 

تسلط کلیسا خارج سازند، ولی حرکت های نوع دوم. مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش بیدا نکردند .

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این بازگشت برای عبور از مسیحیت و پذیرش تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم باستان از هستی بود.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه ی گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد و و اا (1ل
فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از سطح عملی و ظاهری فرهنگ غرب به سطح نظری و عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد. حرکت های اعتراض آمیز رنسانس، به جای و لا (1ل
بازگشت به سوی حقیقت الهی نشان، به رویگردانی از نگاه معنوی منجر شد. بدین ترتیب به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت.

باورهــا و ارزش هــای بنیادیــن غــرب، فرهنگــی را پدیــد آورد کــه راه را بــر شــناخت حقیقــت الهــی انســان و جهــان فروبســت. نظــام سیاســی کــه از ایــن پــس شــکل 
ــی کامــال ســکوالر می داشــت. ــد صورت می گرفــت، بای

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اندیشه ی سیاسی نوین براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی، خواست و اراده ی آدمی را مبدا قانون گذاری می داند. و اا (1ل
لیبرالیسم اندیشه ی سیاسی جدیدی است که از این رهگذر شکل می گیرد. 

انقالب فرانسه ریشه در حرکت های فرهنگی دوران رنسانس، اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به اتقالب صنعتی دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست:و اا (1ل

ج( علم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظیفه ی شناخعت حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان را از ملک به ملکوت بر عهده نداشت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رنسانس به معنای تجدید حیات و ولد دوباره است و از قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدی را شامل می شود. دلیل و اا (1ل
نام گذاری این دوره به رنسانس. این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و رم باز گشت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تجربی - فناوری و صنعت رهاورد این بخش از علوم بود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کشاورزان وابسته به زمین های اربابان خود شدند.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مباح دانستن همه ی امور در قیاس با خواست انسانو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:و اا (1ل

الــف( بــا تحریفاتــی کــه در مســیحیت قــرون وســطی )نــه دوره ی رنســانس( رخ داد، در ســطح اندیشــه و نظــر، مســیحیت آمیختــه بــا رویکردهــای اســاطیری شــد و 
بــا قبــول تثلیــث، از ابعــاد عقالنــی توحیــد دور مانــد.

ب( بــا رشــد تجــارت و کشــف امریــکا، زمینه هــای فروریختــن اقتــدار کلیســا فراهــم نشــد، بلکــه جنگ هــای صلیبــی، مواجهــه ی اروپاییــان بــا مســلمانان و باالخــره 
فتــح قســطنطنیه، زمینه هــای فروریختــن اقتــدار کلیســا را فراهــم کــرد.

ج( علم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظیفه ی شناخت حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان را از ملک به ملکوت برعهده نداشت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حرکت های اعتراض آمیز مذهبی با عنوان پروتستانتیسم شناخته می شود.و اا (1ل

رویکرد سکوالر و دنیوی با فلسفه ی روشنگری عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را تسخیر کرد. بدین ترتیب

سکوالریسم در باورهای بنیادین این فرهنگ نهادینه شد.

لیبرالیســم را مبــاح دانســتن همــه ی امــور در قیــاس بــا خواســت انســان تعریــف کرده انــد و بــه معنــای مبــدا بــودن آدمــی بــرای همــه ی ارزش هایــی اســت کــه بــه 
ــرد. خواســت او شــکل می گی
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:و لا (1ل

الف( در بحران معر فت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب با بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می شود.

ج( قدرت نظامی و صنعتی دولت های استعماری غربی بیش تر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حقوق بشر صورتی دنیوی و این جهانی دارد و صرفا براساس خواسته ها، عادت ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل و اا (1ل
می گیرد.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در استعمار نو، کشورهای استعمارگر با استفاده از ظرفیت هایی که در دوره ی استعمار ایجاد کر ده اند، از مجریان بومی و اا (1ل
و داخلی کشورهای مستعمره برای نیل به اهداف استعماری خود استفاده می کنند.

در دوران رنســانس پادشــاهان و قدرت هــای محلــی بــه عنــوان رقیبــان دنیاطلــب کلیســا ظهــور کردنــد و بــه دلیــل رویکــرد دنیــوی خــود و بــرای حــذف کلیســا به جای 
آن کــه عملکــر د آبــاء کلیســا را نقــد کننــد، بــه تدریــج دخالــت دیــن در امــور دنیــوی را انــکار کردند.

گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد.

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد دو پیامد زیر را به دنبال داشت:و اا (1ل

۱- در سطح اندیشه و تفکر مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند .

۲- در ســطح زندگــی و عمــل، مســیحیان و آبــاء مســیحیان در تعامــل بــا فرهنــگ امپراتــوری روم بــه ســوی نوعــی دنیاگرایــی گام برداشــتند. کلیســا در ایــن مقطــع 
عملکــرد دنیــوی خــود را در پوشــش معنــوی و دینــی توجیــه می کــرد.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:و اا (1ل

۲( نادرست - نادرست - درست ۱( نادرست - درست - درست     

4( درست - درست - درست ۳( درست - درست - نادرست    

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:و اا (1ل

۲( درست - نادرست - درست ۱( درست - درست - نادرست     

4( درست - درست - نادرست ۳( درست - درست - درست     

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم را اباحیت و مباح دانستن برخی امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده اند. این به معنای آزادی انسان از و اا (1ل
همه ی ارزش های متعالی است که مستقل از او باشد، نظام سکوالر جدید غربی، نه می توانست به دنبال حاکمیت ارزش های الهی باشد و نه عملکرد یا خطاهای 

دنیوی خود را توجیه الهی و دینی می کرد. اقتصاد قرون وسطی بر مدار کشاورزی در روابط اجتماعی ارباب - رعیتی بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هنرمندان دوران رنسانس با باز گشت به هنر یونان، به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت دادند. فرو ریختن اقتدار و اا (1ل
کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دلیل نام گذاری این دوره به رنسانس، این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. رشد تجارت، کشف آمریکا و باالگرفتن تب طالو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از سطح علمی و ظاهری فرهنگ غرب به سطح نظری و عمیق آن تسری داد و و لا (1ل
فرهنگ معاصر غرب را پدید اورد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آباء کلیسا به رغم آن که از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند با رویکرد دنیوی خود، نوعی دنیاگرایی و اا (1ل
و سکوالریسم عملی را دنبال می کر دند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

و دیگر و اا (1ل قرار می گرفتند مورد هجوم کاتولیک ها  دنیاگرا  با جریان  تقابل  و در  پاسخ صحیح است. حرکت هایی که رویکرد معنوی داشتند  گزینه ۲ 
پروتستان ها قرارگرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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سواالت درس هفتم

جامعه جهانی
پایۀ یازدهم

دولت های  سکوالر غربی، در ابتدا حرکت های پروتستانی را، برای ....... به خدمت گرفتند، آنان با ....... ، فرهنگ عمومی جوامع غیر 1-
غربی را دچار اختالل می کردند و از طریق ....... نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.

۱( شناخت حقیقت عالم در غرب - توزیع هدفمند علوم انسانی - وسایع ارتباط جمعی

۲( حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر - تبلیغ مسیحیت - سازمان های فراماسونری

۳( حذف نظام ارباب رعیتی در غرب - توزیع هدفمند علوم طبیعی - رسانه های گروهی

۴( برای حذف بازار مصرف کشورهای غیر غربی - سازمان های فراماسونری - تبلیغ مسیحیت

به ترتیب، موارد زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.1-

الف( حرکت های پروتستانی، مهم ترین عامل ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید بود.
ب( در دو سدهی نوزدهم و بیستم، فرهنگ کشورهای غیر عربی در حاشیه ی  روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی، تثبیت شد. 

ج( مسلمانان آسیای جنوب شرقی فارغ از قدرت سیاسی اسالم، از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا شدند. 
د( فرهنگ ایرانی به رغم پیروزی یونانیان، در دورهی حاکمیت سلوکیان، هویت خود را حفظ کرد.

۴( ص - ص - غ - غ ۳( ص- غ - غ - غ   ۲( غ - ص - ص - ص   ۱(غ - غ - ص - ص   

 به ترتیب دولت و بازرگانان، در مرحله شکل گیری پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت به چه چیزی نیاز داشتند؟1-

۲( استفاده از سازمان های فراماسونری - نیروی کار ارزان و مواد خام ۱( نیروی کار ارزان و مواد خام - حمایت سیاسی دولتمردان  

۴( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی - حمایت فئودال ها و اربابان بزرگ ۳( به سرمایه و پول بازرگانان - حمایت ناوگان نظامی دولتمردان  

 کدام گزینه با عبارت زیر، مرتبط است؟ مسلمانان آسیای جنوب شرقی از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا شدند و به آن روی 1-
آوردند.«

۱( سرنوشت تعامالت فرهنگی تابع روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی بود، برخی کشورها به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع به صورت پیرامونی بودند.

۲( نشر و گسترش اسالم متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود، بلکه مرهون قوت و قدرت فرهنگی آن بود.

۳( برخی از کشورهای مغلوب در صورتی که از ظرفیت فرهنگی برتری برخوردار بودند، گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب می کردند.

۴( فرهنگ کشورهای غیر غربی در آن دوره در حاشیه ی  روابط سیاسی و اقتصادی جهانی، وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد.

انسجام نظام جهانی پیامد ....... و چالش ها و تضادهای درونی پیامد ...........1-

۱( تأثیرگذاری بیشتر یک فرهنگ در سطح جهانی - حضور فرهنگ های مختلف در سطح جهانی است.

۲( حضور یک فرهنگ با تأثیر گذاری بیش تر - حضور فعال فرهنگ ها و تمدن های متفاوت است.

۳( غالب شدن یک فرهنگ در سطح جهانی و برخورداری از ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی - غالب شدن فرهنگ هایی است که فاقد ویژگی های مطلوب باشند.

۴( تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی - حضور فرهنگ یا فرهنگ های فعال متفاوت است.
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 به ترتیب هر عبارت به کدام یک از مراحل تکوین النظام نوین جهانی« اشاره دارد؟1-

- در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه و نفوذ غرب را تحمل نمی کردند. 
- پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن - حاکمیت کنتها و لردها

۱( پیدایش قدرت های سکوالر - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

۲( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۳( استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت های سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

۴( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت های سکوالر

 کدام گزینه در ارتباط با به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی از سوی دولت های  سکوالر غربی نادرست است؟1-

۱( دولت های  غربی از طریق آنها توانستند بر نخبگان سیاسی جوامع غیرغربی تنیر بگذارند و همانند پروتستانها از آنها حمایت کنند.

۲( از مبلغان مذهبی و تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده کردند.

۳( دولت های  غربی برای درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند، از آنها استفاده می کردند.

۴( به خدمت گرفتن آنها برای سلطه بر فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی و اختالل آن بود.

 نقش فرهنگ غرب در دو سده ی نوزدهم و بیستم چه بود و طی این مدت فرهنگ کشورهای غیرغربی چگونه شد؟1-

۱( سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدید شکل گرفت - به تثبیت روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی کمک کرد.

۲( شکل جدیدی به روابط میان جوامع با جامعه ی جهانی بخشید - در حاشیه روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی، وضعیتی آسیب پذیر پیدا کرد.

۳( جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی در آورد - موجب تقویت روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی شد.

۴( سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل گرفت . در حاشیه ی  روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی، وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد.

چه موقع در جامعه جهانی، تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد؟1-

۱( زمانی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد.

۲( موقعی که فرهنگ با فرهنگ های غالب فاقد ویژگی های مطلوب باشند.

۳( هنگامی که جامعه جهانی عرصه حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد.

۴( هنگامی که یک فرهنگ بتواند در سطح جهانی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

به ترتیب شکل گیری انقالب فرانسه و نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جوامع غیر غربی« در کدام یک از مراحل تکوینی نظام 1--
نوین جهانی اتفاق افتاد؟

۱( پیوند قدرت با تجارب، سرمایه و صنعت - پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر

۲( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۳( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی

۴( پیوند قدرت با تجارب، سرمایه و صنعت - استفاده از سازمان های فراماسونری

 به ترتیب، دولت و بازرگانان، در مرحله شکل گیری پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت به چه چیزی نیاز داشتند؟1--

۲( به سرمایه و پول بازرگانان - حمایت ناوگان نظامی دولتمردان ۱( نیروی کار ارزان و مواد خام - حمایت سیاسی دولتمردان  

۴( بازار مصرف کشورهای غیر غربی - نیروی کار ارزان و مواد خام ۳( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی - حمایت فئودال ها و اربابان بزرگ 
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کشورهای غربی برای تأمین منافع اقتصادی خود در وهله نخست چه می کردند و به چه چیزی نیاز داشتند؟ 1--

۱( از حرکت های پروتستانی برای حذف قدرت کلیسا استفاده کردند - به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند.

۲( به انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران پرداختند - از تبلغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده کردند.

۳( به انتقال برده های سیاه پوست افریقایی به مزارع آمریکایی پرداختند - به مواد خام و نیروی کار ارزان کشورهای غیر غربی نیاز داشتند.

۴( از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند. در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند.

به ترتیب در کدام یک از مراحل تکوین نظام نوین جهانی، برای رسیدن به هدف از مبلغان مذهبی استفاده می کردند و در کدام مرحله 1--
دولت - ملت ها« پدید آمدند؟

۴( سوم - دوم ۳( چهارم - دوم   ۲( سوم - اول   ۱( دوم - سوم  

جامعه جهانی قبل از ظهور غرب جدید، چگونه بود؟1--

۱( فرهنگ ها و تمدن های مختلف هریک در بخشی از جهان، حاکمیت سیاسی مربوط به خود را داشت.

۲( در صورت برقراری روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی، سرنوشت تعامالت فرهنگی تابع این روابط می شد.

۳( بین کشورهای مختلف با حاکمیت های متفاوتی که داشتند، روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی وجود نداشت.

۴( برای فرهنگ های مختلف امکان عبور از مرزهای جغرافیایی از طریق روابط تجاری یا گفت و گوهای مستقیم علمی و معرفتی وجود نداشت.

عبارت درست در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، کدام است؟1--

۱( اعالم گسست دولت ها از دین - نقش صنعت بر فرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران به استفاده غرب از مبلغان مذهبی و سازمان های فرماسونری - ادغام 
جوامع غیر غربی در نظام جهانی استعمار

۲( شکل گیری انقالب فرانسه به انتقال ثروت به جوامع اروپایی اشغال کشورهای استعمار زده توسط استعمارگران - در هم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای غیر غربی

۳( پیدایش قدرت های سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، صنعت و سرمایه به انتقال ثروت به جوامع اروپایی - استعمار به عنوان عاملی برای ادغام جوامع غیر غربی در 
نظام جدید جهانی

۴( پدیدآیی دولت ملت ها به زوال تدریجی قدرت کلیسا به پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار

هریک از موارد زیر، به ترتیب چه پیامدی دارد؟1--

- غالب بودن یک فرهنگ دارای ویژگی های مطلوب در سطح جهانی
- فرهنگ های غالب فاقد ویژگی مطلوب - حضور فعال فرهنگ های متفاوت در جامعه ی جهانی

۱( مواجه شدن جامعه ی جهانی با چالش ها و تضادهای درونی - رخ دادن تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی - انسجام بیشتر نظام جهانی

۲( انسجام بیشتر نظام جهانی - رخ دادن تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی - مواجه شدن جامعه ی جهانی با چالش ها و تضادهای درونی

۳( انسجام بیشتر نظام جهانی - مواجه شدن جامعه جهانی با چالش ها و تضادهای درونی - رخ دادن تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی

۴( مواجه شدن جامعه جهانی با چالش ها و تضادهای درونی - کاهش انسجام نظام جهانی - رخ دادن تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی

کدام یک در رابطه با روابط بین الملل و نظام جهانی، قبل از ظهور غرب جدید، درست نیست؟1--

۱( فرهنگ ها و تمدن های مختلف هر یک در بخشی از جهان حاکمیت سیاسی مربوط به خود را به وجود آورده بودند.

۲( برای فرهنگ های مختلف امکان عبور از مرزهای جغرافیایی خود از طریق روابط تجاری با گفت و گوی مستقیم علمی و معرفتی وجود داشت.

۳( اگر برخی از کشورها از جهت نظامی مورد هجوم قرار می گرفتند در صورتی که از ظرفیت فرهنگی برتری برخوردار بودند گروه مهاجم را درون خود هضم و جذب 
می کردند.

۴( جامعه جهانی که از روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین کشورهای مختلف شکل می گرفت به گونه ای بود که سرنوشت تعامالت فرهنگی را تابع روابط 
سیاسی، نظامی یا اقتصادی قرار می داد.
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 دولت های  سکوالر غربی از چه طریقی بر نخبگان سیاسی جوامل غیر غربی تأثیر می گذاشتند؟1--

۴( سازمان های فراماسونری ۳( استعمار و ادغام جوامع   ۲( رشد تجارت و برده داری  ۱( تبلیغ مسیحیت  

کدام یک از گزینه های زیر منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ شد؟1--

۲( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ۱( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری  

۴( زواج تدریجی قدرت کلیسا ۳( استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی   

 دولت های  سکوالر غربی به ترتیب چگونه فرهنگ جوامع غیر غربی را دچار اختالل می کردند و از چه طریق بر نخبگان سیاسی آن 1--
جوامع تأثیر می گذاشتند؟

۲( پیوند قدرت با ثروت و تجارت - مبلغان مذهبی ۱( تامین منافع اقتصادی - به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی  

۴( سازمان های فراسونری - تبلیغ مسیحیت ۳( تبلیغ مسیحیت - سازمان های فراماسونری   

 کدام گزینه منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ شد؟1--

۲( رشد تجارت و برده داری ۱( زوال تدریجی قدرت کلیسا    

۴( در هم شکستن مقاومت فرهنگی ۳( استفاده از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری  

دولت های سکوالر غربی چگونه فرهنگ جوامع غیر غربی را دچار اختالل می کردند و از چه طریق بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر 1--
می گذاشتند؟

۲( پیوند قدرت با ثروت و تجارت - مبلغان مذهبی ۱( تأمین منافع اقتصادی - به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی  

۴( سازمان های فراماسونری - تبلیغ مسیحیت ۳( تبلیغ مسیحیت - سازمان های فراماسونری   

 به ترتیب، »دانشی که صرفا وسیله ی رسیدن به اهداف دنیوی است و توانایی ارزیابی ارزش ها و اهداف انسانی را ندارد، چه نام 1--
دارد؟« و »از نظام ارباب - رعیتی در غرب با چه عنوانی یاد می شود؟« و »مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی چه بود؟«

۲( دانش ابزاری - فئودالیسم - استعمار ۱( روشنگری - فئودالیسم - جوامع استعمار زده   

۴( بحران معرفتی - پروتستانتیسم - استعمار ۳( فرهنگ عمومی - لیبرالیسم - حقوق بشر   

به ترتیب کشورهای عثمانی، ژاپن و چین در دورهی استعمار چه وضعیتی پیدا کردند؟1--

۱( با تهدید کشورهای اروپایی مجبور به برقراری روابط تجاری، تحت شرایط مورد نظر آنها شد - از طریق تهدید نظامی، در قرن هفدهم دروازه های خود را به روی 
کشورهای غربی گشود . در اثر نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید نظامی و روابط اقتصادی از هم پاشید.

۲( از طریق تهدید نظامی، نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و روابط اقتصادی، تحت سیطرهی روسیه در آمد - با تهدید کشورهای اروپایی مجبور به برقراری روابط تجاری، 
تحت شرایط موردنظر آنها شد . در اثر نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید نظامی و روابط اقتصادی از هم پاشید.

۳( در اثر نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید نظامی و روابط اقتصادی از هم پاشید - از طریق تهدید نظامی، نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و روابط اقتصادی 
به صورت کشوری ضعیف در آمد - با تهدید کشورهای اروپایی و بدون حضور مبلغان مسیحی به صورت کشوری ضعیف در آمد.

۴( در اثر نفوذ گروه های  مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید نظامی و روابط اقتصادی از هم پاشید - با تهدید کشورهای اروپایی جبور به برقراری روابط تجاری، تحت 
شرایط موردنظر آنها شد - از طریق تهدید نظامی، نفوذ گروه های  مبلغ مسیحی و روابط اقتصادی به صورت کشوری ضعیف در آمد.
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کدام گزینه در رابطه با شکل گیری و فرایند تکوین نظام نوین جهانی صحیح نیست؟1--

۱( دولت ها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان برای تجارت و سود، نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند. بدین ترتیب، پیوند 
قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت.

۲( کشورهای غربی برای پیوند زدن قدرت با ثروت و تجارت در وهله نخست از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند.

۳( در دو سده ی هفدهم و هجدهم، سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل گرفت که جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع 
پیرامونی در آورد.

۴( جوامع استعمار زده به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه شدند.

 کدام گزینه سیر پیوند قدرت با تجارت و سرمایه را به درستی نمایان می سازد؟1--

۱( جایگاه برتر بازرگانان نسبت به زمین داران به رشد تجارت و برده داری - انباشت ثروت سرمایه داران آمریکایی به افزایش قدرت دولت ها به حمایت بازرگانان از 
دولتمردان به جایگاه باالتر زمین داران نسبت به بازرگانان « پیوند قدرت با تجارت و صنعت

۲( رشد تجارت و برده داری به انتقال برده های سیاه پوست آفریقایی به مزارع اروپایی و انتقال ثروت به جوامع آمریکایی به جایگاه برتر زمین داران نسبت به بازرگانان - نیاز 
دولت ها برای افزایش قدرت خود به سرمایهی بازرگانان به نیاز بازرگانان به حمایت نظامی دولتمردان به پیوند قدرت با سرمایه و صنعت

۳( نیاز دولت ها برای افزایش قدرت به سرمایه و پول بازرگانان به نیاز بازرگانان به حمایت نظامی دولتمردان « انتقال برده های سیاه پوست آفریقایی به مزارع اروپایی به 
انتقال ثروت به جوامع آمریکایی ا سرعت بخشیدن به انباشت ثروت سرمایه داران به پیوند قدرت با تجارت و سرمایه

۴( رشد تجارت و برده داری به انتقال برده های سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی به انتقال ثروت به جوامع اروپایی به جایگاه باالتر بازرگانان نسبت به زمین داران 
به نیاز دولت ها به سرمایه و پول بازرگانان ، نیاز بازرگانان به حمایت نظامی دولتمردان - پیوند قدرت با ثروت و تجارت

 شکل گیری نظام نوین جهانی چگونه بود؟1--

۱( در دو سده ی نوزدهم و بیستم، سازماندهی سیاسی و فرهنگی جدید شکل گرفت که جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع 
پیرامونی در آورد و بدین سان نظام نوین جهانی شکل گرفت.

۲( در سده های هفدهم تا بیستم، اقتصاد گسترده ای شکل گرفت که تقسیم کارش از مرزهای سیاسی و فرهنگی موجود فراتر رفت و نظامی در سطح جهان با عنوان 
»نظام نوین جهانی« پدید آورد که جوامع غربی را به صورت مرکز و سایر جوامع را به صورت پیرامون در آورد.

۳( سازماندهی نظامی و سیاسی در دو سده ی  هجدهم و نوزدهم، موجب شد کشورهای غیر غربی در حاشیه ی  روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی 
وضعیتی متزلزل پیدا کرده و در نظام نوین جهانی ادغام شوند.

۴( در سده ی شانزدهم فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیر توحیدی فرهنگ یونان و رم 
بازگشت و از این به بعد نظام نوین جهانی پدید آمد.

 دولت های  سکوالر غربی از تبلیغ مسیحیت برای ....... استفاده کردند. آنان با تبلیغ مسیحیت، .......... را دچار اختالل می کردند و 1--
از طریق ....... نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.

۱( ترویج علوم انسانی غربی - تربیت نخبگان جوامع غیر غربی - امپراتوری رسانه ای

۲( گسترش جهانی قدرت خود - فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی - سازمان های فراماسونری

۳( تضعیف ساز و کارهای دموکراسی - فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی - کانون های صهیونیستی

۴( انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت های چند ملیتی - تربیت نخبگان جوامع غیر غربی - سازمان های بین المللی

 هر یک از عبارت های زیر، به ترتیب چه پیامدهایی به دنبال داشتند؟1--

- انقالب فرانسه
- به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری 
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- زوال تدریجی قدرت کلیسا
۱( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - تأمین نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غیر غربی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

۲( جایگاه برتر بافتن بازرگانان نسبت به کشاورزان - تخریب جامعه ی جهانی پیشین - پیدایش سازمان های فراماسونری و دولت های  سکوالر

۳( تخریب جامعه ی جهانی پیشین - سرعت گرفتن انباشت ثروت سرمایه داران - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه 

۴( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه ی غرب را تحمل نمی کردند - حاکمیت اربابان بزرگ و فئودال ها

کدام گزینه به ترتیب بیان گر پاسخ سؤال های زیر است؟ 1--

- چرا امروزه سازمان های فراماسونری جاذبه ی فرهنگی خود را از دست داده اند؟
- ژاپن از چه زمانی دروازهی خود را به روی کشورهای غربی بسته بود؟ 

- دولت های  سکوالر غربی برای چه هدفی حرکت های پروتستانی را به خدمت گرفتند؟
۱( زیرا کشورهای غربی از آنها برای بسط اندیشه های غربی در میان نخبگان کشورهای غیر غربی بهره می برند - قرن هفدهم - حذف قدرت کلیسا

۲( زیرا دیدگاه های غربی از طریق نظام آموزشی به ذهن و اندیشه ی جوامع راه می یابد - بعد از نفوذ مسیحیت - ایجاد سیاست سکوالر

۳( زیرا کشورهای غربی از آنها برای بسط اندیشه های غربی در میان نخبگان کشورهای غیر غربی بهره می برند - بعد از نفوذ مسیحیت - گسترش جهانی قدرت خود

۴( زیرا دیدگاه های غربی از طریق نظام آموزشی به ذهن و اندیشه ی جوامع راه می یابد - قرن هفدهم - اختالل در فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی

علت درهم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای غیر غربی از سوی کشورهای غربی چه بود و مهم ترین عنصر برای ادغام جوامع 1--
غیر غربی در نظام جهانی جدید چه بود؟

۱( حمایت از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - صنعت

۲( نیاز به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غیر غربی - استعمار

۳( جایگاه برتر صاحبان ثروت جوامع غربی نسبت به زمین داران کشورهای غیر غربی - صنعت

۴( اختالل در فرهنگ جوامع غیر غربی و تاثیر بر نخبگان سیاسی - استعمار

هر عبارت مربوط به کدام یک از مراحل شکل گیری نظام نوین جهانی است؟1--

- کشورهای غربی به صورت مستقیم نمی توانستند جوامعی که از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار بودند را تحت سلطه سیاسی خود در آورند. 
- زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ شد. 

- صنعت عنصری بود که بر فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.
- کشورهای غربی برای تأمین منافع اقتصادی خود نیازمند درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند.

۱( استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت های سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و 
فراماسونری سازمان های 

۲( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت های سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، 
سرمایه و صنعت

۳( استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - پیدایش 
قدرت های سکوالر

۴( پیدایش قدرت های سکوالر - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - استعمار و ادغام جوامع در 
نظام نوین جهانی
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هر عبارت، علت کدام گزینه است؟1--

- ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید 
- نیاز دولت ها به سرمایه و پول بازرگانان 

- درهم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای غیر غربی 
- حاکمیت کنتها و لردها

۱( استعمار - افزایش قدرت - تامین منافع اقتصادی - زوال تدریجی قدرت کلیسا

۲( امپریالیسم - حمایت ناوگان - تأمین منافع اقتصادی - انقالب فرانسه

۳( استعمار - تجارت و سود - تامین منافع اقتصادی - اعالم جدایی دین از دنیا

۴( امپریالیسم - رشد برده داری - تأمین منافع اقتصادی - دولت به ملت های  جدید

 چه موقع جامعه جهانی شاهد تعامالت، گفت و گوها و برخوردهای فرهنگی و تمدنی خواهد بود؟1--

۱( فرهنگ اثر گذار فاقد ویژگی های مطلوب باشد.

۲( زمانی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد.

۳( فرهنگ غالب، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد.

۴( هنگامی که عرصه حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد.

 کدام پدیده، فرهنگ ها را، از علمی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی باشد، محروم می گرداند؟1--

۲( توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی ۱( به سخره گرفتن ارزش های دموکراتیک  

۴( باز خوانی هویت معنوی از نگاه فرهنگ غربی در فرهنگ دینی ۳( مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی  

در کدام یک از مراحل تکوین نظام نوین جهانی، دولت - ملت های  جدید پدید آمدند؟1--

۲( استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی ۱( پیدایش قدرت های سکوالر   

۴( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری ۳( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت  

 فرهنگ مغوالن، چگونه بود؟1--

۱( قبیله ای و اساطیری بود و گاهی تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که از نظر نظامی شکست خورده بودند.

۲( قومی و قبیله ای بود به سرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که از نظر نظامی شکست خورده بودند.

۳( مشرکانه و اساطیری بود و بر فرهنگ جوامعی که از نظر نظامی شکست خورده بودند تاثیر می گذاشتند.

۴( قومی و قبیله ای بود و به سرعت در فرهنگ هایی که از نظر نظامی شکست خورده بودند تاثیر می گذاشتند.

 جامعه ی جهانی بر چه اساسی، حالت های مختلف به خود می گیرد؟1--

۲( قدرت تأثیر گذاری و جوامع مختلف و توان نظامی ۱( ویژگی های جغرافیایی و حاکمیت سیاسی  

۴( ویژگی های فرهنگی و قدرت تاثیر گذاری جوامع مختلف ۳( ظرفیت های فرهنگی و حاکمیت و قدرت سیاسی 

مسلمانان آسیای جنوب شرقی، چگونه به اسالم روی آوردند؟1--

۲( اتکاء به قدرت نظامی ۱( از طریق تجارت    

۴( به وسیله ی قدرت سیاسی اسالم ۳( آشنایی با فرهنگ اسالمی   
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 در شکل گیری پیوند قدرت با تجارت و ثروت، هر یک از طرفین به چه چیزی از طرف مقابل نیاز داشت؟ دولتها به ...... .1--

۱( خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و بازرگانان به حمایت اقتصادی دولتمردان

۲( حمایت اقتصادی بازرگانان و بازرگان به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف

۳( سرمایه و پول بازرگانان و بازرگانان به حمایت ناوگان نظامی دولتمردان

۴( مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف و بازرگانان در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوام مختلف

 دولت های  سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی ....... آنها همان گونه که ابتدا حرکت های پروتستانی را برای ....... به خدمت 1--
گرفتند، اینک از تبلیغ مسیحیت برای ....... استفاده می کردند.

۱( انگیزه دینی نداشتند - حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر - گسترش جهانی قدرت خود

۲( انگیزه ی  سیاسی داشتند - بسط جهانی قدرت خود - تأثیر گذاری بر نخبگان سیاسی کشورهای دیگر

۳( انگیزه دینی نداشتند - بسط جهانی قدرت خود - ایجاد اختالل در فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی

۴( به منافع اقتصادی توجه داشتند - بسط قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر - تأثیر گذاری بر نخبگان سیاسی جوامع دیگر

بزرگ ترین امپراتوری اسالمی در قرن -- چگونه از هم پاشید و نام آن چه بود؟1--

۱( جدا شدن بخش هایی از آن و قرار گرفتن تحت نفوذ روسیه و انگلیس - ایران

۲( با تهدید نظامی و روابط سیاسی و نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و فراماسونری - ایران

۳( در اثر نفوذ گروههای مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید نظامی و روابط اقتصادی - عثمانی

۴( گشودن دروازه های خود به روی کشورهای غربی و برقراری روابط سیاسی - عثمانی

 در دوران خالفت، فرهنگ اسالمی گروه های  مهاجم بیگانه را ناگزیر می ساخت تا برای استمرار و بقای خود از ........ استفاده کنند.1--

۲( مناسبات قومی و قبیله ای ۱( عادات تاریخی    

۴( پوشش مفاهیم و ارزش های دینی ۳( ارزش های تاریخی و قومی   

 هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به میزانی که آن فرهنگ، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، 1--
جامعه ی جهانی چه وضعیتی پیدا می کند؟

۲( نظام جهانی متأثر از آن شکل می گیرد. ۱( از انسجام برخوردار خواهد بود.   

۴( با چالش ها و تضادهای درونی مواجه خواهد شد. ۳( تعامالت و گفت و گوهای فرهنگی رخ خواهد داد. 

در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، انگیزهی دولت های  غربی در حمایت از مبلغان مسیحی چه بود؟1--

۲( حذف قدرت کلیسا ۱( انگیزه ی  دینی    

۴( ایجاد سیاست سکوالر ۳( گسترش جهانی قدرت خود   

جامعه ی جهانی، چه موقع با چالش ها و تضادهای درونی مواجه خواهد شد؟1--

۱( فرهنگ های مختلف در سطح جهانی حضور فعال داشته باشند.

۲( یک فرهنگ بتواند در سطح جهانی تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

۳( فرهنگ یا فرهنگ های غالب و تأثیر گذار فاقد ویژگی های مطلوب باشد.

۴( فرهنگ غالب در سطح جهانی، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد.
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کشورهای غربی، برای تأمین منافع اقتصادی، به چه چیزی نیاز داشتند و در وهلهی نخست، چه اقدامی می کردند؟1--

۱( گسترش جهانی قدرت خود - به رشد تجارت، بردگی سیاه پوستان آفریقایی و انتقال آنها به مزارع آمریکایی پرداختند.

۲( به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غربی - از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند.

۳( به سرمایه و پول بازرگانان - حرکت های پروتستانی را برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر به خدمت گرفتند.

۴( درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه ی آنها را تحمل نمی کردند - از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند.

حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ، نتیجه ی ....... بود که در نهایت با ....... ، دولت های ی شکل گرفتند که به طور رسمی، جدایی 1--
خود را از دین اعالم کردند. این دولت های  سکوالر غربی در حمایت از ....... ، انگیزه ی دینی نداشتند. آنان با تبلیغ مسیحیت، ....... را 

دچار اختالل می کردند.

۱( پیوند قدرت با تجارت - انقالب انگلیس - سازمان های ماسونی - ساز و کارهای دموکراسی غربی

۲( زوال تدریجی قدرت کلیسا - انقالب فرانسه - مبلغان مسیحی - فرهنگ عمومی غیر غربی

۳( پیدایش قدرت های سکوالر - انقالب روسیه - سازمان های فراماسونری - تربیت نخبگان سیاسی غیر غربی

۴( به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی - انقالب آمریکا - مبلغان مذهبی - ارزش های دموکراتیک جهان غرب

هر عبارت به ترتیب به کدام یک از مراحل تکوین نظام جهانی« اشاره دارد؟ 1--

- صنعت عنصر دیگری بود که بر فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.
- پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن - شکل گیری دولت - ملت های  جدید

۱( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

۲( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر

۳( به خدمت گرفتن مبلغان و سازمان های فراماسونری - پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۴( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - به خدمت گرفتن مبلغان و سازمان های فراماسونری - پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر

 در هریک از دوره های زیر روابط کشورها در نظام جهانی چگونه بوده است؟1--

الف( سده ی نوزدهم و بیستم
ب( سده هفدهم تا بیستم

۱( سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل گرفت - کشورهای غیر غربی و غربی هویت مستقل خود را داشتند و ارتباطی با یکدیگر نداشتند.

۲( جوامع غربی به صورت جوامع مرکزی ظهور یافتند - تقسیم کار داخل مرزهای سیاسی و فرهنگی جوامع موجود انجام می گرفت.

۳( فرهنگ کشورهای غیر غربی در حاشیه قرار گرفت. جوامع غیر غربی به صورت جوامع پیرامونی فرصت بروز و ظهور یافتند.

۴( عقاید و ارزش های کشورهای غیرغربی متزلزل و آسیب پذیر شد - فرهنگ غرب شکل جدیدی به روابط میان جوامع با جامعه جهانی بخشید.

کدام گزینه ترتیب صحیح فرآیند تکوین نظام نوین جهانی را نشان می دهد؟1--

۱( پیدایش قدرت های سکوالر - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی به استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۲( به خدمت گرفتن سازمان های فراماسونری - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - پیدایش قدرت های سکوالر

۳( استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

۴( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - به خدمت گرفتن سازمان های فراماسونری به استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی
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 هریک از موارد زیر به ترتیب منجر به چه امری شد؟ 1--

)زوال تدریجی قدرت کلیسا - انقالب فرانسه - پیدایش صنعت(
۱( حاکمیت فئودال ها - پیدایش دولت و ملت ها - بهبود موقعیت سرمایه داران

۲( حاکمیت اربابان بزرگ - پیدایش کنت ها و لردها -انباشت ثروت

۳( پیدایش کنتها - پیدایش دولت های  گسسته از دین - پیوند قدرت ها با ثروت

۴( پیدایش لردها - پیدایش دولت های  محدود به ابعاد تاریخی - پیدایش دولت و ملتها

 چند مورد از گزاره های زیر دربارهی مرحله ی سوم فرآیند تکوین نظام جهانی، نادرست است؟1--

الف( کشورهای غربی به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غیر غربی نیاز داشتند.  آنها برای تأمین منابع اقتصادی خود نیازمند 
درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند.

ب( کشورهای غربی در وهله ی  نخست از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند. دولت های  سکوالر غربی در 
حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی  دینی نداشتند. آنها ابتدا حرکت های پروتستانی را برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر به 

خدمت گرفتند. 
ج( دولت های  سکوالر غربی از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده کردند. آنان با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ عمومی 

جوامع غیر غربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند. 
د( در این دوران فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود، به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و در نخستین قدم 

بخشید.  استحکام  را  فراماسونری  سازمان های  حاکمیت 
۴( چهار ۳( سه    ۱( یک   ۲( دو  

هریک از عبارت زیر، مربوط به کدام یک از مراحل فرآیند تکوین نظام نوین جهانی است؟ 1--

- انقالب فرانسه - برتری صاحبان ثروت    - شکل گیری دولت، ملت ها   
۱( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - پیدایش قدرت های سکوالر - پیدایش قدرت های سکوالر

۲( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - پیدایش قدرت های سکوالر - ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۳( پیدایش قدرت های سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - پیدایش قدرت های سکوالر

۴( پیدایش قدرت های سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

انقالب فرانسه در چه چیزهایی ریشه دارد؟1--

۱( اقتصاد صنعتی سرمایه داری - روشنگری - اومانیسم

۲( دوران رنسانس - گسترش تجارت - سکوالریسم

۳( دوران رنسانس - اندیشه های فلسفی روشنگری - تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی

۴( عقاید و ارزش های بنیادین غرب - تفاسیر پروتستانی از دین - فئودالیسم

 چه چیزی در شکل گیری حالت های متفاوت جامعه جهانی نقش دارد؟1--

۲( اوضاع اقتصادی و حاکمیت و قدرت سیاسی ۱( ویژگی های جغرافیایی و حاکمیت سیاسی  

۴( قدرت تأثیر گذاری جوامع مختلف و قدرت نظامی ۳( ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیر گذاری جوامع مختلف 
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 مسلمانان آسیای جنوب شرقی، چگونه با فرهنگ اسالمی آشنا شدند و چه چیزی در نشر و گسترش فرهنگ اسالمی نقش داشت؟1--

۲( از طریق تجارت - قوت و قدرت فرهنگی آن ۱( قدرت نظامی - غلبه فرهنگی بر سایرین   

۴( به وسیله قدرت سیاسی اسالم - گستردگی حوزه نفوذ آن ۳( قوت و قدرت فرهنگی اسالم - توانایی اقتصادی   

کدام یک مربوط به مرحله سوم از مراحل تکوین نظام نوین جهانی است؟1--

۱( دولت های  سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه دینی نداشتند.

۲( صنعت عنصر دیگری بود که بر فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.

۳( با انقالب فرانسه دولت های ی شکل گیرفت که به طور رسمی، گسست خود را از دین اعالم کردند.

۴( دولت ها، برای تقویت قدرت خود نیاز به سرمایه و پول بازرگانان داشتند.

 کشورهایی که از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار بودند، چگونه تحت سلطه ی کشورهای استعمارگر در می آمدند و کدام کشورها در 1--
این دسته قرار می گرفتند؟

۱( با استعمار فرانو و از طریق نفوذ نظامی و جغرافیایی کشورهای استعمارگر به کشورهایی مثل چین و عثمانی 

۲( با استعمار نو و از طریق نفوذ نظامی و جغرافیایی کشورهای استعمارگر - ژاپن و ایران

۳( به صورت مستقیم و از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی - کشورهایی مثل عثمانی و ایران

۴( به صورت غیر مستقیم و از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی - چین و ژاپن

جامعه ی جهانی در گذشته قبل از ظهور غرب جدید، چگونه بوده است؟1--

۱( فرهنگ ها و تمدن های مختلف، هریک در بخشی از جهان حاکمیت و قدرت سیاسی مربوط به خود را به وجود آورده بودند.

۲( کشورها روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی چندانی نداشتند.

۳( روابطی که بین کشورها شکل می گرفتند به گونه ای بود که سرنوشت تعامالت فرهنگی را تابع روابط سیاسی، نظامی با اقتصادی قرار می داد.

۴( کشورهایی که مورد هجوم نظامی قرار می گرفتند در صورتی که از توان نظامی باالیی برخوردار بودند می توانستند گروه مهاجم را درون خود هضم کنند.

گزینه های صحیح و غلط را در ارتباط با هجوم نظامی یک کشور بر کشور دیگر مشخص کنید:1--

الف( کشورهایی که مورد هجوم نظامی قرار می گرفتند در صورتی که از ظرفیت فرهنگی برتری برخوردار بودند، گروه مهاجم را درون خود 
هضم و جذب می کردند. 

ب( فرهنگ ایرانی زمانی که یونانیان پیروز شدند در دوره حکومت سلوکیان، بسیاری از باورها و هویت فرهنگی خود را از دست دادند. 
ج( چین با آن که از مغوالن شکست خورده بود فرهنگ خو درا بر آنان تحمیل کرد. د( نشر و گسترش اسالم مرهون قدرت سیاسی و 

نظامی آن بود.
۴( غ. غ. ص. ص ۳( ص. ص. ع.غ   ۲(غ. ص. غ. ص   ۱( ص .غ. ص. غ  

 در دو سده ی ....... و ....... سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل گرفت که جوامع غربی را به صورت ....... و دیگر جوامع 1--
را به صورت ....... در آورد.

۲( هفدهم - هجدهم - جوامع پیرامونی - جوامع جهان سوم ۱( هفدهم - بیستم - جوامع مرکزی - جوامع نیمه پیرامونی  

۴( هجدهم - نوزدهم - جوامع استعماری - جوامع مستعمره ۳( نوزدهم - بیستم - جوامع مرکزی - جوامع پیرامونی  
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 در سده های ....... تا ....... اقتصاد گسترده ای شکل گرفت که نظامی در سطح جهان با عنوان ....... پدید آورد که جوامع غربی را 1--
به صورت ....... و سایر جوامع را به صورت ....... در آورد.

۲( هفدهم - بیستم - نظام نوین جهانی - مرکز - پیرامون ۱( پانزدهم - هجدهم - جامعه ی بین الملل - استعماری - مستعمره 

۴( هجدهم - بیستم - امپریالیسم - توسعه یافته - توسعه نیافته ۳( شانزدهم - نوزدهم - دولت، ملت - صنعتی - غیر صنعتی  

 ام زوال تدریجی کلیسا منجر به حاکمیت ....... شد.1--

۴( فئودال ها و اربابان بزرگ ۳( تجار و صنعتگران   ۲( دولت های ی بدون هویت دینی   ۱( سرمایه داران 

کدام مورد از عوامل برتری جایگاه تجار نسبت به زمین داران در فرایند نظام نوین جهانی، نیست؟1--

۲( توسعه یافتن سازمان های فراماسونری ۱( رشد تجارت     

۴( انتقال ثروت به جوامع اروپایی ۳( انتقال برده های سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکایی  

 در فرآیند تکوین نظام نوین جهانی، دولت های  سکوالر در حمایت از مبلغان مسیحی چه انگیزه ای داشتند؟1--

۲( تبلیغ و گسترش مسیحت در کشورهای مستعمره ۱( دینی و مذهبی     

۴( تامین منافع اقتصادی ۳( گسترش ابعاد جغرافیایی و تاریخی از طریق مبلغان مسیحی  

 دولت های  غربی با تبلیغ مسیحیت ....... و از طریق سازمان های فراماسونری ........1--

۱( دین مسیحی را در جهان گسترش می دادند - فرهنگ غرب را تبلیغ می کردند.

۲( فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختالل می کردند - بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.

۳( فرهنگ سکوالر را در جوامع غربی ترویج می کردند - برادری و برابری را گسترش می دادند.

۴( بر طبقه ی روحانیون و اربابان کلیسا تاثیر می گذاشتند - به گسترش اندیشه های آزادی خواهانه می پرداختند.

هسته های نخستین فراماسونری بیش تر ....... بودند با نفوذ در سازمان صنفی ....... که از دو طبقه ....... و .......... متمایز بودند 1--
به گسترش اندیشه های ....... پرداختند.

۱( یهودیان سرمایه دار - بناها - اشراف - روحانیون - آزادی خواهانه

۲( سرمایه داران زراندوز غربی - زمین داران - اشراف - روحانیون - ضد دینی

۳( گروههای مختلف اجتماعی - سرمایه داران - زمین داران - اربابان - دینی

۴( افراد سیاسی غرب - اشراف - فئودالها - اربابان کلیسا - برابری و برادری

 ....... مهم ترین عامل ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید بود.1--

۴( استعمار ۳( ضعف اقتصادی   ۲( فراماسون   ۱( سکوالریسم  

 در نظام نوین جهانی، کشورهای نیمه استعماری، چگونه در این نظام ادغام شده بودند؟1--

۱( اشغال کامل نظامی

۲( به صورت مستقیم تحت سلطه ی سیاسی در آمدند.

۳( چون از مقاومت زیادی برخوردار نبودند در اولین حمله نظامی تحت نفوذ کشورهای استعمارگر در آمدند.

۴( از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی



375

جامعۀ جهانی

 جوامع استعمار زده با مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند .........1--

۲( دولت - ملت های  آزاد تشکیل دادند. ۱( به کشورهایی مستقل تبدیل شدند.   

۴( از نظر اقتصادی به اروپا وابسته شدند. ۳( با استعمار نو و فرانو روبه رو شدند.   

کشورهای غربی برای تامین منافع اقتصادی خود نیازمند به کدام عامل بودند؟1--

۱( حمایت ناوگان نظامی دولتمردان برای تجارت

۲( درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند.

۳( پیوند دادن قدرت با ثروت، تجارت و صنعت

۴( قدرت خود را به وسیله پول و سرمایه بازرگانان افزایش دهند.

کدام گزینه به مینا و اساس به وجود آمدن حالت های متفاوت جامعه جهانی اشاره دارد؟1--

۲( ویژگی های فرهنگی و قدرت تاثیر گذاری جوامع مختلف ۱( چالش ها و تضادهای میان جوامع مختلف  

۴( حاکمیت های مختلف و قدرت های سیاسی متفاوت ۳( تقسیم بندی کشورها به دو دسته مرکز و پیرامون  

از انسجام برخوردار بودن جامعه جهانی به کدام عامل بستگی دارد؟1--

۱( به قدرت جوامع مختلف برای حضور فعال در عرصه بین المللی بستگی دارد.

۲( به میزان قدرت و توانایی حل چالش ها و تضادهای بین المللی فرهنگ ها بستگی دارد.

۳( به میزانی که جوامع مختلف از تعامالت و برخوردهای تمدنی با یکدیگر بهره ببرند.

۴( به میزانی که فرهنگ غالب در سطح جهانی، ویژگی های مطلوب یک فرهنگی جهانی را دارا باشد.

 با توجه به عبارات داده شده، کدام گزینه ترتیب درستی برای عبارات ذکر می کند؟1--

- »رخ دادن تعامالت فرهنگی و تمدنی در جامعه جهانی« - حضور فعال فرهنگ های متفاوت« 
- »چالش های بین فرهنگی و تمدنی«

۱( حضور فعال فرهنگهای متفاوت به جامعه جهانی به چالش های بین فرهنگی و تمدنی - رخ دادن تعامالت فرهنگی و تمدنی

۲( جامعه جهانی به حضور فعال فرهنگ های متفاوت  - رخ دادن تعامالت فرهنگی و تمدنی - چالش های بین فرهنگی و تمدنی

۳( رخ دادن تعامالت فرهنگی و تمدنی - چالش های بین فرهنگی و تمدنی - حضور فعال فرهنگ های متفاوت  جامعه جهانی

۴( چالش های بین فرهنگی و تمدنی - حضور فعال فرهنگ های متفاوت به جامعه جهانی  - رخ دادن تعامالت فرهنگی و تمدنی

 روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی بین کشورهای مختلف در جامعه جهانی، قبل از ظهور غرب جدید، به وسیله کدام گزینه 1--
برقرار بوده است؟

۲( روابط ساده میان جوامع ۱( ظرفیت های فرهنگی مختلف   

۴( حاکمیت های متفاوت ۳( روابط تجاری میان جوامع   

 اقدام کشورهای غربی در مرحله نخست برای درهم شکستن مقاومت های فرهنگی کشورهای غیر غربی ....... بود و جوامع استعمار 1--
زده به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند. با ....... و ....... مواجه شدند.

۱( استفاده از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - استعمار قدیم - استعمار نو

۲( استفاده از حرکت های پروتستانی و ایجاد یک سیاست سکوالر - استعمار نو - استعمار فرانو 

۳( استفاده از حرکت های پروتستانی و ایجاد یک سیاست سکوالر - استعمار قدیم - استعمار نو

۴( استفاده از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری - استعمار نو - استعمار فرانو
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 هر یک از عبارات و مفاهیم زیر به ترتیب کدام یک از مراحل تکوین نظام نوین جهانی را نشان می دهند؟ 1--

- انقالب فرانسه
- انباشت ثروت 

- استفاده از ابزار نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط کشورهای غربی
۱( پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۲( ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

۳( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت - ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

۴( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

 کدام گزینه جدول مقابل را به ترتیب کامل می کند؟1--

پیامدعلت

انسجام جامعه ی جهانیب

الفحضور فعال فرهنگ های متفاوت در جامعه ی جهانی

۱( چالش های بین فرهنگی و تمدنی - فرهنگ غالب فاقد انسجام جامعه ی جهانی ویژگی های مطلوب باشد.

۲( چالش ها و تضادهای درونی - فرهنگ غالب فاقد ویژگی های مطلوب باشد.

۳( چالش های بین فرهنگی و تمدنی - یک فرهنگ با ویژگی های مطلوب در سطح جهانی غالب باشد.

۴( چالش ها و تضادهای درونی - یک فرهنگ با ویژگی های مطلوب در سطح جهانی غالب باشد.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی دینی ند اشتند. آن ها همان گونه که در ابتدا حرکت های و ا (1ل
پروتستانی را برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر به خدمت گرفتند، در این مر حله با تبلیغ مسیحیت، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل 

کردند و از طریق سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تاثیر گذاشتند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارات نادرست:و ا (1ل

الف( استعمار ) نه حرکت پروتستانی(، مهم ترین عامل ادغام غیر غربی در نظام جهانی جدید بود.

ب( در دو ســده ی نوزدهــم و بیســتم، ســازماندهی سیاســی و اقتصــادی جدیــدی شــکل گرفــت کــه حــل بــدی شــکل گرفــت کــه جوامــع غربــی را بــه صــورت جوامــع 
مرکــزی و دیگــر جوامــع را بــه صــورت جوامــع پیرامونــی درآورد. طــی ایــن مــدت، فرهنــگ کشــورهای غیرغربــی نیــز در حاشــیه ی روابــط و ســازمان های سیاســی و 

اقتصــادی جهانــی، وضعیــت متزلــزل و آســیب پذیر پیــدا کــرد، نــه این کــه تثبیــت شــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دولت ها به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان به حمایت ناوگان نظامی دولتمردانو ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نشر و گسترش اسالم متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود، بلکه مرهون قوت و قدرت فرهنگی آن بود. ایرانیان اجبار و ا (1ل
و الزامی به مسلمان شدن نداشتند و به تدریج اسالم را پذیرفتند؛ همان گونه که مسلمانان آسیای جنوب شرقی فارغ از قدرت سیاسی اسالم، از طریق تجارت با 

فرهنگ اسالمی آشنا شدند و به آن روی آوردند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به میزانی که آن فرهنگ ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی را و ا (1ل
داشته باشد، جامعه ی جهانی از انسجام برخوردار خواهد بود.

اگر فرهنگ غالب و اثر گذار، فاقد ویژگی های مطلوب باشد، جامعه ی جهانی با چالش ها و تضادهای درونی مواجه خواهد شد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی برای تأمین منافع اقتصادی خود، نیازمند در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و و ا (1ل
نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند و برای این منظور در وهله ی نخست از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند. استعمار مهم بر ین عامل 
ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید بود. پیدایش قدرت های سکوالر: زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها 

و لردها( شد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی دینی نداشتند، آن ها از طریق سازمان های فراماسونری و ا (1ل
بر نخبگان سیاسی جوامع غیرغربی اثر می گذاشتند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سازماندمی سیاسی و اقتصادی جدید شکل گرفت - در حاشیه ی روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی، و ا (1ل
وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگامی که جامعه جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر - استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانیو لا (1ل

  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دولت به سر مایه و پول بازرگانان و بازرگانان به حمایت ناوگان نظامی دولتمردانو اا (1ل

پاسخنامۀ درس هفتم

جامعه جهانی
پایۀ یازدهم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند - در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه و اا (1ل
و نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سوم - اولو اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فرهنگ ها و تمدن های مختلف هریک در بخشی از جهان، حاکمیت سیاسی مربوط به خود را داشت.

  گزینه 1 پاسخ صحیح است. مراحل جهار گانه ی نظام نوین جهانی:و اا (1ل

الــف( پیدایــش قدرت هــای سیاســی ســکوالر )زوال تدریجــی قــدرت کلیســا، حاکمیــت فئودال هــا و اربابــان بــزرگ. انقــالب فرانســه، شــکل گیری دولت هایــی کــه 
بــه طــور رســمی جدایــی خــود را از دیــن اعــالم کردنــد(.

ــا تجــارت، ســرمایه و صنعــت )انتقــال ثــروت بــه جوامــع اروپایــی، برتــری جایــگاه بازرگانــان نســبت بــه زمیــن داران، تأثیــر صنعــت در ســرعت  ب( پیونــد قــدرت ب
ــروت ســرمایه داران( ــه انباشــت ث بخشــیدن ب

پ( بــه خدمــت گرفتــن مبلغــان مذهبــی و ســازمان های فراماســونری ) در هــم شکســتن مقاومــت فرهنگــی کشــورهای غیــر غربــی ، اختــالل در فرهنــگ عمومــی 
جوامــع غیرغربــی، تأثیــر بــر نخبــگان سیاســی جوامــع غیرغربی(

ت( استعمار و ادغام جوامع در نظام وین جهانی

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- اگــر یــک فرهنــگ در ســطح جهانــی غالــب باشــد، بــه میزانــی کــه آن فرهنــگ ویژگی هــای مطلــوب یــک فرهنــگ جهانــی را داشــته باشــد، نظــام جهانــی از 
ــود. ــری برخــوردار خواهــد ب انســجام بیش ت

- اگر فرهنگ یا فر هنگ های غالب و تأثیرگذار، فاقد ویژگی های مطلوب باشند، نظام جهانی با چالش ها و تضادهای درونی مواجه خواهد شد .

- هنگامی که جامعه ی جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد، نظام جهانی صحنه ی تعامالت،

گفت وگوها با بر خوردهای فرهنگی و تمدنی خواهد بود و در این صورت چالش ها نیز از نوع چالش های بین فرهنگی و تمدنی خواهد بود.

به و اا (1ل گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه ی جهانی از طریق روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین کشورهای مختلف شکل می گرفت. 
گونه ای بود که سرنوشت تعامالت فرهنگی را تابع روابط سیاسی، نظامی یا اقتصادی قرار می داد.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی دینی ند اشتند، آن ها همان گونه که در ابتدا برای حذف و اا (1ل
قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر حرکت های پروتستانی را به خدمت گرفتند، در این مرحله، از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده 
کردند. آنان با تبلیغ مسحیت، فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سیاست های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع 

تأثیر می گذاشتند.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

دولت هــای ســکوالر غربــی در حمایــت از مبلغــان مســیحی انگیــزه ی دینــی نداشــتند. آنهــا همان گونــه کــه در ابتــدا بــرای حــذف قــدرت کلیســا و ایجــاد سیاســت 
ســکوالر، حرکت هــای پروتســتانی را بــه خدمــت گرفتنــد، در ایــن مرحلــه، از تبلیــغ مســیحیت بــرای گســترش جهانــی قــدرت خــود اســتفاده کردنــد. آنــان بــا تبلیــغ 
مســیحیت، فرهنــگ عمومــی جوامــع غیــر غربــی را دچــار اختــالل می کردنــد و از طریــق ســازمان های فراماســونری نیــز بــر نخبــگان سیاســی آن جوامــع تأثیــر 

می گذاشــتند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد.
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 گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دولت هــای ســکوالر غربــی در حمایــت از مبلغــان مســیحی انگیــزه ی دینــی نداشــتند. آنهــا همان گونــه کــه در ابتــدا بــرای حــذف قــدرت کلیســا و ایجــاد سیاســت 
ســکوالر، حرکت هــای پروتســتانی را بــه خدمــت گرفتنــد، در ایــن مرحلــه، از تبلیــغ مســیحیت بــرای گســترش جهانــی قــدرت خــود اســتفاده کردنــد. آنهــا بــا تبلیــغ 
ــر  ــع تأثی ــی آن جوام ــگان سیاس ــر نخب ــز ب ــونری نی ــازمان های فراماس ــق س ــد و از طری ــالل می کردن ــار اخت ــی را دچ ــع غیرغرب ــی جوام ــگ عوم ــیحیت، فرهن مس

می گذاشــتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- دانشی که صرفا وسیله ی رسیدن به اهداف دنیوی است و توانایی ارزیابی ارزش ها و اهداف انسانی را ندارد، را دانش ابزاری می نامند .

- از نظام ارباب - رعیتی در غرب با چه عنوانی فئودالیسم یاد می شود.

- استعمار، مهم تر ین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. امپراطوری عثمانی در ابر نفوذ گروه های مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید نظامی و روابط افتصادی از هم پاشید.و اا (1ل

ژاپــن کــه از قــرن هفدهــم و بعــد از نفــوذ مســیحیت، دروازه هــای خــود را بــه روی کشــورهای غربــی بســته بــود، بــا تهدیــد کشــورهای اروپایــی مجبــور بــه برقــراری 
روابــط تجــاری، تحــت شــرایط موردنظــر ایــن کشــورها شــد.

چیــن کــه بزرگ تریــن کشــور شــرق آســیا بــود، در قــرن نوزدهــم از طریــق تهدیــد نظامــی، نفــوذ گروه هــای مبلــغ مســیحی و روابــط اقتصــادی بــه صــورت کشــوری 
ضعیــف در آمــد کــه هــر بخــش آن تحــت تســلط یکــی از کشــورهای اروپابــی بــود .

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

دولت هــا بــرای افزایــش قــدرت خــود بــه ســرمایه و پــول بازرگانــان نیــاز داشــتند و بازرگانــان بــرای تجــارت و ســود، نیازمنــد حمایــت نظامــی دولتمــردان بودنــد. بدیــن 
ترتیــب، پیونــد قــدرت بــا ثــروت و تجــارت شــکل گرفــت.

کشــورهای غربــی بــه مــواد خــام، نیــروی کار ارزان و بــازار مصــرف کشــورهای غیــر غربــی نیــاز داشــتند . آنهــا بــرای تأمیــن منافــع اقتصــادی خــود نیازمنــد درهــم 
شکســتن مقاومــت فرهنگــی اقوامــی بودنــد کــه ســلطه و نفــوذ آنهــا را تحمــل نمی کردنــد. آنهــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در وهلــه ی نخســت از مبلغــان مذهبــی 

ــد. ــتفاده می کردن ــونری اس ــازمان های فراماس و س

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رشد تجارت و برده داری، انتقال برده های سیاه پوست افریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب و اا (1ل
شد که بازرگانان نسبت به زمین داران جایگاه برتری پیدا کنند. دولت ها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان برای تجارت و 
سود، نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند. بدین ترتیب، پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. صنعت، عنصر دیگری بود که انباشت ثروت سرمایه داران 

را سرعت بخشید. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در سده های هفدهم تا بیستم، اقتصاد گسترده ای شکل گرفت که تقسیم کارش از مرزهای سیاسی و فرهنگی موجود فر اتر و اا (1ل
رفته و نظامی در سطح جهان با عنوان »نظام نوین جهانی« پدید آورد که جوامع غربی را به صورت مرکز و سایر جوامع را به صورت پیرامون درآورد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دولت های سکوالر غربی از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده کردند. آنان با تبلیغ مسیحیت. و اا (1ل
فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد. در نهایت، با انقالب و اا (1ل
فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند )یعنی پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر(.

آنــان )کشــورهای غربــی( بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف )درهــم شکســتن مقاومــت فرهنگــی اقوامــی کــه ســلطه ی غــرب را تحمــل نمــی کــر دنــد(،  در وهلــه ی 
ــد. نخســت از مبلغــان مذهبــی و ســازمان های فراماســونری اســتفاده مــی  کردن

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

ــه ذهــن و  ــد گاه هــای غربــی از طریــق نظــام آموزشــی ب ــه دلیــل آن کــه دی ــد. ب - امــروزه ســازمان های فراماســونری، جاذبــه ی فرهنگــی خــود را از دســت داده ان
ــد. ــع راه می یاب ــه ی جوام اندیش
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- ژاپن از قرن هفدهم و بعد از نفود مسیحیت، دروازه های خود را به روی کشورهای غربی بست.

- دولت های سکوالر غربی برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر حرکت های پروتستانی را به خدمت گرفتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غیرغربی نیاز داشتند. آن ها برای تأمین منافع و اا (1ل
اقتصادی خود نیازمند درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند. استعمار مهم ترین عنصر برای ادغام جوامع 

غیرغربی در نظام جهانی جدید بود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. برخی از کشورهای استعمارزده به اشغال کامل نظامی توسط استعمارگران درآمدند، اما جوامعی که قدرت مقاومت و اا (1ل
بیش تری داشتند و کشورهای غربی نمی توانستند به صورت مستقیم آن ها را تحت سلطه ی سیاسی خود درآورند از طریق نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 
نظام نوین جهانی ادغام شدند. زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد )پیدایش قدرت های سکوالر( صنعت 
عنصر دیگری بود که بر فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود و پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. کشورهای غربی برای درهم شکستن 

مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه و نفود آن ها را تحمل نمی کر دند در وهله ی اول از مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده نمودند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعمار، مهم ترین عامل ادغام جوامع غیر غربی در نظام نوین جهانی بود. و اا (1ل

دولت ها برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازر گانان نیاز داشتند.

کشورهای غربی برای تأمین منابع اقتصادی خود نیازمند درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفود آن ها را تحمل نمی کردند.

زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد.

برخوردهای و اا (1ل و  گفت وگوها  تعامالت  باشد،  متفاوت  فرهنگ های  فعال  حضور  عرصه ی  جهانی  جامعه  که  هنگامی  است.  صحیح  پاسخ   ۴ گزینه 
فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. توزیع علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند. زیرا این و اا (1ل
علوم موجب می شوند تا فرهنگ های دینی، هویت خود را از علمی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی باشد محروم می گرداند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. با پیدایش قدرت های سکوالر، دولت - ملت های جدید پدید آمدند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ مغوالن قومی و قبیله ای بود و به سرعت تحت تأثیر فرهنگ هایی قرار می گرفتند که از نظر نظامی شکست خورده بودند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه ی جهانی براساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تاثیرگذاری جوامع مختلف، حالت های متفاوتی به خود می گیرد.و اا (1ل

۳گزینه 1 پاسخ صحیح است. مسلمانان آسیای جنوب شرقی فارغ از قدرت سیاسی اسالم، از طریق تجارت با فرهنگ اسالمی آشنا شدند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دولت ها به سرمایه و پول بازرگانان و بازرگانان به حمایت ناورگان نظامی دولتمردان نیازمند بودند.و لا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی دینی نداشتند. آن ها همان گونه که ابتدا حرکت های و اا (1ل
پروتستانی را برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست سکوالر به خدمت گرفتند، در این مر حله از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده کردند.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عثمانی بزرگ ترین امپراطوری اسالمی محسوب می شد که در اثر نفوذ گروه های مبلغ مسیحی و فراماسونری، تهدید و اا (1ل
نظامی و روابط اقتصادی از هم پاشید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در دوران خالفت، فرهنگ اسالمی گروه های مهاجم بیگانه را ناگزیر می ساخت تا برای استمرار و بقای خود از پوشش و اا (1ل
مفاهیم و ارزش های دینی استفاده کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در چنین وضعیتی جامعه ی جهانی از انسجام بر خوردار خواهد بود.و اا (1ل
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ابتدا حرکت های پروتستانی را برای حذف قدرت کلیسا و ایجاد سیاست و اا (1ل انگیزه دینی نداشتند. آن ها همان گونه که  گزینه ۳ پاسخ صحیح است. 
سکوالر به خدمت گرفتند، در این مرله از تبلیغ مسیحیت برای گسترش جهانی قدرت خود استفاده کردند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگر فرهنگ یا فرهنگ های غالب و تأثیرگذار فاقد ویژگی های مطلوب باشد، جامعه ی جهانی با چالش ها و تضادهای و اا (1ل
درونی مواجه خواهد شد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. آن ها برای تأمین منافع اقتصادی، نیازمند درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نقود آن ها را و اا (1ل
تحمل نمی کردند و در وهله ی نخست از ملغان مذهبی و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند.

با انقالب و اا (1ل اربابان بزرگ )کنت ها و لردها( شد. در نهایت  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فنودال ها و 
فرانسه، دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند.

دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی، انگیزه ی دینی نداشتند ... آنان با تبلیغ مسحیت،

فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند و از طریق سازمان های فراماسونری نیز بر نخبگان سیاسی آن جوامع تأثیر می گذاشتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. رشد تجارت باعث برتری جایگاه تجار نسبت به زمین داران شده بود و دولت برای افزایش قدرت خود به سرمایه و پول و اا (1ل
بازرگانان نیاز داشت و بازرگانان نیازمند حمایت ناوگان نظامی دولت بودند. بنابراین پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. صنعت عنصر دیگری بود که بر 

فرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.

پایگاه نظامی امریکا در ژاپن بیانگر استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی است.

دولت - ملت های جدید در نتیجه ی پیدایش قدرت های سکوالر پدید آمدند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فرهنگ غرب از سده ی هفدهم تا بیستم، شکل جدیدی به روابط میان جوامع با جامعه ی جهانی بخشید. در دو سده ی و لا (1ل
نوزدهم و بیستم، سازماندهی سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل گرفت که جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی 
در آورد. طی این مدت، فرهنگ کشورهای غیرغربی نیز در حاشیه ی روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی، وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد. 

)قسمت اول هر چهار گزینه صحیح اند .(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ترتیب مراحل تکوین نظام نوین جهانی به صورت زیر است: پیدایش قدرت های سکوالر ---< پیوند قدرت با تجارت، و اا (1ل
سرمایه و صنعت ---< به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری ---< استعمار و ادغام جوامع در نظام بوین جهانی

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:و اا (1ل

۲( درست - نادرست - درست 1( درست - درست - درست      

4( درست - درست - نادرست ۳( درست - درست - نادرست      

گزینه 1 پاسخ صحیح است. قسمت ابتدایی د مربوط به عصر رنسانس بوده و قسمت آخر همین عبارت نیز نادرست است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

شکل گیری دولت، ملت ها ---< پیدایش قدرت های سکوالر

برتری صاحبان ثروت ---< پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

انقالب فرانسه ---< پیدایش قدرت های سکوالر

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در دوران رنسانس و اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتیو اا (1ل

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جامعه جهانی بر اساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تاثیر گذاری جوامع مختلف، حالت های متفاوتی به خود می گیرد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از طریق تجارت - قوت و قدرت فرهنگی آنو اا (1ل
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت های سکوالر غربی در حمایت از مبلغان مسیحی انگیزه ی دینی نداشتند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جوامعی که از قدرت مقاومت بیش تری برخوردار بودند و کشورهای غربی نمی توانستند به صورت مستقیم آن ها را تحت و اا (1ل
سلطه ی سیاسی خود درآورند. از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام شدند.

در دوره ی اســتعمار ایــن گونــه جوامــع، تحــت نفــوذ کشــورهای اســتعمارگر قــرار می گرفتنــد و در شــرایط نیمه اســتعماری بــه ســر می بردنــد. ماننــد چیــن، عثمانــی 
و ایــران.

گزینه 1 پاسخ صحیح استو لا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری از مراحل تکوین نظام نوین جهانی می باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جوامعی که از قدرت مقاومت بیش تری برخوردار بودند و کشورهای غربی نمی توانستند به طور مستقیم آن ها را تحت و لا (1ل
سلطه سیاسی خود درآورند از طریق نفوذ اقتصادی سیاسی و فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام شدند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی برای تأمین منافع اقتصادی خود نیازمند درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و و اا (1ل
نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامعه جهانی بر اساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیر گذاری جوامع مختلف، حالت های متفاوتی به خود می گیر د.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد. به میزانی که آن فرهنگ ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی و اا (1ل
را داشته باشد، جامعه جهانی از انسجام برخوردار خواهد بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هنگامــی کــه جامعــه ی جهانــی)1( عرصــه ی حضــور فعــال فــر هنگ هــای متفــاوت)2( باشــد، تعامــالت، گفــت  و گوهــا و برخوردهــای فرهنگــی و تمدنــی رخ 
ــود.)4( ــد ب ــی خواه ــی و تمدن ــای بین فرهنگ ــوع چالش ه ــی از ن ــه ی جهان ــای جامع ــورت چالش ه ــن ص ــد داد.)3( در ای خواه

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. روابط اقتصادی. سیاسی. نظامی و فرهنگی بین کشورهای مختلف )قبل از ظهور غرب جدید( با حاکمیت های متفاوت و اا (1ل
بر قرار بود.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی برای درهم شکستن مقاومت های فرهنگی کشورهای غیرغربی در وهله ی نخست از مبلغان مذهبی و اا (1ل
و سازمان های فراماسونری استفاده می کردند. جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه شدند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر ---< با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند.

پیونــد قــدرت بــا تجــارت، ســرمایه و صنعــت ---< پیونــد قــدرت بــا ثــروت و تجــارت شــکل گرفــت و صنعــت، عنصــر دیگــری بــود کــه بــر فراینــد انباشــت ثــروت و 
موقعیــت ســرمایه داران افــزود.

ــور  ــه ط ــا را ب ــتند آن ه ــی نمی توانس ــورهای غرب ــد و کش ــوردار بودن ــری برخ ــت بیش ت ــدرت مقاوم ــه از ق ــی ک ــی ---< جوامع ــن جهان ــام نوی ــع در نظ ــام جوام ادغ
ــی ادغــام شــدند. ــق نفــوذ اقتصــادی.، سیاســی و فرهنگــی در نظــام نویــن جهان ــد، از طری مســتقیم تحــت ســلطه ی سیاســی خــود درآورن

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگامی که جامعه ی جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد، تعامالت، گفت وگوها و برخوردهای و اا (1ل
فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد. در این صورت چالش های جامعه ی جهانی نیز از نوع چالش های بین فرهنگی و تمدنی خواهند بود. هنگامی که یک فرهنگ 
در سطح جهانی غالب باشد. به میزانی که آن فرهنگ، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، جامعه ی جهانی از انسجام بر خوردار خواهد بود.
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سواالت درس هشتم

تحوالت نظام جهانی
پایۀ یازدهم

 کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1-

1( امپراتوری رسانه - رستوران های زنجیره ای مک دونالد - مبتنی بر بنیان های هویتی بعد از رنسانس

2( دهکده ی واحد جهانی - جنبش عدم تعهد - علم مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی

3( ایجاد انحصار در عرصه های مهم - سازمان کنفرانس اسالمی - عمیق ترین تأثیر در توزیع جهانی فرهنگ غرب

4( کنترل بازارهای مالی جهانی - تضعیف سازوکارهای دموکراسی - مبتنی بر بنیان های هویتی بعد از رنسانس

 کدام گزینه به ترتیب، عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟1-

- کشورهای غربی به اقتضای ................. برخی صنایع وابسته به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند.
- کشورهای استعمارگر ابتدا ................... کشورهای استعمارزده را دگرگون کردند.

- با رشد و تحول کشورهای استعمارزده، فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی ......... .
2( نیاز جوامع غیرغربی - اقتصاد - افزایش می یابد.  1( بازار مصرف - فرهنگ - هم چنان حفظ می شود. 

4( بازار مصرف - اقتصاد - هم چنان حفظ می شود. 3( بازار تولید - سیاست - کاهش می یابد.   

 کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط است؟1-

»بنگالدرش از کشورهایی است که نوعی برده داری مدرن در آن شکل گرفته است، زنان بنگالدشی با دستمزد ناچیز در شرایط پرخطر و 
ناایمن مشغول به کار هستند.«

1( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر موجب می شود تا مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای 
متعادل تر انجام شود.

2( وابستگی کشورهای استعمارزده مسئله ای است که امکان عبور از مرحله ی استعمار به مرحله ی استقالل را برای آن ها پدید می آورد و موجب استقالل سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی آن ها می گردد. 

3( کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند ولی این انتقال در جهت تعدیل جهانی ثروت نیست، بلکه 
در جهت منافع بیش تر کشورهای استعمارگر است. 

4( صنعت مد و پوشاک جهانی با انتقال تولیدی های خود به کشورهای فقیر موجب رشد و تحول آن ها می شوند و فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی از 
بین می رود. 

مقاومت در برابر سیاست های جهانی سازیالفترویج علم انسانی غربی

بحفظ وضع موجود توسط دولت های مرکزیج
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به ترتیب ویژگی استبداد استعماری چیست و چه عاملی در متزلزل کردن هویت فرهنگی جوامع غیرغربی نقش دارد؟1-

1( می کوشید با رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ کند - رسانه 

2( از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالمی دوری می کرد - کانون های صهیونیستی 

3( پشتوانه و پیشینه ای خارج از جهان اسالم نداشت - تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی

4( برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت - تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت 

 چه عاملی امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر فراهم می کند و چه چیزی قدرت چانه زنی در 1-
اقتصاد جهانی را از کشورهای استعمارزده می گیرد؟

1( وابستگی کشورهای استعمارزده - تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استععمارزده 

2( محدود شدن صادرات به یک ماده ی خام - نامتعادل شدن توزیع جهانی ثروت 

3( حفظ فاصله ی کشورهای غربی و غیربومی - محدود شدن واردات به یک ماده ی خام

4( نامتعادل شدن مبادالت تجاری در سطح جهانی - تبدیل اقتصاد کشورهای استعمار شده به بازار مصرف تولیدات کشورهای غربی

کدام یک، از جمله ی ویژگی های اقتصادی کشورهای استعمار شده، در دوران استعمار می باشد؟1-

1( به بازار مصرف کاالهای تولید شده ی کشورهای غربی تبدیل می شوند. 

2( اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود، به گونه ای مستقل عمل می کردند. 

3( با رشد کشورهای استعمارزده، فاصله ی کشورهای غربی و غیربومی کاهش می یابد. 

4( روابط تجاری در حّدی نبود که استقالل سیاسی آنان را در معرض خطر قرار دهد. 

کدام یک، در رابطه با مشخصات دولت ملت های جدید در نظام جهانی نوین درست نیست؟1-

1( هویت آنها اغلب ناسیونالیستی و قوم گرایانه است.

2( نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند. 

3( بر خالف حاکمیت های پیشین، هویتی دینی و معنوی برای خود قایل نبودند. 

4( به تبع فتوحات استعماری، جغرافیای نظامی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند. 

چه عاملی سبب شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصادی در سطح جهانی شده است؟1-

2( تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده  1( سیاست های قومی و منطقه ای    

4( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر  3( شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای  

 به چه دلیل، مبادالت تجاری در سطح جهانی نامتعادل می شود؟1-

2( تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده  1( کاهش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی    

4( تبدیل اقتصادکشورهای استعمارزده به بازار مصرف تولیدات کشورهای غربی  3( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر  

 چه چیزی موجب می شود، دولت های مستقل ناگزیر شوند در چرخه ی نامتعادل توزیع ثروت قرار گیرند؟1--

2( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشور استعمارگر  1( تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده   

4( انتقال برخی از صنایع وابسته به کشورهای استعمارزده  3( تداوم جریان ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غیر غربی 
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کدام پدیده، فرهنگ ها را از علمی که بر پایه ی بنیان های معرفتی دینی است، محروم می گرداند؟1--

2( توزیع هدفمند علوم طبیعی  1( رسانه      

4( ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی 3( تثبیت مرجعیت علمی غرب   

 به ترتیب چه عواملی در »تضعیف سازوکارهای دموکراسی«، »تسهیل انتقال ثروت از کشورهای پیرامون به مرکز« و »رونق اقتصاد 1--
وابسته به تسلیحات نظامی کشورهای صنعتی« نقش داشتند؟

1( تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا فرد قدرتمند - معاهدات بین المللی - تداوم جنگ سرد

2( توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی - استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی - جنگ جهانی دوم 

3( محروم کردن فرهنگ ها از علوم مبتنی بر بنیان های دینی - سرمایه گذاری های مشترک - شکل گیری نهادهای بین المللی

4( مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غربی - چالش و نزاغ بین کشورهای غنی و فقیر - شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای 

به ترتیب هر عبارت پیامد، علت و توضیح کدام گزینه را نشان می دهد؟1--

- تهدید دوام و بقای جهان اجتماعی 
- قفس آهنین 

- فرآیندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارد. 
1( ایجاد اشکل در بازتولید جهان اجتماعی - از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها - جهانی شدن از دیدگاه برخی نظریه پردازان

2( عدم وجود روش های مناسب کنترل اجتماعی - سلطه ی نظمی که ساختار بیرونی دارد - انحراف از فرهنگ توحیدی 

3( وقوع آسیب های اجتماعی - طرد شدن عناصر مقدس و معنوی - غربی شدن

4( عدم وجود روش های مناسب امر به معروف و نهی از منکر - رواج کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا- استعمار فرانو 

 کدام مورد باعث شده تا قدرت چانه زنی کشورهای استعمارزده در اقتصاد جهانی از آنان گرفته شده و موجب وابستگی اقتصادی آن ها 1--
به کشورهای استعمارگر شود؟

2( نیروی کار و مواد خام  1( عملکرد اقتصادی کشورهای غربی   

4( مبادالت تجاری در سطح جهانی  3( تک محصولی شدن اقتصاد   

 به ترتیب »کدام عامل هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می گرداند« و »جهان غرب از چه طریق فرهنگ عمومی جوامع 1--
می کند«؟ مدیریت  را  غیرغربی 

1( تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت - رسانه 

2( رسانه - تثبیت مرجعیت علمی غرب

3( ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی - امپراتوری رسانه 

4( تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی - توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی 

 امکان عبور از مرحله  ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر، کدام گزینه پدید آورد؟1--

2( اقتصاد سرمایه محور  1( تک محصولی شدن اقتصاد    

4( اقتصاد کشورهای استعمار شده  3( وابستگی کشورهای استعمارزده    
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کدام یک از گزینه های زیر از شیوه های تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی توسط جهان غرب می باشد؟1--

2( تثبیت مرجعیت علمی غرب 1( قطع ارتباط بین علوم طبیعی و علوم انسانی    

4( استفاده از رسانه  3( تخریب فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی   

کدام گزینه در رابطه با دولت - ملت ها در نظام جهانی جدید صحیح است؟1--

1( آنها همانند حاکمیت های پیشین خود را با هویت دینی و معنوی نمی شناختند. 

2( نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند. 

3( عواملی که سبب پیدایش دولت - ملت ها در تاریخ معاصر بشری شدند، در سده های اخیر تغییر نیافته و در سطح قومی و قبیله ای ماند. 

4( هویت هایی که برای هر یک از مناطق جغرافیایی جدید ساخته می شود هویتی دینی و معنوی است. 

دولت - ملت ها، حاکمیت های .................... جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با ................ پدید آمدند، آن ها بر 1--
خالف حاکمیت های پیشین، ................ برای خود قائل نبودند و .................. داشتند. 

1( فرهنگی، اجتماعی - زوال تدریجی کلیسا - هویتی سکوالر و دنیوی - صورتی کاماًل دینی 

2( قومی، منطقه ای - نظام ارباب، رعیتی- صورتی ناسیونالیستی و قوم گرایانه - هویتی دینی و معنوی 

3( سیاسی، اقتصادی - افول قدرت کلیسا - هویتی دینی و معنوی - صورتی کاماًل سکوالر

4( تجارتی، نظامی- رقابت سیاسی فئودال ها - صورتی کاماًل سکوالر - هویتی قومی و سکوالر 

پاسخ هر یک از عبارت های زیر به ترتیب در کدام مورد به درستی بیان شده است؟1--

الف( برداشته شدن موانع بر سر راه تجارت بین الملل و خدشه دار شدن استقالل اقتصادی کشورهای مختلف از چه طریقی بود؟
ب( زمینه ی عبور ازمرحله ی استعمار و به  استعمار نو و قرار گرفتن کشورهای استعمارزده در چرخه ی نامتعادل جهانی توزیع ثروت، چه بود؟

ج( در چه صورت قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از کشورهای استعمارزده سلب می شود؟
د( کشورهای غربی در چه شرایطی برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند؟

1( سازمان ها و نهادهای بین المللی- عدم استقالل اقتصادی - انتقال ثروت یک جانبه به سمت کشورهای غربی- تأمین نیروی کار و مواد خام 

2( سازمان ها و نهادهای بین المللی - وابستگی کشورهای استعمارزده - تک محصولی شدن - اقتضای بازار مصرف

3( افول دولت ملت ها- به وجود آمدن شرکت های بزرگ چندملیتی - تک محصولی شدن - منافع بیش تر

4( افول دولت ملت ها - تثبیت مرجعیت علمی غرب- اقتصاد وابسته - جهانی شدن 

 هر کدام از وضعیت های زیر، نتیجه ی چه رویدادی هستند؟1--

- محدود نشدن سرمایه گذاری شرکت های بین المللی به منطقه ای خاص
- نامتعادل شدن مبادالت تجاری در سطح جهانی 

- تزلزل هویت فرهنگی جوامع غیرغربی
1( شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای - وابستگی اقتصادی کشورهای مستعمره به استعمارگر - تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان 

ثروت

2( بیداری اسالمی - وابستگی اقتصادی کشورهای مستعمره به استعمارگر- نگاه سیاسی به انقالب اسالمی ایران 

3( انقالب اسالمی ایران - برخی کشورهای زیر نفوذ بلوک غرب - تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت

4( شکل گیری شرکت های چندملیتی و منطقه ای - کشورهای زیر نفوذ بلوک غرب - سنجیدن انقالب  اسالمی با موازین جهانی
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به ترتیب موارد زیر با چه موضوعی ارتباط دارند؟1--

- توجه به گفتار طرف مقابل هنگام گفت وگو 
- پرداختن به حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره دنیوی 

- حفظ فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی
2( هنجار اجتماعی - سکوالریسم پنهان - علمکرد لیبرالیسم  1( پدیده ی اجتماعی - بحران هویت - تک محصولی شدن   

4( کنش اجتماعی - ویژگی ادبیات مدرن - رشد و تحول کشورهای استعمارزده  3( جامعه پذیری - فرهنگ اساطیری - وابستگی کشورهای استعمارزده  

اقدامی زدند؟ و کدام عامل 1-- به چه  برای درهم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای غیرغربی دست  به ترتیب، کشورهای غربی   
نامتعادِل جهانِی توزیع ثروت قرار گیرند؟ تا در چرخه ی  ناگزیر می کند  را  دولت های مستقل 

2( استفاده از سازمان های فراماسونری - اقتصاد وابسته  1( پیوند قدرت با تجارت - وابستگی کشورهای استعمارزده   

4( ادغام جوامع در نظام نوین جهانی - تک محصولی شدن اقتصاد  3( استفاده از مبلغان مذهبی - هویت قومی و سکوالر   

 کدام یک، در رابطه با ویژگی های دولت - ملت ها در نظام جهانی جدید، درست است؟1--

1( خود را با هویت دینی و معنوی نمی شناختند و کاماًل سکوالر بودند - هویت آن ها اغلب ناسیونالیستی بود - نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید 
آمدند. 

2( هویتی که برای مناطق جغرافیایی جدید ساخته می شد غیرقومی و سکوالر بود - در مسیر توسعه ی خود به صورت قدرت های اقتصادی در آمدند - هویتی معنوی 
برای خود قایل نبودند. 

3( جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند - حاکمیت های نظامی، اقتصادی بودند و هویتی قوم گرایانه داشتند - 
نخستین بار در اروپای غربی با رونق کلیسا پدید آمدند. 

4( در مسیر توسعه ی خود به صورت قدرت های استعماری درآمدند - هویت آن ها لیبرالیستی بود و هویتی دینی برای خود قایل نبودند - با تبلیغ مسیحیت بر نخبگان 
سیاسی کشورهای دیگر تأثیر می گذاشتند. 

 علت پیدایش هر یک از موارد زیر چیست؟1--

- کهولت و مرگ جهان اجتماعی 
- فرصت ظهور پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب در دوران رنسانس

- انتقال برخی صنایع وابسته به کشورهای استعمارزده 
1( از دست دادن اعتبار اجتماعی یک فرهنگ - فتح قسططنیه - کاهش قدرت چانه زنی 

2( فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدوده ی تغییرات درون جهان اجتماعی - جنگ های صلیبی - تک محصولی شدن 

3( مواجه شدن جهان اجتماعی با کاستی ها و بن بست های درونی - فرو ریختن اقتدار کلیسا - اقتضای بازار مصرف

4( بازماندن جهان اجتماعی از پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و معنوی انسان ها - انکار دخالت دین در امور دنیوی- تداوم انتقال ثروت به کشورهای غربی 

 به ترتیب، »ادغام جوامع غیرغربی در نظام جدید« و »امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر« با 1--
کدام یک از عوامل زیر ارتباط دارد؟

2( سازمان های فراماسونری - اقتصاد کشورهای استعمار شده  1( استعمار - تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده   

4( سازمان های فراماسونری - اقتصاد تک محصولی 3( استعمار - وابستگی کشورهای استعمارزده    
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نگرش کشورهای عضو بریکس نسبت به گروه خود چیست و از سازمان همکاری شانگ های با چه عنوانی یاد می شود؟1--

1( برداشتن موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی و حفظ منافع خود - پیمان باسل 

2( حامی و ارتقاء دهنده ی وضعیت کشورهای در حال رشد و نیرویی برای حفظ صلح جهان - ناتوی شرق 

3( شکل گیری بر اساس سیاست جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی - ناتوی شرق

4( شناسایی تغییرات اقتصادی در سطح جهانی با سرمایه گذاری شرکت های بین المللی - جنبش عهد تعهد

 به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم، به درستی ارتباط دارد؟1--

- اقتصاد گسترده در سده های هفدهم تا بیستم 
- ناگزیر کردن دولت های مستقل، در قرار گرفتن در چرخه ی نامتعادِل جهانِی ثروت

- مخالفان و طرفداران سرمایه داری، طی قرن بیستم 
1( لیبرالیسم اولیه - افول دولت - ملت ها - تقابل شمال و جنوب 

2( استعمار و ادغام جوامع - وابستگی کشورهای استعمارزده - شکل گیری جریان چپ و راست

3( قدرت های سیاسی سکوالر - تک محصولی شدن اقتصاد - تشکیل احزاب سوسیالیستی و کمونیستی 

4( نظام نوین جهانی - اقتصاد وابسته - شکل گیری بلوک شرق و غرب

 به ترتیب هر یک از موارد زیر با کدام موضوع به درستی ارتباط دارند؟1--

- توجه به صحبت های طراف مقابل هنگام گفتگو
- روشنگری با رویکرد دنیوی همراه با شناخت عقل 

- حفظ فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی
2( کنش اجتماعی - دئیسم - رشد و تحول کشورهای استعمارزده  1( جامعه  پذیری - دانش ابزاری - وابستگی به کشورهای استعمارزده   

4( هنجارهای اجتماعی - بحران معرفتی - عملکرد لیبرالیسم  3( پدیده ی اجتماعی - بحران هویت - تک محصولی شدن    

 دولت- ملت ها، حاکمیت های سیاسی - اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در .................. با افول قدرت کلیسا پدید آمدند. آن ها 1--
 سکوالر بودند. هویت آن ها اغلب ............... است و به دنبال 

ً
بر خالف حاکمیت های پیشین، خود را با ............... نمی شناختند و کامال

شکل گیری دولت - ملت های جدید در تاریخ معاصر بشری، نقش کشورها و دولت های آن ها در جهان تغییر کرده است. برخی از این فرآیند 
جدید با عنوان ............. یاد می کنند. 

1( اروپای غربی - هویت دینی و معنوی - ناسیونالیستی و قومی - جهانی شدن 

2( اروپای شرقی - هویت دینی و معنوی - قومی و وسکوالر - نظام نوین جهانی 

3( اروپای شرقی - هویت دینی و معنوی - تحت نفوذ و استعمارزده - نظام نوین جهانی 

4( اروپای شرقی - نظام فئوالی - جغرافیایی و تاریخی - جهانی شدن

 چه عاملی موجب می شود، مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای نامتعادل انجام شود؟1--

1( شکل گیری اقتصاد سرمایه محور و شبکه های عظیم اطالعاتی 

2( تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده 

3( شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای 

4( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر
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 چه چیزی قدرت چانه زنی کشورهای استعمارزده را در اقتصاد جهانی از آنان می گیرد؟1--

2( وابستگی اقتصادی  1( تحول بازار     

4( نامتعادل شدن مبادالت تجاری در سطح جهانی  3( تک  محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده  

 کدام مسئله امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد؟1--

2( محدود شدن واردات به یک ماده ی خام  1( وابستگی کشورهای استعمارزده    

4( تداوم جریان ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غیرغربی 3( مبادالت غیرمتعادل تجاری در سطح جهانی   

کدام یک، از ویژگی های دولت ملت های جدید در نظام جهانی نوین نیست؟1--

1( هویت آن ها اغلب هویتی ناسیونالیستیو قوم گرایانه است.

2( نخستین بار در اروپای غربی با رونق قدرت کلیسا پدید آمدند.

3( هویتی دینی برای خود قایل نبودند و صورتی کاماًل سکوالر داشتند.

4( این کشورها در مسیر توسعه ی خود به صورت قدرت های استعماری درآمدند.

شرکت های بین المللی اقتصادی با استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی چه می کنند؟1--

1( هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می گردانند. 

2( تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می کنند.

3( فاصله ی زمانی و مکانی را کوتاه وجهان را کوچک و به صورت دهکده ای واحد درمی آورند.

4( فرهنگ جهان را در راستای خدمت به کانون های ثروت و قدرت مدیریت می کنند. 

کدام یک، ویژگی نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی پیش از استعمار است؟1--

1( مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای غیرمتعادل انجام می شود.

2( نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تأمین می کردند. 

3( اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود به گونه ای مستقل عمل می کردند. 

4( به علت تک محصولی بودن اقتصاد، قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی نداشتند. 

 از عوامل به وجود آورنده ی کاهش اهمیت مرزهای سیاسی در فرایند جهانی شدن کدام است؟1--

2( گسترش صنعت حمل و نقل 1( انباشت ثروت    

4( آموزش دانش های راهبردی به کشورهای غیرغربی 3( حمایت سیاست های قومی و منطقه ای   

 از نظر بسیاری از منتقدان، چه چیزی موجب تضعیف سازوکارهای دموکراسی می شود؟1--

2( توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی  1( مدیریت فرهنگ جوامع غیرغربی   

4( تجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا فرد قدرتمند 3( محروم کردن فرهنگ ها از علوم مبتنی بر بنیان های دینی  

 چه چیزی موجب شد مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای غیرمتعادل انجام شود؟1--

2( اقتضای بازار مصرف کشورهای غربی 1( کاهش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی   

4( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر 3( تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده 
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 چه چیزی موجب می شود تا فرهنگ های معنوی و دینی هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند؟1--

1( توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی 

2( ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی

3( ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی

4( آموزش بخشی از علوم طبیعی مورد نیاز کاالهای غربی به کشورهای در حال توسعه 

به ترتیب، هر یک از عبارت های زیر، پیامد کدام مفاهیم هستند؟1--

- عمیق ترین تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب در جهان ایفا می کند. 
- باعث ایجاد نظمی نوین است که تجارت و تولید و بین المللی، آن را پیش می راند. 

- آشکارا، بر خالف ارزش های دموکراتیک جهان غرب می باشد. 
- از طریق سازمان های بین المللی، استقالل اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف را مخدوش می سازند. 

1( ترویج علوم انسانی در کشورهای غیرغربی - جهانی شدن - تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت- کانون های ثروت و قدرت 

2( وابستگی کشورهای استعمارزده - حاکمیت دولت، ملت- مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی - صنعت ارتباطات 

3( آموزش دانش های راهبردی در کشورهای غیرغربی - اقتصاد سرمایه محور - تجمع قدرت رسانه در دست کانون های صهیونیستی - امپراتوری رسانه ای 

4( تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی - تک محصولی شدن - گزینش عناصر فرهنگ - دیگر بدون تحقیق- کانون های قدرت و ثروت 

 دولت- ملت ها، حاکمیت های .................. جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با ....................... پدید آمدند. آن ها 1--
بر خالف حاکمیت های پیشین، ............... برای خود قائل نبودند و ................. داشتند. 

1( فرهنگی، اجتماعی - زوال تدریجی کلیسا - هویتی سکوالر و دنیوی - صورتی کاماًل دینی

2( قومی، منطقه ای- نظام ارباب، رعیتی - صورتی ناسیونالیستی و قوم گرایانه - صورتی کاماًل سکوالر

3( سیاسی، اقتصادی- افول قدرت کلیسا - هویتی دینی و معنوی - صورتی کاماًل سکوالر 

4( تجاری، نظامی- رقابت سیاسی فئودال ها- صورتی کاماًل سکوالر - هویتی قومی و سکوالر

 کدام گزینه نادرست است؟1--

1( کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند، ولی این انتقال در جهت استقالل این کشورها یا تعدیل 
جهانی ثروت نیست. 

2( دولت- ملت ها حاکمیت های سیاسی - اقتصادی نوینی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند، آن ها بر خالف حاکمیت های پیشین، 
هویتی دینی و معنوی برای خود قائل نبودند. 

3( ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند، زیرا این علوم موجب می شوند تا فرهنگ های دینی 
هویت خود را از نگاه فرهنگ غیرغربی بازخوانی کنند. 

4( کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود از طریق سازمان های بین المللی، موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی را نیز برمی دارند و استقالل اقتصادی 
کشورهای مختلف و سیاست های ملی را مخدوش می سازند.

 کدام عبارت در ارتباط با تحوالت فرهنگی نظام جهانی نادرست است؟1--

1( جهان غرب از طریق رسانه در وسیع ترینشکل، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند و تربیت نخبگان کشورهای غربی بیش تر با تثبیت مرجعیت 
علمی غرب انجام می شود. 

2( صنعت ارتباطات، ابزار نوینی است که جهان غرب را در مدیریت انتقال فرهنگ غرب یاری می رساند. توسعه ی صنعت ارتباطات، فاصله های زمانی و مکانی را کوتاه 
کرده است. 
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3( جوامع غربی بخشی از علوم طبیعی را که مورد نیاز برای خدمت رسانی به کاالهای غربی است به کشورهای در حال توسعه آموزش می دهند ولی از آموزش 
راهبردی دارد، خودداری می کنند. برای آن ها نقش  دانش هایی که 

4( ترویج علوم انسان غربی در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند، زیرا این علوم موجب می شوند تا فرهنگ های معنوی، 
هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند. 

و 1-- با مقاومت های سیاسی  از آن که  بعد  زیرا کشورهای غربی   ،  .............. وابستگی کشورهای استعمارزده، مسئله ای است که 
.  .......... می شوند،  مواجه  استعمارزده  کشورهای  در  آزادی بخش  نهضت های 

1( امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد - استقالل سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارزده را به رسمیت 
می شناسند.

2( رشد و تحول این کشورها را تابع شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی می کند - برای حفظ فاصله ی کشورهای غیرغربی با خود، رشد و تحول این کشورها 
را کنترل می کنند. 

3( امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد - برای حفظ فاصله ی کشورهای غیرغربی با خود، رشد و تحول این کشورها 
را کنترل می کنند.

4( رشد و تحول این کشورها را تابع شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی می کند - استقالل سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارزده را به رسمیت می شناسند.

تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت وکانون های صهیونیستی، نه تنها ............ بلکه ............... 1--

1( روش های معرفت شناختی پس از رنسانس را زیر سؤال می برد - فرهنگ های دیگر را از علمی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی و قدسی باشد محروم می کند.

2( هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می گرداند - به گونه ای آشکار، ارزش های دموکراتیک جهان غرب را نیز به سخره می گیرد.

3( هویت فرهنی جوامع غیرغربی را متزلزل می گرداند - فرهنگ های دیگر را از علمی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی و قدسی باشد محروم می کند.

4( روش های معرفت شناختی پس از رنسانس را زیر سؤال می برد - به گونه ای آشکار، ارزش های دموکراتیک جهان غرب را نیز به سخره می گیرد.

 کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟1--

1( تک محصولی شدن - پیدایش قدرت های استعماری  

2( از بین رفتن قدرت چانه زنی - شکل گیری امپراتوری رسانه 

3( غیرمتعادل شدن مبادالت تجاری - افول قدرت کلیسا   

4( جریان یافتن ثروت به سوی کشورهای غربی - بازگشت به قرون وسطی

کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود، از طریق ................. موانع موجود بر سر راه ........... را برداشته و سیاست ملی 1--
را مخدوش می سازند. 

2( سازمان های بین المللی - تجارت بین المللی 1( نهادهای داخلی و خارجی - تجارت بین المللی   

4( نهادهای داخلی و خارجی - استقالل اقتصادی کشورها 3( سازمان های بین الملی - استقالل اقتصادی کشورها   

 کدام  یک از عبارات زیر نادرست است؟1--

1( دولت- ملت ها حاکمیت های سیاسی و اقتصادی نوینی بودند که نخستین بار در اروپای غربی پدید آمدند و بر خالف حاکمیت های پیشین، هویتی دینی و معنوی 
برای خود قائل نبودند و صورتی کاماًل سکوالر داشتند.

2( هویت دولت - ملت ها اغلب هویتی ناسیونالیستی و قوم گرایانه است. این کشورها در مسیر توسعه و گسترش خود به صورت قدرت های استعماری درآمدند و به تبع 
فتوحات استعماری جغرافیای سیاسی جدیدی را پدید آوردند.

معلولعلت 

وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزه به قدرت 
سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگ

الف

پیدایش دولت - ملت هاب
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3( دولت - ملت ها برای هر یک از فرهنگ های ساکن مناطق استعماری هویت جدیدی را تعریف کردند و بدین ترتیب صورت استعماری دولت - ملت های جدید در 
بخش های دیگر جهان شکل گرفت.

4( هویت جدیدی که برای هر یک از مناطق جغرافیایی جدید ساخته می شود، هویتی قومی و سکوالر است. عواملی که سبب تشکیل دولت - ملت ها شد تقریبًا در تمام 
طول تاریخ یکسان است و به این روند جهانی شدن می گویند. 

 ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند زیرا این علوم موجب 1--
می شوند تا ............... .

2( فرهنگ های دینی، هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازنگری و ارزیابی کنند.  1( ارزش های دموکراتیک به سخره گرفته شود.   

4( فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی مدیریت شوند.  3( علوم طبیعی و انسانی هدفمند توزیع شوند.  

 اقتصاد سرمایه محور، در حرکت های آغازین خود، نیازمند چه چیزی بود؟1--

2( حمایت سیاست های قومی و منطقه ای 1( انباشت ثروت    

4( پدید آمدن شرکت های بزرگ چند ملیتی 3( گسترش صنعت ارتباطات   

 نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی، پیش از استعمار چگونه بود؟1--

1( روابط تجاری در حّدی نبود که استقالل سیاسی آنان را در معرض خطر قرار دهد. 

2( به بازار مصرف کاالهای تولید شده ی غربی تبدیل می شدند. 

3( مبادالت تجاری به گونه ای غیر متعادل در سطح جهانی تبدیل می شد.

4( با رشد کشورهای استعمارزده، فاصله ی بین کشورهای غربی و غیرغربی هم چنان حفظ می شد.

 هر یک ازعبارت های زیر، به ترتیب، نتیجه و پیامد کدام عوامل بوده اند؟1--

- باعث می شود که جامعه، حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد.
- تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی، بیش تر از این طریق انجام می شود.

- آن ها با استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی، تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می کنند.
- آن ها نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند. 

1( خودباختگی فرهنگی - امپراتوری رسانه ای - شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای - کشورهای استعمارزده 

2( جهانی شدن - توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی - شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای - جنگ های صلیبی 

3( جهانی شدن - وسایل ارتباط جمعی جهانی - صنعت ارتباطات - کشورهای استعمارگر

4( خودباختگی فرهنگی - تثبیت مرجعیت علمی غرب- با شکل گیری نهادهای بین المللی - دولت، ملت ها

موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا، در عرصه ی رسانه، موجب شده است تا بسیاری از ناظران از .................... 1--
نیز سخن بگویند. از این منظر، .................. تازه ای تأسیس شده است که کشورهای کم تر توسعه یافته در برابر آن آسیب پذیرترند؛ 

زیرا منابع و امکانات الزم برای ..................... را ندارند. 

1( جهانی شدن - شبکه های عظیم اطالعاتی - حفظ استقالل اقتصادی کشورشان 

2( امپراتوری فرهنگی - امپراتوری رسانه ای - توسعه ی صنعت ارتباطات کشورشان 

3( امپراتوری رسانه ای - امپراتوری فرهنگی - حفظ استقالل خود 

4( خودباختگی فرهنگی - شرکت های بین المللی - رسیدن به استقالل اقتصادی خود 



395

تحوالت نظام جهانی

 به ترتیب مفاهیم »سازوکارهای دموکراسی«، »جهانی شدن«، »صنعت ارتباطات« و »علوم انسانی غربی« با کدام یک از عبارت های 1--
زیر، مرتبط می باشد؟

الف( در حال ایجاد نظمی نوین است که جریان های نیرومند تجارت و تولید بین المللی، آن را به پیش می راند.
ب( بسیاری از منتقدان، نگران این هستند که تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند، موجب تضعیف این پدیده می شود. 

ج( ابزار جدیدی است که غرب به یاری آن، مدیریت انتقال فرهنگ خود را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی خود به دست می گیرد.
د( حیات و زندگی آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوی آن، به گونه ای سکوالر و دنیوی تعریف می کنند. 

4( ب- ج- الف- د 3( الف- د- ج- ب   2( ب- الف- ج - د   1( الف- ج- د- ب  

 کدام یک، در رابطه با مشخصات دولت ملت های جدید در نظام جهانی جدید، درست نیست؟1--

1( نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند. 

2( هویت آن ها اغلب هویتی ناسیونالیستی و قوم گرایانه است. 

3( برخالف حاکمیت های پیشین، هویتی دینی و معنوی برای خود قایل نبودند. 

4( به تبع فتوحات استعماری، جغرافیایی نظامی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند. 

کدام گزینه نادرست است؟1--

1( کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود، از طریق سازمان های بین المللی، موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی را برمی دارند. 

2( جهانی شدن فرآیندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارد و در حال ایجاد نظمی نوین است که جریان های نیرومند تجارت و تولید بین المللی آن را پیش 
می راند. 

3( کشورهای غربی بعد از آن که با مقاومت های سیاسی و نهضت های آزادی بخش در کشورهای استعمارزده مواجه می شوند، استقالل سیاسی و اقتصادی آنان را به 
رسمیت می شناسند و دولت های مستقل این کشورها در چرخه ی متعادل جهانی توزیع ثروت قرار می گیرند.

4( در شرایطی که جوامع غیرغربی، مدیریت خود را در گزینش عناصر مناسب فرهنگ غربی از دست می دهند، غرب مدیریت انتقال فرهنگ غرب را در چارچوب 
اهداف اقتصادی و سیاسی خود به دست می گیرد. 

 کاهش اهمیت مرزهای سیاسی در نظام جهانی، پیامد کدام گزینه بود؟1--

1( شکل گیری نهادهای بین المللی، انباشت ثروت و تشکیل بازارهای مشترک منطقه ای 

2( انباشت ثروت، پدید آمدن شرکت های بزرگ چندملیتی و گسترش صنعت ارتباطات

3( حمایت های سیاست های قومی و منطقه ای، بازارهای مشترک منطقه ای و استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی 

4( شکل گیری نهادهای بین المللی، انباشت ثروت و حمایت های سیاست های قومی و منطقه ای 

 در ارتباط با دیدگاه »فرآیند جهانی شدن« کدام گزینه نادرست است؟1--

1( فرآیندی ا ست که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارد و سیاست های ملی را مخدوش کرده است. 

2( در حال ایجاد نظم نوینی است که جریان های نیرومند تجارت و تولید بین المللی، آن را پیش می راند. 

3( عواملی که سبب پیدایش دولت - ملت ها در تاریخ معاصر بشری شدند، در سده ی اخیر تغییر کرده اند و نقش کشورها و دولت های آن ها نیز در جهان تغییر کرده 
است.

4( ابعاد اقتصادی و سیاسی آن، انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته، بلکه چالش هایی را ایجاد کرده است. 
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 عبارت های زیر پیامد کدام گزینه هستند؟ )به ترتیب(1--

- تضعیف سازوکارهای دموکراسی 
- تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی

- دهکده ی واحد جهانی 
1( تمرکز قدرت رسانه - تثبیت مرجعیت علمی غرب- توسعه ی صنعت ارتباطات

2( به سخره گرفتن ارزش های دموکراتیک - تثبیت مرجعیت علمی جوامع غیرغربی - توسعه ی صنعت ارتباطات

3( تمرکز قدرت رسانه - توزیع متعادل علوم انسانی و علوم طبیعی - خودباختگی فرهنگی جوامع غیرغربی

4( تزلزل فرهنگی جوامع غربی - مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی - توسعه ی صنعت ارتباطات

کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود از طریق ................ موانع موجود بر سر راه .............. را برمی دارند. 1--

2( سازمان های بین المللی - تجارت بین المللی 1( شبکه های عظیم اطالعاتی - استقالل اقتصادی   

4( کنفرانس های جهانی - تحوالت بین المللی 3( جنبش های آزادی بخش - تولید بین المللی   

 در ارتباط با فرایند جهانی شدن، صحیح و غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.1--

الف( جهانی شدن فرایندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارد. 
ب( جهانی شدن در حال ایجاد نظمی نوین است که جریان های نیرومند تجارت و تولید بین المللی آن را پیش می راند.

ج( ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن به گونه ای است که انسجام مطلوب جهانی را به دنبال آورد. 
د( مقابله با چالش های جهانی، بیش تر توسط جنبش هایی انجام می شود که فراتر از مرزهای سیاسی دولت ها عمل می کنند.

4( غ- غ- ص - غ 3( ص - ص - غ- ص    2( غ- ص- ص- غ   1( ص - ص- غ- غ  

 برخورد ................. غرب با دیگر جوامع موجب شد تا جوامع غیرغربی از نظر اقتصادی و سیاسی ............... .1--

2( استعماری - در موضع ضعف قرار گیرند. 1( فرهنگی - توسعه پیدا کنند   

4( استعماری نو - پیشرفت کنند.  3( دیپلماتیک - به مواضع غربی نزدیک شوند.  

کدام عامل به جهان غرب برای مدیریت انتقال فرهنگ غرب به جوامع غیرغربی، یاری می رساند؟1--

2( تجارت بین المللی 1( استعمار نو    

4( صنعت ارتباطات 3( اقتصاد سرمایه محور     

کدام گزینه در مورد جهان کوچک )دهکده ی واحد جهانی( صحیح نمی باشد؟1--

1( توسعه ی صنعت ارتباطات، فاصله های زمانی و مکانی را کوتاه کرده است.

2( در این جهان کوچک، مرزهای جغرافیایی و سیاسی هم چنان به قدرت خود باقی است.

3( در این جهان کوچک فرهنگ جوامع غیرغربی گرفتار خودباختگی می شوند. 

4( در این جهان کوچک فرهنگ جوامغ غیرغربی در دسترس کسانی قرار می گیرند که فرهنگ را در راستای خدمت به کانون های قدرت و ثروت مدیریت می کنند.

 تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند موجب تضعیف .............. می شود.1--

2( استقالل اقتصادی  1( استقالل سیاسی     

4( مرزهای جغرافیایی 3( سازوکارهای دموکراسی    
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 جهان غرب از طریق رسانه ................. جوامع غیرغربی را مدیریت می کند.1--

2( نهادهای اقتصادی  1( فرهنگ عمومی     

4( جنبه های معرفتی علوم انسانی 3( فرهنگ نخبگان     

کدام گزینه از ویژگی های علوم انسانی در غرب نمی باشد؟1--

1( علوم انسانی غربی بر بنیان های هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی غرب بعد از رنسانس شکل گرفته اند.

2( حیات و زندگی آدمی را با توجه به ابعاد معنوی آن شکل می دهند.

3( حیات و زندگی آدمی را به گونه ای سکوالر و دنیوی تعریف می کنند.

4( ترویج علوم انسانی غربی، در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند.

............. در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند.1--

2( رسانه های جمعی  1( کنترل بازارهای مالی جهانی    

4( ترویج علوم انسانی غربی 3( کانون های قدرت و ثروت   

دولت های مرکز برای حفظ وضع موجود، به ایجاد انحصار در عرصه های مهم روی می آورند، کدام گزینه جزء این انحصارات نمی باشد؟1--

2( کنترل بازارهای مالی جهانی  1( انحصار حفظ استقالل فرهنگی    

4( انحصار ارتباطی و رسانه ای  3( انحصار سالح های کشتار جمعی    

کد ام گزینه امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد؟1--

2( وابستگی کشورهای استعمارزده  1( تک محصولی شدن اقتصاد   

4( کاهش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی  3( تبدیل شدن کشورهای استعمارزده به بازار مصرف غربی ها 

به چه دلیل کشورهای کمتر توسعه یافته در برابر امپراتوری فرهنگی آسیب پذیرتر هستند؟1--

1( زیرا رسانه، فرهنگ جهانی را در راستای خدمت به کانون های قدرت و ثروت مدیریت می کند. 

2( زیرا کشورهای غربی موقعیت برتری در عرصه ی رسانه دارند. 

3( زیرا رسانه باعث فروریختن مرزهای جغرافیایی و سیاسی شده است.

4( زیرا منابع و امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.

 قدرت سیاسی دولت - ملت های شکل گرفته در غرب جدید با کدام گزینه هماهنگ بود؟1--

2( منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت  1( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به جوامع غربی  

4( تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده  3( عدم قدرت چانه زنی کشورهای استعمارزده در جامعه ی جهانی  

 هر یک از عبارات زیر پیامد کدام گزینه است؟1--

- انتقال صنایع وابسته به کشورهای استعمارزده از سوی کشورهای غربی 
- عدم قدرت چانه زنی کشورهای استعمارزده 

- استمرار انتقال ثروت به سوی کشورهای غربی
1( به اقتضای بازار مصرف کشورهای غیرغربی - تأمین نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی- نامتعادل شدن مبادالت تجاری در سطح جهانی 
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2( منافع بیش تر کشورهای استعمارگر - تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده - نامتعادل شدن مبادالت تجاری در سطج جهانی 

3( وابستگی کشورهای استعمارزده به استعمارگر - منافع بیش تر کشورهای استعمارزده - تعدیل جهانی ثروت و استقالل کشورهای استعمارزده 

4( منافع بیش تر کشورهای استعمارزده - تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده- وابستگی کشورهای استعمارزده 

 هر یک از عبارات زیر به ترتیب منجر به چه پدیده هایی شده است؟1--

- پدید آمدن شرکت های بزرگ چندملیتی و گسترش صنعت ارتباطات
- استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی 

1( مخدوش شدن سیاست های ملی - تغییرات کشورها و نقش دولت های آن 

2( عدم محدود شدن سرمایه گذاری شرکت های بین المللی به منطقه ای خاص - کاهش اهمیت مرزهای سیاسی 

3( کاهش اهمیت مرزهای سیاسی - شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصادی در سطح جهانی

4( مخدوش شدن استقالل کشورهای مختلف - شکل گیری اقتصاد سرمایه محور

 پیامد هر عبارت به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟1--

- ترویج علوم انسانی غربی
- وابستگی کشورهای استعمارزده به استعمارگر 

- استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی 
1( توزیع جهانی فرهنگ غرب - تعدیل جهانی ثروت - افزایش اهمیت مرزهای سیاسی

2( بازخوانی هویت ملی و بومی - عبور از مرحله ی استعمار نو به فرانو- شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصادی جهانی 

3( توزیع جهانی فرهنگ غرب- عبور از مرحله ی استعمار نو به فرانو - شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصادی جهانی 

4( مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی- تعدیل جهانی ثروت- افزایش اهمیت مرزهای سیاسی

 تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده، کدام یک از نتایج زیر را در پی ندارد؟1--

2( گرفته شدن قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از آنان  1( منحصر شدن تولید یک محصول در کشورهای استعمارزده   

4( ادامه ی انتقال ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غربی 3( نامتعادل شدن مبادالت تجاری در سطح جهانی    

 پدیده هایی چون بانک، تورم، امنیت، انتخابات دانشگاه و معرفت هر کدام به ترتیب متعلق به کدام ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 1--
است؟

2( اقتصادی - اقتصادی - سیاسی - سیاسی - فرهنگی - فرهنگی 1( اقتصادی - فرهنگی- سیاسی- سیاسی - فرهنگی - اقتصادی  

4( فرهنگی - اقتصادی - سیاسی - اقتصادی - سیاسی - اقتصادی - فرهنگی  3( سیاسی - اقتصادی - سیاسی - اقتصادی- فرهنگی - سیاسی  

اقتصاد کشورهای غیرغربی پیش از استعمار، چه گونه عمل می کرد؟1--

2( در تعامل با محیط جغرافیایی خود به گونه ای مستقل  1( در تعامل با سایر کشورها و بدون استقالل   

4( تحت نفوذ اقتصادی سایر کشورها و بدون استقالل  3( بدون تعامل با سایر کشورها و مستقل   

در دوران استعمار، اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ در راستای .............. به تدریج تغییر می یابد. 1--

2( تبدیل به اقتصادی مستقل 1( پاسخ به مقاومت های سیاسی و کمک به نهضت های آزادی بخش 

4( پاسخ به نیازهای اقتصادی کشورهای غربی 3( به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای استعمار شده   
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اقتصاد کشورهای استعمار شده، در راستای پاسخ به نیازهای اقتصادی کشورهای غربی، به تدریج تغییر می یابد. کدام یک از گزینه های 1--
زیر جزء ویژگی های آن نمی باشد؟

1( اقتصادی کشورهای استعمار شده به بازار مصرف کاالهای تولید شده ی کشورهای غربی تبدیل می شود. 

2( این کشورها نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تأمین می کنند. 

3( وابستگی اقتصادی کشورهای استعمار زده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر، موجب می شود تا مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای 
متعادل انجام شود. 

4( در اغلب موارد این کشورها به سوی اقتصاد تک محصولی سوق داده می شوند. 

کدام گزینه در مورد ویژگی دولت - ملت ها صحیح نمی باشد؟1--

2( آن ها صورتی کاماًل سکوالر داشتند.  1( دولت - ملت ها هویتی دینی و معنوی برای خود قائل نبودند.    

4( آن ها هویتی ناسیونالیستی و قوم گرایانه داشتند.  3( دولت - ملت ها نخستین بار در آمریکا با ظهور سکوالریسم پدید آمدند.   

دولت - ملت ها حاکمیت های سیاسی - اقتصادی نوینی بودند که برای نخستین بار در ................ با .................. پدید آمدند. 1--

2( آمریکا - ظهور سکوالریسم  1( اروپای غربی - افول قدرت کلیسا     

4( آسیای جنوب شرقی - مقاومت های سیاسی کشورهای استعمارزده  3( آسیای جنوب غربی - جنبش های آزادی بخش     

و 1--  ................ و   .............. تدریج  به  ولی  بود   ................. نیازمند  خود  آغازین  حرکت های  در  محور  سرمایه  اقتصاد   
کاست. سیاسی  مرزهای  اهمیت  از   ................

1( سرمایه گذاری شرکت های بین المللی - انباشت ثروت - استقالل اقتصادی - گسترش صنعت ارتباطات

2( حمایت سیاست های قومی و منطقه ای - انباشت ثروت- پدید آمدن شرکت های چند ملیتی - گسترش صنعت ارتباطات

3( نهادهای بین المللی - جریان نیرومند تجارت - تولید بین المللی - چالش های اقتصادی 

4( ایجاد نظمی نوین- تضادهای بین المللی - تغییرات اقتصادی - شبکه های عظیم اطالعاتی 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

دولت های مرکز برای حفظ وضع موجود، به ایجاد انحصار در عرصه های مهم روی می آورند.

سازمان کنفرانس اسالمی در برابر سیاست  جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی شکل

می گیرند. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

کشــورهای غربــی بــه اقتضــای بــازار مصــرف، برخــی صنایــع وابســته را بــه کشــورهای اســتعمارزده منتفــل می کننــد. کشــورهای اســتعمارگر ابتــدا اقتصاد کشــورهای 
اســتعمارزده را دگــر گــون کردند. 

با رشد و تحول کشورهای استعمارزده نیز، فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی هم چنان حفظ می شود.

از طرف و ا (1ل انتقال صنایع وابسته  اثر  بر  برده داری مدرن در کشور بنگالدش  به شکل گیری  پاسخ صحیح است. عبارت صورت سوال مربوط  گزینه 3 
کشورهای غربی به کشورهای غیرغربی است. کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند. ولی این 

انتقال در جهت تعدیل جهانی ثروت نیست بلکه در جهت منافع بیش تر کشورهای استعمارگر است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت - تجمع قدرت و ا (1ل
رسانه در دست صاحب ثروت

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وابستگی کشورهای استعمارزده - تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زدهو ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به بازار مصرف کاالهای تولید شده کشورهای غربی تبدیل می شوند.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. به تبع فتوحات استعماری، جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند.و ا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ایو ا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگرو ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشور استعمار گرو لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربیو اا (1ل

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

تمر کز قدرت رسانه در دست چند شر کت یا فرد قدرتمند - معاهدات بین المللی - تداوم جنگ سرد

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هر جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کترل اجتماعی نداشته باشد، در معرضص آسیب های بیش تری قرار و اا (1ل
می گیرد. بازتولیدش با مشکل مواجه می شود و دوام و بقای آن تهدید می شود. در جهان اجتماعی متجدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی 
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تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. رواج این دسته از کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا، عرصه را بر سایر کنش های انسانی مانند کنش های عاطفی و 
اخالقی تنگ می کند. این وضعیت افراد خواهان تسلط بر این جهان را به تدریج، اسیر نظام اجتماعی پیچیده ای می سازد که مثل ففس آهنین، همه ی ابعاد وجود 
آن را احاطه می کند و فرصت رهایی از این قفس خودساخته را از آنان می گیرد. از این روند، به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها یاد می شود. برخی معتقدند که 

جهانی شدن، فرآیندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده، قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد و این پدیده، و اا (1ل
موجب وابستگی اقتصادی آن ها به کشورهای استعمارگر می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- تجمــع قــدرت رســانه در دســت صاحبــان ثــروت و کانون هــای صهیونیســتی، نــه تنهــا هویــت فرهنگــی جوامــع غیرغربــی را متزلــزل می گــر دانــد بلکــه اشــکارا بــر 
خــالف ارزش هــای دموکراتیــک جهــان غــرب نیز هســت.

- جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

وابستگی کشورهای استعمارزده، امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهــان غــرب از طریــق رســانه، فرهنــگ عمومــی جوامــع غیرغربــی را مدیریــت می کنــد. امــا تربیــت نخبــگان کشــورهای غیرغربــی بیشــتر بــه شــیوه های دیگــر 
ــود: ــام می ش انج

۲( تثبیت مرجعیت علمی غرب ۱( توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی   

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــالف  ــر خ ــا ب ــد. آنه ــد آمدن ــا پدی ــدرت کلیس ــول ق ــا اف ــی ب ــای غرب ــار در اروپ ــتین ب ــه نخس ــد ک ــدی بودن ــادی جدی ــی اقتص ــای سیاس ــا، حاکمیت ه ــت ملت ه دول
ــد. ــکوالر بودن ــال س ــناختند و کام ــوی نمی ش ــی و معن ــت دین ــا هوی ــود را ب ــین، خ ــای پیش حاکمیت ه

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت - ملت ها، حاکمیت های سیاسی - اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی، با افول قدرت کلیسا و اا (1ل
پدید آمدند. ان ها بر حالف حاکمیت های پیشین، هویتی دینی و معنوی برای خود قائل نبودند و صورتی کامال سکوالر داشتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

الــف( از طریــق ســازمان های بین المللــی موانــع موجــود بــر ســر راه تجــارت بین الملــل را نیــز برمی دارنــد و اســتقالل اقتصــادی کشــورهای مختلــف و سیاســت های 
ملــی را مخــدوش می ســازند.

ب( وابستگی کشوره ای استعمارزده، مسئله ای است که امکان عبور از مرحله ی استعمار و به استعمار نو را برای کشورهای استعمارزده پدید می آورد.

جهانی توزیع ثروت، چه بود؟

ج( تک محصولــی شــدن اقتصــاد کشــورهای اســتعمارزده، قــدرت جانه زنــی در اقتصــاد جهانــی را از آنــان می گیــرد و ایــن پدیــده، موجــب وابســتگی اقتصــادی آن هــا 
بــه کشــورهای اســتعمارگر می شــود.

د( کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- با شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای، سرمایه گذاری شرکت های بین المللی به

منطقه ای خاص محدود نمی شود.

- بــه دلیــل وابســتگی اقتصــادی کشــورهای اســتعمارزده بــه کشــورهای اســتعمارگر مبــادالت تجــاری در ســطح جهانــی نامتعــادل می شــود و انتقــال ثــروت، به طرف 
کشــورهای غربــی ادامــه پیــدا می کنــد.
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- تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی، هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می گرداند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهــی و اراده ی کنشــگر، ناظــر بــه دیگــران، ویژگی هــا  - کنــش اجتماعــی، نوعــی کنــش اســت کــه بــا توجــه بــه دیگــران انجــام می شــود. در کنــش اجتماعــی، آ
و اعمــال آن هاســت.

- ادبیــات مــدرن بــه ســلوک های معنــوی و مکاشــفات و مشــاهدات الهــی انســان توجهــی نــدارد بلکــه حــاالت روانــی آدمیــان در زندگــی روزمــره و ایــن جهانــی را 
منعکــس می کنــد. بــه همیــن دلیــل، رمــان در فرهنــگ غــرب، بیش تریــن اهمیــت را پیــدا کــرده اســت.

- کشــورهای غربــی بــه افتضــای بــازار مصــرف، برخــی صنایــع وابســته را بــه کشــورهای اســتعمارز ده منتقــل می کننــد ولــی ایــن انتقــال، در جهــت اســتقالل ایــن 
کشــورها یــا تعدیــل جهانــی ثــروت نیســت، بلکــه در جهــت منافــع بیش تــر کشــورهای اســتعمارگر اســت. بدیــن ترتیــب بــا رشــد و تحــول کشــورهای اســتعمارزده نیــز، 

فاصلــه و وابســتگی کشــورهای غربــی و غیرغربــی، هم چنــان حفــظ می شــود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- کشــورهای غربــی بــه مــواد خــام، نیــروی کار ارزان و بــازار مصــرف کشــورهای غیــر غربــی نیــاز داشــتند. آنهــا بــرای تأمیــن منافــع اقتصــادی خــود نیازمنــد درهــم 
شکســتن مقاومــت فرهنگــی اقوامــی بودنــد کــه ســلطه و نفــوذ آنهــا را تحمــل نمی کردنــد. آنهــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در وهلــه ی نخســت از مبلغــان مذهبــی 

و ســازمان های فراماســونری اســتفاده مــی کردنــد.

- اقتصاد وابسته، دولت های مستقل را ناگزیر می کند تا در چرخه ی نامتعادِل جهانِی توزیِع ثروت قرار گیرند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- استعمار مهم بر ین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی جدید بود.

- وابستگی کشورهای استعمارزده، امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کشورهای عضو بریکس خود را حامی کشورهای در حال رشد و ارتقادهنده وضعیت آن ها و نیرویی برای حفظ صلح و اا (1ل
جهانی می دانند.

از سازمان همکاری شانگهای با عنوان ناتوی شرق یاد می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- در ســده های هفدهــم تــا بیســتم، اقتصــاد گســترده ای شــکل گرفــت کــه تقســیم کارش از مرزهــای سیاســی و فرهنگــی موجــود فراتــر رفــت و نظامــی در ســطح 
جهــان بــا عنــوان نظــام نویــن جهانــی پدیــد آورد کــه جوامــع غربــی را بــه صــورت مرکــز و ســایر جوامــع را بــه صــورت پیرامــون درآورد.

- اقتصاد وابسته، دولت های مستقل را ناگزیر می کند تا در چرخه ی نامتعادل جهاني توزیع ثروت قرار گیرند.

- مخالفان و طر فداران سرمایه داری طی قرن بیستم. بلوک شرق و غرب را شکل دادند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- توجه به صحبت های طرف مقابل هنگام گفتگو، یک کنش اجتماعي است.

- روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل اینکه وحی را نمی پذیرد به دئیسم منجر می شود.

- کشــورهای غربــی بــه اقتضــای بــازار مصــرف، برخــی صنایــع وابســته را بــه کشــورهای اســتعمار زده منتقــل می کننــد ولــی ایــن انتقــال، در جهــت اســتقالل ایــن 
کشــورها بــا تعدیــل جهانــی ثــروت نیســت بلکــه در جهــت منافــع بیشــتر کشــورهای اســتعمارگر اســت. بدیــن ترتیــب بــا وجــود رشــد و تحــول کشــورهای اســتعمار زده، 

فاصلــه و وابســتگی کشــورهای غربــی و غیرغربــی، همچنــان حفــظ می شــود.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دولت - ملت ها حاکمیت های سیاسی - اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا و لا (1ل
پدید آمدند. آن ها برعالف حاکمیت های پیشین، خود را با هویت دینی و معنوی نمی شناختند و کامال سکوالر بودند.

هویــت آن هــا اغلــب ناسیونالیســتی و قومــی اســت و بــه دنبــال شــکل گیری دولــت - ملت هــای جدیــد در تاریــخ معاصــر بشــری، نقــش کشــورها و دولت هــای آن هــا 
در جهــان تعییــر کــر ده اســت. برخــی از ایــن فرآینــد جدیــد بــا عنــوان جهانــی شــدن یــاد می کننــد.

تا و اا (1ل استعمارگر موجب می شود  نظامی کشورهای  و  برتر سیاسی  قدرت  به  استعمارزده  اقتصادی کشورهای  وابستگی  است.  پاسخ صحیح   ۴ گزینه 
مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای نامتعادل انجام شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده، قدرت جانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وابستگی کشورهای استعمار زدهو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دولت ملت ها نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. این شرکت ها تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می کنند.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اقتصاد کشورهای غیرغربی پیش از استعمار، اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به گونه ای مستقل عمل می کرد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. یکی از عوامل به وجود آورنده، انباشت ثروت بود.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا فرد قدرتمند، موجب تضعیف ساز وکارهای دموکراسی می شود.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. وابستگی افتصادی کشورهای استعمارز ده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر، موجب می شو د تا و اا (1ل
مادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای نامتعادل انجام شود و انتقال ثروت، به طور مستمر به سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی، موجب می شود تا فرهنگ های معنوی و دینی، هویت خود را از نگاه و لا (1ل
فرهنگ غربی بازخوانی کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی. عمیق ترین تاثیر را در توزیع فرهنگ غرت در جهان ایفا می کند.و اا (1ل

برخــی معتقدنــد جهانــی شــدن، فرآینــدی اســت کــه هیــچ اعتنایــی بــه مرزهــای ملــی نــدارد. جهانــی شــدن در حــال ایجــاد نظمــی نویــن اســت کــه تجــارت و تولیــد 
ــد ــش می ران ــه پی ــی آن را ب بین الملل

تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و قدرت )کانون های صهیونیستی(، نه تنها هویت فرهنگی جوامع

ــد و اســتقالل  ــر ســر راه تجــارت بین المللــی برمی دارن کانون هــای ثــروت و قــدرت بــرای حفــظ منابــع خــود، از طریــق ســازمان های بین المللــی، موانــع موجــود ب
اقتصــادی و سیاســی کشــورهای مختلــف را مخــدوش می ســازند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت - ملت ها، حاکمیت های سیاسی - اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی، با افول قدرت کلیسا و اا (1ل
پدید آمدند. آن ها برخالف حاکمیت های پیشین، هویتی دینی و معنوی برای خود قائل نبودند و صورتی کامال سکوالر داشتند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند. زیرا این و اا (1ل
علوم موجب می شوند تا فرهنگ های دینی هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جهان غرب از طریق رسانه در وسیع ترین شکل. فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند. اما تربیت نخبگان و اا (1ل
کشورهای غیرغربی بیش تر با تثبیت مرجعیت علمی غرب انجام می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وابستگی کشورهای استعمار زده،  مسئله ای است که امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای و اا (1ل
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استعمارگر پدید می آورد. زیرا کشورهای غربی بعد از آن که با مقاومت های سیاسی و نهضت های آزادی بخش در کشورهای استعمار زده مواجه می شوند، استقالل 
سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمار زده را به رسمیت می شناسند.

را و اا (1ل تنها هویت فرهنگی جوامع غیرغربی  نه  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی، 
متزلزل می گرداند بلکه به گونه ای اشکار، ارزش های دموکراتیک جهان غرب را نیز به سخره می گیرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به قدرت سیاسی و نظامی کشور استعمارگر ---< غیرمتعادل شدن مبادالت تجاری

افول قدرت کلیسا ---< پیدایش دولت - ملت ها

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود. از طریق سازمان های بین المللی، موانع موجود بر سر راه تجارت بین و اا (1ل
المللی را برمی دارد و استقالل اقتصادی کشورهای مختلف و سیاست ملی را مخدوش می سازند .

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عواملی که سیب پیدایش دولت - ملت ها در تاریخ معاصر بشری شدند، در سده های اخیر تغییر اتی یافته اند و به دنبال و اا (1ل
آن نقش کشورها و دولت های آن ها نیز در جهان تغییر کرده است. برخی از این فرآیند جدید با عنوان جهانی شدن یاد می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ های دینی، هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازنگری و ارزیابی کنند.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حمایت سیاست های فرم و منطقه ایو اا (1ل

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. روابط تجاری در حدی نبود که استقالل سیاسی آنان را در معرض خطر قرار دهد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. خودباختگی فرهنگی سبب می شود که جامعه، حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست و اا (1ل
بدهد و در نتیجه. عناصر فرهنگ دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به گونه ای تقلیدی فراگیرد.

تربیت نخبگاِن کشورهای غیرغربی، بیش تر با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی انجام می شود.

بــا شــکل گیری نهادهــای بین المللــی و بازارهــای مشــترک منطقــه ای، ســرمایه گذاری، شــرکت های بین المللــی بــه منطقــه ای خــاص محــدود نمی شــود، آن هــا 
بــا اســتفاده از شــبکه های عظیــم اطالعاتــی، تغیبــرات اقتصــادی در ســطح جهانــی را شناســایی و مدیریــت می کننــد.

دولت - ملت ها حاکمیت های سیاسی - اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. موقعیت برتر کش.رهایغربی و در رأس آن ها آمریکا، در عرصه ی رسانه، سبب شده است بسیاری از ناظران از امپراطوری و اا (1ل
رسانه ای نیز سخن بگویند. از این منظر، امپراطوری فرهنگی تازه ای تأسیس شده است که کشورهای کم تر توسعه یافته در برابر آن آسیب پذیر ترند؛ زیرا منابع و 

امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

الــف( برخــی معتقدنــد کــه جانــی شــدن فرآینــدی اســت کــه هیــچ اعتنایــی بــه مرزهــای ملــی نــدارد. جهانــی شــدن در حــال ایجــاد نظمــی نویــن اســت کــه تجــارت 
ــد. ــش  می ران ــی آن را پی ــد بین الملل و تولی

ب( بســیاری از متقــدان، نگــران ایــن هســتند کــه تمرکــز قــدرت رســانه در دســت چنــد شــر کــت یــا چنــد فــرد قدرتمنــد، موجــب تضعیــف ســاز وکارهــای دموکراســی 
می شــود.

ج( غــرب، مدیریــت انتقــال فرهنــگ خویــش را در چارچــوب اهــداف اقتصــادی و سیاســی خــود بــه دســت می گیــرد. صنعــت ارتباطــات، ابــزار تــازه ای اســت کــه بــه 
جهــان غــرب در ایــن مدیریــت، یــاری می رســاند .

ــر بنیان هــای هستی شــناختی، انسان شــناختی و معرفت شــناختی غــرب بعــد از رنســانس شــکل گرفته انــد، زندگــی آدمــی را بــدون  د( علــوم انســانی غربــی کــه ب
توجــه بــه ابعــاد معنــوی آن، بــه گونــه ای ســکوالر تعریــف می کننــد و ســازمان می دهنــد.



406

جامعه شناسی جامع کنکور

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. به تبع فتوحات استعماری، جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند.و اا (1ل

با مقاومت های سیاسی و نهضت های آزادی بخش در کشورهای استعمار زده مواجه و اا (1ل گزینه 3 پاسخ صحیح است. کشورهای غربی بعد از آن که 
می شوند، استقالل سیاسی و اقتصادی آنان را به رسمیت می شناسند. اما اقتصاد وابسته ی کشورهای استعمار زده، دولت های مستقل این کشور را ناگزیر می کند 

تا در چرخه ی نامتعادل جهانی توزیع ثروت قرار گیرند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اقتصاد سرمایه محور در حرکت های آغازین، خود نیازمند حمایت سیاست های قومی و منطقه ای بود. ولی به تدریح، و اا (1ل
انباشت ثروت، پدید آمدن شرکت های بزرگ چندملیتی و گسترش صنعت ارتباطات از اهمیت مرزهای سیاسی کاست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دیدگاه جهانی شدن مخالفانی نیز دارد. زیرا در حال حاضر ابعاد سیاسی و اقتصادی جهانی شدن به گونه ای نیست که و اا (1ل
انسجام مطلوب جهانی را به دنبال آورد. بلکه چالش ها و تضادهایی را پدید می اورد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بسیاری از منتقدان نگران این هستند که تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند، موجب تضعیف و لا (1ل
ساز وکاره ای دموکراسی می شود. 

تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی بیش تر با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیم هدفمند علوم طبیعی و انسانی انجام می شود.

توسعه ی صنعت ارتباطات، فاصله های زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را کوچک کرده و آن را به صورت دهکده ای واحد در آورده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. صنعت ارتباطات ابزار نوینی است که به جهان غرب در این مدیریت یاری می رساند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این جهان کوچک، مرزهای جغرافیایی و سیاسی فرو می ریزد.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حیات و زندگی آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوی آن شکل می دهند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. وابستگی کشورهای استعمار زده، مسئله ای است که امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای و اا (1ل
استعمارگر پدید می آورد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در برابر امپراطوری فرهنگی، کشورهای کمتر توسعه یافته آسیب پذیر هستند، زیرا منابع و امکانات الزم برای حفظ و اا (1ل
استقالل فرهنگی خود را ندارند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قدرت سیاسی دولت - ملت ها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ بود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف خود، برخحی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می کنند و این انتقال و اا (1ل
در جهت منابع بیش تر کشورهای استعمارگر است. تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده، قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد و این پدیده 
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موجب وابستگی اقتصادی آن ها به کشورهای استعمارگر می شود. وابستگی اقتصادی کشورهای استعمار زده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر، 
موجب می شود تا مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای نامتعادل انجام شود و انتقال ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به تدریج انباشت ثروت، پدید آمدن شرکت های بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت ارتباطات از اهمیت مرزهای سیاسی و لا (75
کاست. با شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای، سرمایه گذاری شر کت های بیر المللی به منطقه ای خاص محدود نمی شود. آن ها با 

استفاده از شبکه های عظیم اطالعاتی، تغییر ات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیر یت می کنند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی عمیق ترین تأثیر را در توزیم جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند و سبب و لا (75
می شود فرهنگ های دینی هویت خود را از نگاه فرهنگ های غربی بازخوانی کنند. 

وابستگی کشورهای استعمار زده، مسلئله ای است که امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد.

بــا شــکل گیری نهادهــای بین المللــی و بازارهــای مشــترک منطقــه ای، ســرمایه گذاری شــرکت های بین المللــی بــه منطقــه ای خــاص محــدود نمی شــود. آن هــا بــا 
اســتفاده از شــبکه های عظیــم اطالعاتــی، تغییــرات اقتصــادی را در ســطح جهانــی شناســایی و مدیریــت می کننــد .

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (75

تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده:

۱( قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را می گیرد.

2( موجب وابستگی اقتصادی آن ها به کشورهای استعمارگر می شود.

۳( مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای نامتعادل می شود.

4( باعث انتقال ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غربی می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (75

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (75

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لل (75

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این وابستگی موجب می شود تا مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای نامتعادل انجام شود.و لل (75

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دولت - ملت ها نخستیرن بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند.و لل (75

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لل (75

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لل (75
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سواالت درس نهم

جهان دو قطبی
پایۀ یازدهم

به ترتیب کدام گزینه نشان می دهد که:1-

- اشتراک نظر مالتوس و ریکاردو
- اشتراک سوسیالیسم و کمونیسم 

- علت استفاده از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی چیست؟
۱( دیدگاه اقتصادی - عبور از مارکسیسم - تکیه بر شعار آزادی اقتصادی

۲( نظریه پرداز لیبرال - هر دو به مالکیت خصوصی معتقدند - تایید لیبرالیسم متقدم

۳( دیدگاه سیاسی - در مقابل فردگرایی لیبرال هستند - تایید لیبرالیسم متقدم

۴( نظریه پرداز لیبرال - دو رویکرد جامعه گرا - نقد لیبرالیسم متقادم

 اشتراک و اختالف چالش فقر و غنا با بحران اقتصادی در چیست؟ هر دو دارای هویت .......1-

۱( سیاسی است - اگر چالش فقر و غنا کنترل نشود به فروپاشی حکومت ها منجر می شود اما بحران اقتصادی به چنین نتیجه ای نمی انجامد.

۲( فرهنگی است - چالش فقر و غنا در درون یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید اما بحران اقتصادی در فرهنگ های مختلف به وجود می آید.

۳( اقتصادی است - چالش فقر و غنا، چالشی همیشگی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است.

۴( اقتصادی و فرهنگی است - در فقر و غنا فقط ابعاد اقتصادی مطرح نیست، به ابعاد فرهنگی هم توجه دارند ولی بحران اقتصادی فقط در بعد اقتصادی مطرح 
می شود.

 دیدگاه نظریه پردازان لیبرال چه بود؟1-

۱( از هر نوع مداخله دولت در اقتصاد حمایت می کردند.

۲( سرمایه داران آزادانه به بهره کشی از کشاورزان می پرداختند.

۳( موانع پیشین مانند غیر قابل فروش بودن زمین را نزد صاحبان ثروت حفظ می کردند.

۴( آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند.

 به ترتیب، درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نمایید؟1-

- آرمان اجتماعی، تحقق وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ... است.
- در دامان کشورهای سوسیالیستی، طبقه ی  جدیدی شکل گرفت که نه براساس قدرت بلکه بر مدار ثروت سازمان می یافت. 

- جنگ، یک پدیده اجتماعی است. 
- در نیمه ی  دوم قرن بیستم، آشکار شد که علم تجربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست.

۴( د -غ - د - غ ۳( غ -غ-غ - د   ۲( غ - د-غ - د   ۱( غ -غ - د - د  
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شعار نظام های سوسیالیستی چه بود و با چه مشکالتی مواجه شدند؟1-

۱( نفی هر نوع مداخله دولت - نادیده گرفتن عدالت و آزادی اقتصادی

۲( آزادی اقتصادی ضامن پیشرفت جامعه - باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت

۳( عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت - از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش طبقه جدید

۴( عدالت اقتصادی و توزیع مناسب ثروت - از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش طبقه جدید

در چه صورتی، فرهنگ غرب، با چالش های  بنیادین جدید مواجه نمی شد و جوامع سوسیالیستی با کدام مشکل اساسی روبه رو شدند؟1-

۱( در صورتی که موانع پیشین مانند غیر قابل فروش بودن زمین را از پیش پای صاحبان ثروت بر می داشت - نقد لیبرالیسم اولیه

۲( با حل کردن چالش های  پیشین، نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان را برطرف می کرد - پیدایش طبقه ی  جدید

۳( با حل کردن چالش های  پیش رو، از همهی قید و بندهای پیشین آزاد شده بود - از بین رفتن آزادی افراد

۴( در صورتی که به حمایت و دستگیری از فقرا می پرداخت و کشاورزان را از بردگی رها می کرد - نزاع بلوک شرق و غرب

 عبارت های زیر، به ترتیب با کدام شخصیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد؟ 1-

- جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی نیست، بلکه امری عارضی و تحمیلی است. 
- افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان، موجب افزایش تولید نسل آنها و پیدایش مشکالت بعدی است. - عملیات نظامی قدرت های غربی 

در مقابله با مقاومت کشورهای غیر غربی را توجیه می کند. 
- بر سر سفرهی گستردهی طبیعت، جایی برای کسی که در فقر متولد می شوند، نیست و طبیعت حکم به رفتن او می دهد.
۲( جان راسل - دیوید ریکاردو - اگوست کنت - ساموئل هانتینگتون ۱( کارل مارکس - توماس مالتوس - جان راسل - الیور تویست  

۴( اگوست کنت - دیوید ریکاردو - ساموئل هانتینگتون - توماس مالتوس  ۳( برتراند راسل - الیورتویست - فوکویاما - کارل مارکس  

بعد از انقالب ................ طرفداری نظریه های ......... در طرف راست و منتقدان این نظریه در طرف چپ مجلس ........ قرار 1-
می گرفتند، بعدها مخالفان ....... که جریان چپ« نام گرفته بودند، احزاب ....... را تشکیل دادند.

۱( روسیه - کمونیستی - روسیه - سوسیالیستی - لیبرالیستی و سرمایه داری

۲( آمریکا - لیبرالیستی - آمریکا - سرمایه داری - لیبرالیستی و سرمایه داری

۳( فرانسه - لیبرالیستی - فرانسه - سرمایه داری - سوسیالیستی و کمونیستی

۴( چین - کمونیستی - چین - سوسیالیستی - سوسیالیستی و کمونیستی

 در رابطه با »چالش بلوک شرق و غرب«، کدام گزینه درست می باشد؟1-

۱( چالشی جهانی بود - با در اقتصاد و سیاست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند - به فرهنگ واحدی تعلق داشتند.

۲( چالشی که در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۱۹ م ادامه یافت - چالش درون یک فرهنگ بود.

۳( چالشی بود که از درون یک تمدن پدید آمد - دو قطب اصلی این چالش، از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، در بخش واحدی قرار می گرفتند.

۴( چالشی منطقه ای بود - آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت، در مرکز دو قطب اصلی این چالش قرار داشتند - چالش بین فرهنگ های مختلف بود.

برخی دانشمندان اروپایی برای حل .......، در چارچوب ارزش ها و آرمان های فرهنگ جدید غرب، نظریه هایی  ارائه دادند. مارکس، در 1--
.......، لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد. از نظر او حل .......، فقط با یک انقالب قابل حل بود.

۱( چالش های  درون فرهنگی و بین فرهنگی - سراسر قرن بیستم - چالش های  گذشته

۲( مشکل فقر و غنا - نیمه ی  اول قرن نوزدهم - جنگ سرد شوروی و آمریکا
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۳( چالش های  درون فرهنگی و بین فرهنگی - قرون هجدهم و نوزدهم - وضعیت نوانخانه ها

۴( مشکل فقر و غنا - نیمه دوم قرن نوزدهم - چالش های  جامعه ی سرمایه داری

 لیبرالیسم، چه دورهای را لیبرالیسم اولیه می نامند و کدام یک از نظریه ها و نظریه پردازان زیر، مربوط به نظریه پردازان لیبرال نیست؟ 1--

۱( لیبرالیسم قرنهای نوزدهم و بیستم - آنان آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند - دیوید ریکاردو

۲( لیبرالیسم قرنهای شانزدهم و هفدهم - آنها مخالف هر نوع مداخلهی دولت بودند و با شعار آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای استعمارگران باز کردند - جان 
راسل

۳( لیبرالیسم قرنهای هجدهم و نوزدهم - آنها با تکیه بر شعار عدالت و خصوصا عدالت اقتصادی، راه استثمار را برای ثروتمندان باز کرده بودند - برتراند راسل

۴( لیبرالیسم قرن های هفدهم و هجدهم - آنان کمک به فقرا را بیهوده دانسته و در نفی حق حیات مستمندان سخن می گفتند - توماس مالتوس

 »مارکس« برای حل کدام چالش، به ارائه ی نظریه هایی  پرداخت و در نظریات وی کدام مفاهیم زیر، مورد غفلت قرار گرفت؟1--

۲( چالش فقر و غنا - پیدایش و شکل گیری طبقه ی  جدید بر مدار قدرت ۱( چالش و بحران اقتصادی - تقسیم بندی جهان به دو بلوک شرق و غرب  

۴( چالش و نزاع بلوک شرق و غرب - نفس مالکیت خصوصی و فردگرایی ۳( بحران معرفتی و معنوی - عبور از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصادی سرمایه داری 

بعد از انقالب فرانسه، مخالفان و منتقدان سرمایه داری، احزاب ............. را تشکیل دادند. این جوامع با انتقاد از لیبرالیسم اولیه 1--
....... را شعار خود قرار داده بودند که سرانجام خود با مشکالت اساسی، همانند ....... روبه رو شدند.

١( ناسیونالیستی و لیبرالیستی - نفی فردگرایی و اقتصاد سوسیالیستی - نابودی آزادی معنوی

۲( سوسیالیستی و کمونیستی - عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت - از بین رفتن آزادی افراد

۳( ناسیونالیستی و لیبرالیستی - عدالت و خصوصا عدالت اجتماعی - شکل گیری طبقه ی  جدید

۴( سوسیالیستی و کمونیستی - آزادی و خصوصا آزادی اقتصادی - چالش فقر و غنا

کدام گزینه در رابطه با لیبرالیسم اولیه صحیح نمی باشد؟ 1--

۱( کشاورزان را از بردگی رها کرد، به آنها اجازه داد تا مهاجرت کنند و درباره ی شیوه ی زندگی خود تصمیم بگیرند.

۲( بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت و به حمایت و دستگیری از فقرا قائل بود.

۳( کشاورزان را به کارگرانی تبدیل کرد که سرمایهی وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت می فروختند.

۴( روابط اجتماعی ارباب - رعیتی را در هم ریخت.

 درستی و نادرستی هریک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 1--

- از نظر مالتوس جمعیت شناس انگلیسی، کسانی که در فقر متولد می شوند، حق حیات ندارند.
- ریکاردو، اقتصاددان موافق دخالت دولت در اقتصاد، افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب افزایش تولید نسل آنها و پیدایش 

مشکالت بعدی نمی داند.
قرار  فرانسه  مجلس  چپ  طرف  در  نظریه  این  منتقدان  و  طرف راست  در  لیبرالیستی  های  نظریه  طرفداران  فرانسه،  انقالب  از  بعد   -

با عنوان دو جریان چپ و راست می شناختند. را  آنها  به همین سبب  می گرفتند. 
- مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، بلوک شرق و غرب را شکل دادند. بلوک شرق شامل شوروی سابق، کشورهای 

اروپای شرقی و چین بود و بلوک غرب، آمریکا و اروپای غربی را در بر می گرفت. 
۴( ص - ص - ص - ص ۳( غ -غ - ص - ص   ۲( ص -غ - ص - ص   ۱( ص -غ - ص -غ  
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نظریهپردازانلیبرال،کدامعاملراضامنپیشرفتجامعهمیدانستند؟6-1

۴( آزادی فعالیت صاحبان سرمایه ۳( بهره کشی از کارگران   ۲( مداخله ی دولت در اقتصاد  ۱( کمک به مستمندان  

کدامیکازگزینههایزیرازپیامدهایلیبرالیسماولیه)قرنهایهجدهمونوزدهم(نمیباشد؟6-1

۱( روابط اجتماعی ارباب - رعیتی را درهم ریخت.

۲( موانعی مانند غیر قابل فروش بودن زمین را از پیش پای صاحبان ثروت برداشت.

۳( کشاورزان را از بردگی رها کرد. 

۴( به حمایت و دستگیری از فقرا قائل بود.

کدامگزینه،دررابطهباشکلگیریبلوکشرقوغربنادرستاست؟6-1

۱( این چالش، چالشی منطقه ای بود و آمریکا و شوروی به عنوان دو ابر قدرت در مرکز این دو قطبق قرار داشتند.

۲( مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، بلوک شرق و غرب را شکل دادند.

۳( چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ میالدی ادامه یافت.

۴( بلوک شرق شامل شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی و چین بود و بلوک غرب، آمریکا و اروپای غربی را در بر می گرفت.

کدامیکازگزینههایزیرازپیامدهایلیبرالیسماولیه)قرنهایهجدهمونوزدهم(نمیباشد؟6-1

۱( روابط اجتماعی ارباب - رعیتی را در هم ریخت.

۲( موانعی مانند غیر قابل فروش بودن زمین را از پیش پای صاحبان ثروت برداشت.

۳( کشاورزان را از بردگی رها کرد، به آنها اجازه داد که مهاجرت کنند و درباره ی شیوه زندگی خود تصمیم بگیرند.

۴( به حمایت و دستگیری از فقرا قائل بود.

بهترتیباشتراکمالتوسوراسل«،»اشتراکمارکسوبرلین«و»اشعارجوامعسوسیالیستیولیبرالیستی«راکدامگزینهنشان0-1
میدهد؟

۱( مخالف هر نوع مداخلهی دولت در اقتصاد - نظریه ی فرهنگی - فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری و آزادی اقتصادی

۲( به سخره گرفتن وضعیت نوانخانه ها - نقد لیبرالیسم اقتصادی - عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت و آزادی سیاسی

۳( رویکرد لیبرالیستی - نادیده گرفتن عدالت - آزادی مثبت و آزادی منفی و توزیع مناسب ثروت و عدالت اجتماعی

۴( بیهود دانستن کمک به مستمندان - نقد لیبرالیسم اقتصادی - عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت و آزادی

عبارتهایزیر،ازنظریاتکدامیکازنظریهپردازانلیبرالدربارهچالشفقروغنااست؟)بهترتیب(061

الف(درجامعه،دولتدراقتصادهیچگونهدخالتیندارد.اعتقادحکومتگرانبهپاداشطبیعی،استعدادوتالشاست.خانوادهیکارگریدر
اینجامعهبدونافزایشدستمزدورفاهکافیاموراتخودرامیگذراندوحکومتگراناجازهمیدهندسرمایهپرسودترینراهخودراطیکند.
ب(سیاستوحکومتاینامررادنبالمیکندکهازتولیدنسلطبقهیکارگریبکاهدومنبعاصلیمشکالتخودراآفرینشنسلاینطبقه
میداند.آنهامعتقدنداگربالهتوحماقتمجازاتطبیعیخودراببیندوکاالهاقیمتمناسبخودراداشتهباشند،پیشرفتکشوربهبهترین

وجهتامینخواهدشد.
ج(اساساباحیاتمتولدیندرفقرمخالفتمیشود.اعتقادبرایناستکهبرسرسفرهیگستردهیطبیعت،جاییبرایفقیروجودندارد،

طبیعتحکمبهرفتناومیدهدوخوداینحکمرااجرامیکند.
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د( اعتقاد بر این است که انسانی که در دنیای از قبل تملک شده به دنیا می آید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه 
خواهان کار او نباشد، هیچ گونه حقی برای دریافت کم ترین غذا یا چون و چرا دربارهی مقام و موقعیت خود ندارد.

۲( ریکاردو - مالتوس - مالتوس - ریکاردو  ۱( ریکاردو - ریکاردو - مالتوس - مالتوس  

۴( مالتوس - مالتوس - ریکاردو - ریکاردو ۳( مالتوس - ریکاردو - ریکاردو - مالتوس  

به ترتیب هریک از موارد زیر، نتیجه ی کدام بحران و چالش است؟ 1--

- تامین رفاه کارگران و اقشار ضعیف جوامع غربی
- به سخره گرفتن فیلسوفان مدافع نوانخانه ها توسط دیکنز - جنش وال استریت

۲( شمال و جنوب - معرفتی - سیاسی ۱( فقر و غنا - سیاسی - معرفتی   

۴( مرکز پیرامون - فقر و غنا - اقتصادی ۳( استعمارگر و استعمار زده - اقتصادی - هویتی  

 به ترتیب، کدام عامل امکان عبور از مرحلهی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد؟ و رویکرد لیبرالیسم 1--
اولیه چه بود؟ و با تکیه بر شعار آزادی چه راهی را برای صاحبان ثروت باز کرد؟

۱( افول دولت، ملتها - ارباب، رعیتی - چالش فقر و غنا

 ۲( اقتصاد وابسته به آزادی اقتصادی - انقالب صنعتی

۳( وابستگی کشورهای استعمار زده - فردی و اقتصادی - استثمار

۴( تک محصولی شدن اقتصاد - حمایت و دستگیری از فقرا - شکل گیری بلوک شرق و غرب

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با هژمونی«، »علل بیرونی تحوالت هویتی« و »چالش فقر و غنا »به درستی بیان شده است؟1--

۱( سلطه به شیوهی فرهنگی است که برای مهندسی رضایت عمومی به کار می رود - به ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افراد و اعضای جهان اجتماعی مربوط می شود - چالش 
منطقه ای و متناوب بود که مناطق جهان را به دو قطب با دو اقتصاد و سیاست متفاوت تقسیم کرده بود.

۲( یا به قصد تغییر وضع موجود انجام می شود یا با هدف حفظ آن - جهان اجتماعی در تعامل با جهان های دیگر بر عقاید و ارزش های خود پافشاری نمی کند و داد و ستد به الیه های 
عمیق آن سرایت می کند - پیام کمک به مستمندان در انگلستان بود که مرکز انقالب صنعتی به شمار می رفت.

۳( سلطهی فرهنگی است که بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می گیرد . ممکن است که یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، ضمن پذیرش بخش هایی از 
آن هویت جدیدی به دست آورد، بدون این که به جهان اجتماعی مقابل محلق شود - پیامد لیبرالیسم اولیه است که با تکیه بر شعار آزادی به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را 

برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت.

۴( کنشگران فردی هستند که با استفاده از شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی گسترده ای در فضای مجازی دارند - جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها 
عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و به تناسب هستی شناسی توحیدی خود در دانش های مختلف آنها دخل و تصرف کرد - نخستین چالشی بود که در جوامع صنعتی پدید 

آمد.

 علت پیدایش هر یک از موارد زیر به ترتیب چیست؟ 1--

- ظهور اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید
- علل بیرونی تعارض فرهنگی - باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت

۱( جهان اسالم با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست و جو کرد - تأثیر پذیری از جهان های 
اجتماعی دیگر به شکل گیری حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی و در نظر گرفتن عدالت اقتصادی

۲( بازگشت جامعه ایران به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل، فعال و اثرگذار است - نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی - شکل گیری لیبرالیسم 
اقتصادی که بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت.
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۳( جهان اسالم با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد جست و جو کرد - تاثیر پذیری از جهان های 
اجتماعی دیگر - لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی خصوصا آزادی اقتصادی

۴( شکل گیری جامعه ی ایران به صورت قلب تپندهی بیداری اسالمی - نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی - شکل گیری نظریه پردازان لیبرال که 
مدافع هر نوع مداخلهی دولت بودند.

 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟1--

- لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد. 
- لیبرالیسم قرونهای هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند. 

- از نظر مالتوس، حل چالش های  جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل بود. 
- جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماع و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند. 

- چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ی است که بین فرهنگ های مختلف، شکل می گیرد. 
۴( غ - ص -غ-غ -ص ۳( ص -غ-غ-غ - ص   ۲( ص - ص - ص -غ-غ  ۱( ص - ص -غ - ص -غ 

به ترتیب بیان کنید با توجه به مفهوم »الیبرالیسم اولیه« کدام یک از گزینه های زیر درست نیست، لیبرالیسم کدام دوره را لیبرالیسم 1--
اولیه می نامند و نظریه پردازان لیبرال، چه چیزی را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند؟

۱( روابط اجتماعی ارباب رعیتی را در هم ریخت و کشاورزان را از بردگی رها کرد - قرون هجدهم و نوزدهم - افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان

۲( به کشاورزان اجازه داد که مهاجرت کنند و دربارهی شیوهی زندگی خود تصمیم بگیرند - قرونهای شانزدهم و هفدهم - دخالت دولت در اقتصاد

۳( کارگران را به کشاورزانی تبدیل کرد که سرمایهی وجود خود را به فئودالها و زمین داران بزرگ می فروختند - قرون هجدهم و نوزدهم - آزادی فعالیت صاحبان 
سرمایه

۴( موانع پیشین مانند غیر قابل فروش بودن زمین را از پیش پای صاحبان ثروت برداشت - قرنهای شانزدهم و هفدهم - کمک به مستمندان

کدام یک از اقدامات لیبرالیسم متقدم بود؟1--

۲( اجازه دادن به کارگران جهت مهاجرت ۱( رها کردن کارگران از بردگی    

۴( درهم ریختن نظام ارباب رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن ۳( مجوز دادن به کارگران برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود 

 نقد لیبرالیسم اقتصادی« و »نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند، دیدگاه کدام اندیشمندان است؟1--

۴( ریکاردو - مارکس ۳( مارکس - ریکاردو   ۲( مارکس - مالتوس   ۱( دیکنز - مالتوس  

 لیبرالیسم با تکیه بر چه شعاری، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد؟1--

۲( آزادی علی الخصوص ۱( عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت   

۴( عدالت به خصوص در زمینه ی اجتماعی عدالت اقتصادی ۳( آزادی خصوصا آزادی اقتصادی    

جامعه ی آرمانی مارکس از ....... و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد، مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورتی ....... پیدا می کرد. 1--

۲( سوسیالیسم - کمونیستی و لیبرالیستی ۱( جمع گرایی لیبرالیستی - عمومی و اقتصادی   

۴( فردگرایی لیبرالیستی - سوسیالیستی و کمونیستی ۳( کمونیسم - سوسیالیستی و لیبرالیستی   
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 شعار نظام های سوسیالیستی چه بود و با چه مشکالتی مواجه شدند؟1--

۱( عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت - از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش طبقه جدید

۲( عدالت اقتصادی و توزیع مناسب ثروت - از بین رفتن آزادی افراد و چالش معرفتی و علمی

۳( آزادی اقتصادی ضامن پیشرفت جامعه - شکل گیری بحران های منطقه ای و پیدایش طبقه ی  جدید

۴( تحقق ارزشهای اجتماعی و آزادی - انتقال مشکالت حاد درونی به بیرون مرزهای خود

 چالش بلوک شرق و غرب چگونه پدید آمد و به لحاظ جغرافیای سیاسی چگونه چالشی است؟1--

۱( بین تمدن های متفاوت - چالشی منطقه ای بود و جهانی نبود

۲( بین فرهنگ های مختلف - جهان را به دو قطب اصلی تقسیم می کرد. 

۳( درون یک فرهنگ و تمدن واحد - منطقه ای نیست بلکه جهانی است.

۴( در جریان تبدیل و تغییر یک فرهنگ و تمدن - شرق سیاسی در بطن غرب فرهنگی قرار گرفت.

کدام یک، در رابطه با چالش و نزاع بلوک شرق و غرب، درست نیست؟1--

۱( چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در تمام قرن بیستم تا فروپاشی بلوک شرق ادامه یافت و این چالش، چالشی منطقه ای نبود.

۲( این چالش به لحاظ جغرافیای سیاسی، چالشی منطقه ای نبود بلکه چالشی جهانی بود. بلوک شرق و غرب، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند.

۳( این دو قطب با آن که از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند از جهت فرهنگی نیز به فرهنگ واحدی تعلق نداشتند.

۴( بلوک شرق و غرب با در نظام اقتصادی و سیاسی متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند و آمریکا و شوروی به عنوان دو ابر قدرت در کانون این دو 
قطب قرار داشتند.

به ترتیب، »چالش منطقه ای و فرامنطقه ای« و افعال شدن دیگر دباره ی »چالش های درونی کشورهای غربی« نتیجه کدام چالش اند؟1--

۲( فقر و غنا - استعمارگر و استعمار زده ۱( مرکز و پیرامون - فقر و غنا   

۴( فرهنگ جدید غرب - شمال و جنوب ۳( استعمارگر و استعمار زده - مرکز و پیرامون  

کدام یک در رابطه با جوامع سوسیالیستی و مارکسیستی درست نیست؟1--

۱( از مشکالت این جوامع، شکل گیری طبقه ی  جدیدی بود که بر مدار قدرت سازمان می یافتند.

۲( با انتقاد از لیبرالیسم قرن هجدهم، عدالت اجتماعی و آزادی اقتصادی را شعار خود قرار می دادند.

۳( مشکل دیگر این نظامها، از بین رفتن نه تنها آزادی معنوی، بلکه آزادی دنیوی به بهانه ی عدالت اقتصادی بود.

۴( رویکرد نظری مارکس نسبت به عالم، رویکردی سکوالر بود و در چارچوب همان مبانی به حل مسایل اجتماعی جامعه ی خود می پرداخت.

 بلوک شرق و غرب به ترتیب شامل چه کشورهایی بود و این چالش و نزاع تا چه زمانی ادامه یافت؟ 1--

۱( بلوک شرق شامل شوروی سابق، کشورهای اروپایی شرقی و چین بود و بلوک غرب، آمریکا و اروپای غربی را دربر می گرفت - تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال 
۱۹۹۱ ادامه یافت.

۲( شامل نظام های سرمایه داری بود و دیگری، جوامع سوسیالیستی را دربر می گرفت - تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۱۹ ادامه یافت.

۳( بلوک شرق شامل آمریکا و اروپای شرقی بود ولی بلوک غرب شامل شوروی سابق و چین بود . تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۱۹ ادامه یافت.

۴( شامل شوروی سابق و اروپای غربی بود و دیگری جوامع کمونیستی و سوسیالیستی را در بر می گرفت - تا زمان فروپاشی بلوک شرقی در سال ۱۹۹۱ ادامه یافت.
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 به ترتیب، در رابطه با بلوک شرق و غرب و چالش و نزاع آن دو، کدام یک از عبارت های زیر، نادرست است و بعد از کدام انقالب، 1--
طرفداران و منتقدان نظریه های لیبرالیستی در دو طرف راست و چپ مجلس، قرار گرفتند؟

۱( چالش بلوک شرق و غرب، در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوک شرق در زمان ۱۹۹۱ م ادامه یافت و این دو بلوک نیز، به فرهنگ واحدی تعلق داشتند - 
انقالب آمریکا

۲( بلوک شرق و غرب با دو اقتصاد و سیاست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند که آمریکا و شوروی در کانون این دو قطب قرار داشتند - انقالب 
چین

۳( چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ی بود که بین فرهنگ های مختلف پدید آمد، نه از نوع چالش های ی که درون یک فرهنگ و تمدن واحد شکل 
می گیرد - انقالب فرانسه

۴( این چالش، چالش منطقه ای نبود بلکه چالش جهانی بود که تا فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ م ادامه یافت - انقالب روسیه

 با توجه به اندیشه ها و دیدگاههای مارکس، به ترتیب: 1--

- وی در نیمه ی  دوم قرن نوزدهم به نقد چه چیزی پرداخت؟ 
- از نظر وی، چالش های  جامعه ی سرمایه داری، چگونه قابل حل بود؟

- جامعه ی آرمانی موردنظر مارکس، چه صورتی پیدا می کرد؟
- رویکرد نظری مارکس نسبت به عالم، چگونه بود؟

۱( لیبرالیسم سیاسی - رشد مالکیت خصوصی - سوسیالیستی و کمونیستی - معنوی

 ۲( لیبرالیسم اقتصادی - با یک انقالب - سوسیالیستی و کمونیستی - سکوالر

 ۳( لیبرالیسم متأخر - در چارچوب فردگرایی لیبرالیستی - لیبرالیستی و سرمایه داری - دنیوی

 ۴( لیبرالیسم متقدم - با شعار آزادی اقتصادی - لیبرالیستی و سرمایه داری - معرفتی

لیبرالیسم قرنهای هجدهم و نوزدهم را ....... می نامند. این لیبرالیسم با تکیه بر شعار ....... ، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز 1--
کرده و ....... را نادیده گرفته بود. بدین ترتیب، نخستین چالش که ....... است، در بطن کشورهای غربی شکل گرفت.

۱( لیبرالیسم متأخر - آزادی معنوی - آزادی دنیوی - بحران معرفتی و معنوی

۲( لیبرالیسم اقتصادی - عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی - آزادی - چالش فقر و غنا

۳( لیبرالیسم سیاسی - عدالت اجتماعی - عدالت اقتصادی - بحران معرفتی و معنوی

۴( لیبرالیسم اولیه - آزادی و به ویژهی آزادی اقتصادی - عدالت - چالش فقر و غنا

 جهان غرب به ترتیب در راستای تحقق کدام آمال و آرزوها و با کدام عمل، نظام نوین جهانی را شکل داد؟1--

۱( امید به ایجاد بهشتی بر روی زمین - پدید آوردن حقوق، اقتصاد، سیاست و صنعت متناسب با فرهنگ خود

۲( امید به قدرت و سلطهی آدمی بر طبیعت - پدید آوردن تدریجی چالش های  برخواسته از متن فرهنگ خود

۳( امید به استقرار حاکمیت دنیوی و این جهانی انسان - فرا رفتن فرهنگ غرب از مرزهای خود

۴( امید به از بین رفتن جنگ ها و بحران ها - پدید آوردن تدریجی چالش های  بر خواسته از متن فرهنگ خود

 مارکس در چه قرنی از لیبرالیسم اقتصادی انتقاد کرد و چه راه حلی را برای عبور از چالش های  جامعه ی سرمایه داری ارائه داد؟1--

۱( نیمه ی  دوم قرن نوزدهم - تغییر ساختار سیاسی نظام سرمایه داری از طریق نفی مالکیت عمومی و دولتی

۲( نیمه ی  اول قرن نوزدهم - تغییر ساختار اجتماعی نظام سرمایه داری از طریق یک حرکت اقتصادی و فرهنگی

۳( نیمه ی  اول قرن نوزدهم - حل چالش های  جامعه ی سرمایه داری در چارچوب ارزش ها و آرمان های فرهنگ جدید غرب

۴( نیمه ی  دوم قرن نوزدهم - تغییر نظام سرمایه داری به نظام اجتماعی سوسیالیستی و کمونیستی
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 جریان های راست و چپ در مجلس فرانسه، به ترتیب، چه گروههایی بودند و از چه زمانی شکل گرفتند؟1--

۱( مدافعان لیبرالیسم اقتصادی - مدافعال احزاب و اتحادیه های کمونیستی - پس از شکل گیری احزاب و اتحادیه های کمونیستی

۲( مدافعان دیدگاه های بلوک غرب - منتقدان دیدگاههای بلوک غرب - پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست شوروی

۳( مدافعان نظریه های لیبرالیستی - منتقدان لیبرالیسم اقتصادی - پس از انقالب فرانسه

۴( منتقدان نظریه های لیبرالیستی - مدافعان نظریه های لیبرالیستی - پس از انقالب صنعتی در انگلستان

به ترتیب، »اشتراک مالتوس و ریکاردو« و »ویژگی سوسیالیسم« را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟1--

۱( نظریه ی سیاسی - رویکردی فردگرا دارد و به مالکیت خصوصی معتقد است.

۲( نظریه پرداز لیبرال اقتصادی - به مالکیت خصوصی معتقد است، ولی مانند سرمایه داری آن را مطلق نمی داند.

۳( نظریه ی سیاسی - به مالکیت جمعی معتقد است و مانند سرمایه داری آن را مطلق می داند.

۴( نظریه پرداز لیبرال اقتصادی - به مالکیت خصوصی قائل نیست و رویکردی فردگرا دارد

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

الف( چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ی بود که درون یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید.
ب( یکی از مشکالت اساسی جوامع سوسیالیستی این بود که در دامان این جوامع، طبقه ی  جدیدی شکل گرفت که نه بر اساس قدرت، 

بلکه بر مدار ثروت سازمان می یافت. 
ج( دو مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی، پیامد نقد لیبرالیسم متقدم بود. 

د( چالش های  ذاتی ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان اجتماعی دارد و چالش های  عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند. 
۴( غ - ص -غ - ص ۳( ص -غ - ص - ص   ۲( غ-غ - ص - ص   ۱( ص - ص- غ-غ  

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( چالش های  ذاتی ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان اجتماعی دارد و چالش های  عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند. 

ب( چالش های  جدید در بسیاری از موارد چندین صورت دارند، ولی برخی از آنها اقتصادی یا اجتماعی اند و مستقل از چالش های  دیگر می باشند. 

ج( لیبرالیسم متقدم، نظام ارباب - رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن را در هم ریخت و کارگران را از بردگی رها کرد و به آنها اجازه ی مهاجرت داد. 

د( اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته اند. 

۴( ص - ص -غ - ص ۳( غ - ص - ص -غ   ۲( ص -غ-غ - ص   ۱( ص -غ - ص -غ  

 کدام گزینه در ارتباط با رویکرد نظریه پردازان الیبرال« نادرست است؟1--

۱( آنان حتی کمک به مستمندان را بیهوده می دانستند، در انگلستان که پیشگام در انقالب صنعتی بود، وضعیت انوانخانه ها به گونه ای بود که مستمندان مرگ را 
به زندگی ترجیح می دادند.

۲( ریکاردو حتی افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب باالتر رفتن تولید نسل آنها و پیدایش مشکالت بعدی می داند.

۳( مالتوس معتقد بود که انسانی که در دنیای از قبل تملک شده به دنیا می آید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، هیچ 
گونه حقی برای دریافت کم ترین غذا ندارد.

۴( آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مدافع هر نوع مداخله ی دولت بودند.
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 عبارت های زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از نظریه پردازان و منتقدان »لیبرالیسم« هستند؟1--

- اگر کاالها قیمت مناسب خود را داشته باشد، استعداد و تالش پاداش طبیعی و بالهت و حماقت مجازات طبیعی خد را خواهند دید. 
- در نقد لیبرالیسم متقدم، از دو مفهوم آزای مثبت و منفی سخن گفته اند. 

- برای انسان فقیر بر سر سفرهی گستردهی طبیعت جایی وجود ندارد، طبیعت حکم به رفتن او می دهد و خود این حکم را اجرا می کند.
۲( ریکاردو - آیزایا برلین - مالتوس ۱( مالتوس - ریکاردو - آیزایا برلین   

۴( ریکاردو - مالتوس - راسل ۳( آیزایا برلین - مالتوس - ریکاردو   

 کدام گزینه به ترتیب، جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

- شکل گیری چالش فقر و غنا  - آزادی اقتصادی  
- نادیده گرفتن عدالت - فردی و اقتصادی   

۴( الف - ب - الف -ج ۳( ب - ج - الف - ج   ۲( ج - ب - ب - الف   ۱( ب - الف - ج - الف  

 عبارت های زیر به ترتیب پیامد کدام گزینه هستند؟1--

- تامین شدن پیشرفت کشور به بهترین شکل از نظر ریکاردو 
- سرمایه داران آزادانه به استثمار و بهره کشی بردگان جدید پرداختند. 

- دولت مردان انگلیسی از جمله لرد جان راسل از هر اقدامی برای مقابله با قحطی ایرلند خودداری کنند 
۱( عدم دخالت دولت در اقتصاد - لیبرالیسم متقدم - حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی

۲( نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند - شکل گیری چالش فقر و غنا - نقد لیبرالیسم اقتصادی

۳( عدم دخالت دولت در سیاست - لیبرالیسم متقدم - نقد لیبرالیسم متقدم

۴( حکم طبیعت و اجرای آن توسط خود - بیهوده دانستن کمک به مستمندان - حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی

 کدام گزینه در ارتباط با نظریه ی   مارکس« نادرست است؟1--

۱( مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت، از نظر او چالش های  جامعه ی سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود.

۲( برای حل مشکل فقر و غنا از ارزش ها و آرمان های فرهنگ جدید غرب عبور کرد و نظریه هایی  ارائه داد.

۳( جامعه ی آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد.

۴( جامعه ی موردنظر مارکس، مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا می کرد.

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

۱( به مالکیت خصوصی قائل نیست و مرحله ای انتقالی است برای رسیدن به سوسیالیسم - در مقابل 
فردگرایی لیبرال رویکردی جامعه گرا است.

۲( به مالکیت خصوصی معتقد است و رویکردی جامعه گرا است - ناظر به اندیشه های مارکس 
است و به مالکیت خصوصی معتقد نیست.

۳( به مالکیت خصوصی قائل نیست و جامعه گرا است - به مالکیت خصوصی معتقد است، ولی مانند سرمایه داری آن را مطلق نمی داند.

۴( به مالکیت خصوصی قائل نیست و رویکردی فردگرا است - مرحله ی انتقالی برای رسیدن به کمونیسم است.

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با ویژگی های جوامع سوسیالیستی« درست است، ولی در رابطه با چالش »بلوک شرق و غرب« نادرست 1--
است؟ 

۱( با انتقاد از لیبرالیسم متقادم، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند - چالش منطقه ای نبود، بلکه چالشی جهانی بود که با دو اقتصاد و 
سیاست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بود.
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۲( در دامان کشورهای سوسیالیستی طبقه جدیدی شکل گرفت که نه براساس قدرت، بلکه بر مدار ثروت سازمان می یافت - این دو قطب به فرهنگ واحدی تعلق 
داشتند، یعنی هر دو بلوک غرب و شرق درون فرهنگ غرب قرار داشتند.

۳( به بهانه ی عدالت اقتصادی، نه تنها آزادی معنوی، بلکه آزادی دنیوی افراد از بین رفت - چالشی منطقه ای و درون فرهنگی نبود، بلکه چالشی جهانی بود که بین 
فرهنگ های بلوک غرب و شرق شکل گرفت.

۴( با مشکالت اساسی مانند از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش طبقه ی  جدید روبه رو شدند - از نوع چالش های ی بود که بین فرهنگ های مختلف شکل گرفت، 
زیرا از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند.

 کدام گزینه در ارتباط با »چالش بلوک شرق و غرب« درست است؟1--

۱( چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در تمام قرن بیستم تا فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ م. ادامه یافت.

۲( چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ی بود که بین فرهنگ های مختلف به وجود می آید.

۳( چالشی منطقه ای بود که با دو اقتصاد و سیاست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بود.

۴( با آن که از نظر جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند، ولی چالش میان آنها چالش درون یک فرهنگ و تمدن واحد نبود. 

کدام گزینه به ترتیب عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟1--

- »داس« و »چکش« نماد ....... بودند. 
- احزاب سوسیالیستی و کمونیستی را ....... تشکیل دادند. 

- آمریکا و شوروی به عنوان دو ....... در کانون بلوک غرب و بلوک شرق قرار داشتند.
۲( نظام کمونیستی - مخالفان سرمایه داری - ابرقدرت ۱( نظام لیبرالیستی - مخالفان نظام لیبرالیستی - فرهنگ متفاوت  

۴( نظام کمونیستی - موافقان رویکرد جامعه گرا - جریان چپ ۳( نظام سوسیالیستی - موافقان مالکیت خصوصی - فرهنگ متفاوت  

 لیبرالیسم متقدم به لیبرالیسم قرون ....... می گویند و این لیبرالیسم بیشتر چه رویکردی داشت؟1--

۲( هفدهم و هجدهم - فردی و اقتصادی ۱( نوزدهم و بیستم - فرهنگی و اقتصادی  

۴( شانزدهم و هفدهم - فرهنگی و اقتصادی ۳( هجدهم و نوزدهم - فردی و اقتصادی  

از منظر نظریه پردازان لیبرال، ضامن پیشرفت جامعه کدام عامل بود؟1--

۲( کمک به مستمندان و فقرا  ۱( مداخله دولت در چارچوب آزادی صاحبان سرمایه 

۴( از بین بردن نظام ارباب رعیتی ۳( آزادی فعالیت صاحبان سرمایه   

 کدام عامل باعث شد تا دولتمردان انگلیسی از هر اقدامی برای مقابل با قحطی ایرلند خودداری کنند؟ 1--

۲( آزادی هر نوع فعالیت اقتصادی ۱( حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی   

۴( نگاه های جمعیت شناسی قرن ۱۸  ۳( استثمار صاحبان ثروت   

 این اعتقاد که »انسانی که نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند هیچ گونه حقی برای دریافت کمترین غذا ندارد.«، از چه کسی 1--
و در رابطه با چه موضوعی است؟ 

۲( لرد جان راسل - روش های مقابله با افزایش جمعیت در جمعیت شناسی ۱( ریکاردو - نفی دخالت دولت در اقتصاد  

۴( مالتوس - نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند. ۳( دیکنز - وضعیت تاسف بار نوانخانه ها  
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 کدام گزینه به دو مشکل اساسی جوامع سوسیالیستی به درستی اشاره می کند؟1--

۲( شکل گیری بلوک شرق - قدرت موافقان سرمایه داری ۱( پیدایش طبقه جدید - شکل گیری بلوک شرق  

۴( قدرت موافقان سرمایه داری - از بین رفتن آزادی افراد ۳( از بین رفتن آزادی افراد - پیدایش طبقه جدید  

نگاه نظریه پردازان لیبرال به ترتیب نسبت به ضامن پیشرفت جامعه و مداخلهی دولت چگونه بود؟1--

۱( آزادی فعالیت کارگران - مدافع هر نوع مداخلهی دولت

 ۲( افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان - مدافع هر نوع مداخلهی دولت

 ۳( آزادی فعالیت صاحبان سرمایه - مخالف با هر نوع مداخلهی دولت

 ۴( آزادی اقتصادی - نقد هر نوع مداخلهی دولت

صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 1--

الف( اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته اند. 
ب( ریکاردو جمعیت شناس انگلیسی به نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند معتقد بود.

ج( دیکنز نوانخانه ها و فیلسوفانی را که الهام بخش و مدافع آنها بودند، به سخره گرفت. 
د( لیبرالیسم اقتصادی موانع ارزشی و هنجارهای پیشین مانند غیر قابل فروش بودن زمین را از پیش پای کشاورزان بر داشت.

۴( ص -غ - ص - غ ۳( غ - ص -غ - ص   ۲( ص - ص -غ-غ   ۱( غ -غ - ص - ص  

 کدام گزینه به ترتیب شعار »لیبرالیسم« و »جوامع سوسیالیستی« را به درستی نشان می دهد؟1--

۲( آزادی اقتصادی - عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت ۱( آزادی سیاسی - انقالب اجتماعی و توزیع مناسب ثروت  

۴( آزادی اقتصادی - فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری ۳( آزادی فرهنگی - عدالت اقتصادی و آزادی افراد   

کدام گزینه به ترتیب جدول مقابل را کامل می کند؟1--

۱( چالش بلوک شرق و غرب - چالش بین فرهنگی   

۲( چالش فقر و غنا - چالش بلوک شرق و غرب

۳( چالش بلوک شرق و غرب - چالش فقر و غنا   

۴( چالش فقر و غنا - چالش بین فرهنگی

 کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با چالش های  جهان غرب صحیح نیست؟ 1--

۱( چالش های  عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند و پدیده ای تحمیلی است.

۲( جهان غرب با حل چالش های  پیشین پاسخگوی نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان بود و با چالش جدیدی مواجه نشد.

۳( چالش های  ذاتی ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان غرب دارند مانند چالش فقر و غنا.

۴( چالش های  فرهنگ جدید غرب در عین حال که اقتصادی یا اجتماعی اند می توانند خرد یا کالن نیز باشند.

 لیبرالیسم قرن ....... و ....... را ....... می نامند و روی کرد نظریه پردازان لیبرال نسبت به دولت چگونه بود؟1--

۱( نوزدهم - بیستم - لیبرالیسم متقدم - مخالف هر نوع مداخله ی دولت بودند.

۲( هجدهم - نوزدهم - لیبرالیسم سیاسی - موافق مداخله ی دولت بودند.

۳( نوزدهم - بیستم - لیبرالیسم اقتصادی - موافق مداخله ی دولت بودند.

۴( هجدهم - نوزدهم - لیبرالیسم متقدم - مخالف هر نوع مداخله ی دولت بودند.

ویژگینوع چالش

الفچالش درون فرهنگی

در بطن کشورهای غربی شکل گرفتب
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صحیح یا غلط بودن عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1--

الف( چالش فقر و غنا پیامد لیبرالیسم متقدم است. 
ب( از نظر مالتوس چالش های  جامعه ی سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود. 

ج( اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد سوسیالیسم و کمونیسم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته اند. 
د( چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های  درون یک فرهنگ و تمدن واحد بود. 

۴( غ - ص - ص - غ  ۳( ص - ع - غ - ص   ۲( غ - غ - ص - ص   ۱( ص - ص -غ-غ  

 کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟1--

- آزادی فعالیت صاحبان سرمایه 
- عدالت اجتماعی

- توزیع مناسب ثروت 
- آزادی اقتصادی

۴( ب - ج - ج -ب ۳( ج - ب - ج -ب   ۱( ب - پ - ج - ج   ۲( ب - ج - ب - ج  

کدام گزینه مشکالت اساسی جوامع سوسیالیستی را نشان نمی دهد؟1--

۱( طبقه و نظام طبقاتی را محصول سرمایه داری می دانستند.

۲( نظام سرمایه داری را علت شکل گیری طبقه ی  جدید می دانستند و مورد انتقاد قرار می دادند.

۳( طبقه ی  جدیدی شکل گرفت که نه بر اساس قدرت بلکه براساس ثروت سازمان می یافت.

۴( به بهانه ی عدالت اقتصادی نه تنها آزادی معنوی بلکه آزادی دنیوی افراد نیز از بین رفت.

 اولین چالشی که در جوامع صنعتی پدید آمد کدام چالش بود؟1--

۲( چالش معرفتی و علمی ۱( چالش اجتماعی و فرهنگی  

۴( چالش معنوی و دینی ۳( چالش فقر و غنا   

کدام گزینه در ارتباط با ریکاردو که از اقتصاددانان کالسیک محسوب می شود نادرست است؟1--

۲( به سخره گرفتن فیلسوفان مدافع نوانخانه ها ۱( مخالفت کردن با دخالت دولت در اقتصاد 

۴( مخالفت کردن با افزایش دستمزد کارگران ۳( موافق با مجازات طبیعی بالهت و حماقت 

لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و خصوصا ....... ، راه استثمار را برای صاحبان ....... باز کرده و عدالت را نادیده گرفته بود.1--

۲( آزادی فرهنگی - نفوذ ۱( آزادی سیاسی - قدرت  

۴( آزادی اجتماعی - قدرت ۳( آزادی اقتصادی - ثروت  

هر عبارت به کدام گزینه مرتبط است؟1--

- در قحطی ایرلند دولت نه تنها هیچ کمکی به مردم نکرد، حتی جلوی صدور گندم و جو را از ایرلند نگرفت. 
- کمک به مستمندان بیهوده است. 

- آزادی مثبت و منفی
۱( آزادی خصوصا آزادی اجتماعی - نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد شده اند - حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی

۲( حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی - نظریه پردازان لیبرال - نقد لیبرالیسم متقدم

نظام لیبرالیستینظام سوسیالیستیموضوع

بجشعار
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۳( مخالفت با دخالت دولت در اقتصاد - به سخره گرفتن لیبرالیسم - نظریه پردازان لیبرال

۴( حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی - نقد لیبرالیسم متقدم - نقد لیبرالیسم اقتصادی

 هر عبارت به ترتیب به نظریه ی   کدام اندیشمند اشاره دارد؟1--

- چالش های  جامعه ی سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود. 
- افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب باالتر رفتن تولید نسل آنها و پیدایش مشکالت بعدی می داند. 

- بر سر سفرهای گستردهی طبیعت جایی برای فقرا وجود ندارد و طبیعت حکم به رفتن آنان می دهد.
۲( مالتوس - مارکس - ریکاردو ۱( ریکاردو - کنت - مالتوس  

۴( مارکس - ریکاردو - مالتوس ۳( کنت - ریکاردو - مارکس  

گزینه در ارتباط به چالش بلوک شرق و غرب صحیح نیست؟1--

۱( چالش بین این دو بلوک چالشی منطقه ای نبود، بلکه چالشی جهانی بوده و با دو اقتصاد و سیاست متفاوت جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند.

۲( آمریکا و شوروی به عنوان دو ابر قدرت در کانون این دو قطب قرار داشتند و در دوران تقسیم دو قطبی جهان به بلوک شرق و غرب هریک از کشورهای منطقه ی 
خاورمیانه به یکی از این دو قلب تعلق داشتند.

۳( چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ی بود که بین فرهنگ های مختلف به وجود می آید نه از نوع چالش های ی که درون یک فرهنگ واحد شکل می گیرد.

۴( دو قطب شرق و غرب از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند ولی هر دو بلوک درون فرهنگ غرب قرار داشتند.

هر عبارت به کدام مفهوم اشاره می کند؟1--

- سرمایه داران آزادانه به استثمار از بردگان جدید پرداختند. 
- عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت 

- آزادی اقتصادی
۲( لیبرالیسم متقدم - شعار نظام سوسیالیستی - شعار نظام لیبرالیستی ۱( نظام ارباب رعیتی - شعار نظام لیبرالیستی - شعار نظام سوسیالیستی 

۴( لیبرالیسم متقدم - شعار نظام لیبرالیستی - شعار نظام سوسیالیستی ۳( فئودالیسم - شعار نظام لیبرالیستی - شعار نظام سوسیالیستی 

هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟ 1--

- آزادی مثبت و منفی
- مرحله ای انتقالی برای رسیدن به کمونیسم 

- فرهنگ واحد
۲( نقد لیبرالیسم اقتصادی - سوسیالیسم - بلوک شرق و غرب ۱( حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی - مارکسیسم - بلوک شرق و غرب 

۴( نقد لیبرالیسم اقتصادی - مارکسیسم - فقر و غنا ۳( حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی - سوسیالیسم - فقر و غنا  

عدم توجه به کارتن خواب ها با این توجیه که »چون ارزشی برای جامعه ندارند، پس به حال خود رهایشان کنیم.« با کدام یک از 1--
دارد؟  تطابق  زیر  رویکردهای 

۴( مارکسیسم ۳( کمونیسم    ۲( لیبرالیسم متقدم    ۱( سوسیالیسم  
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کدام یک از گزینه ها زیر در ارتباط با نظریه ی  مارکس نادرست است؟1--

۱( در چارچوب ارزش ها و آرمان های فرهنگ جدید غرب نظریه ی خود را مطرح کرد.

۲( مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت.

۳( با انتقاد از لیبرالیسم متقدم، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار داد.

۴( جامعه ی آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کند.

 کدام یک از اندیشمندان، مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود؟1--

۴( ماکس وبر ۳( مارکس    ۱( کنت    ۲( ریکاردو   

رویکرد لیبرالیسم متقدم، بیش تر چگونه بود؟1--

۴( فردی و اقتصادی ۳( سیاسی و اقتصادی   ۲( اجتماعی و سیاسی   ۱( اجتماعی و اقتصادی  
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نظریه پردازان لیبرال آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند، مانند مالتوس و ریکاردو.و ا (1ل

سوسیالیسم و کمونیسم در مقابل فردگرایی لیبرال، دو رویکرد جامعه گرا هستند.

اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفتند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اقتصادی است - چالش فقر و غنا، چالشی همیشگی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست:و ا (1ل

- آرمان اجتماعی تصور اعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ سیاست، اقتصاد و خانواده است.

- در دامان کشورهای سوسیالیستی طبقه ی جدیدی شکل گرفت که نه بر اساس ثروت بلکه بر مدار قدرت سازمان می یافت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت - از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش طبقه ی جدیدو ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر جهان غرب با حل چالش های پیشین، پاسخگوی نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان بود با چالش های بنیادین جدید و ا (1ل
مواجه نمی شد. جوامع سوسیالیستی با دو مشکل اساسی مواجه شدند:

الف( از بین رفتن آزادی افراد

ب( پیدایش طبقه ی جدید

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از دیدگاه اگوست کنت، جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی نیست، بلکه امری عارضی و تحمیلی است.و ا (1ل

دیویــد ریــکاردو، اقتصــاددان مخالــف دخالــت دولــت در اقتصــاد، حتــی افزایــش دســتمزد کارگــران و رفــاه آنــان را موجــب افزایــش تولیــد نســل آن هــا و پیدایــش 
ــد. ــدی می دان ــکالت بع مش

نظریــه ی »جنــگ تمدن هــا« کــه ســاموئل هانتینگتــون آن را مطــرح کــرد، نظریــه ای بــود کــه عملیــات نظامی قدرت هــای غربــی در مقابلــه بــا مقاومــت کشــورهای 
غیــر غربــی را توجیــه می کــرد.

از نظــر تومــاس مالتــوس، جمعیت شــناس انگلیســی، کســانی کــه در فقــر متولــد می شــوند، حــق حیــات ندارنــد. او در ایــن بــاره گفتــه اســت: »... بــر ســر ســفره ی 
گســترده ی طبیعــت، جایــی بــرای او وجــود نــدارد، طبیعــت حکــم بــه رفتــن او می دهــد و ایــن حکــم را اجــرا می کنــد.«

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بعد از انقالب فرانسه، طرفداران نظریه های لیبرالیستی در طرف راست و منتقدان این نظریه در طرف چپ مجلس فرانسه و ا (1ل
قرار می گرفتند. بعدها مخالفان سرمایه داری که جریان چپ نام گرفته بودند، احزاب سوسیالیستی و کمونیستی را تشکیل دادند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چالش و نزاع بلوک شرق و غرب، چالشی جهانی بود، نه منطقه ای. این چالش در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی و ا (1ل
بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ م. ادامه یافت.

بلــوک شــرق و غــرب بــا دو اقتصــاد و سیاســت متفــاوت، جهــان را بــه دو قطــب اصلــی تقســیم کــرده بودنــد و آمریــکا و شــوروی بــه عنــوان دو ابرقــدرت در مرکــز ایــن 
دو قطــب قــرار داشــتند. ایــن دو قطــب، ... بــه فرهنــگ واحــدی تعلــق داشــتند، یعنــی هــر دو بلــوک، درون فرهنــگ غــرب قــرار داشــتند.
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فرهنگ جدید غرب، و لا (1ل آرمان های  و  ارزش ها  در چارچوب  غنا،  و  فقر  برای حل مشکل  اروپایی  اندیشمندان  از  برخی  است.  پاسخ صحیح   ۴ گزینه 
نظریه هایی ارائه دادند. مارکس در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد. از نظر او، حل چالش های جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب، 

قابل حل بود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند.و اا (1ل

ــاز کــرد و عدالــت را نادیــده گرفــت. بدیــن ترتیــب،  ــا تکیــه بــر شــعار آزادی و بــه ویــژه آزادی اقتصــادی، راه اســتثمار را بــرای صاحبــان ثــروت ب لیبرالیســم اولیــه ب
نخســتین چالــش کــه چالــش فقــر و غناســت، در کشــورهای غربــی شــکل گرفــت.

شخصیت هایی هم چون جان راسل، توماس مالتوس و دیوید ریکاردو از نظریه پردازان لیبرال می باشند و برتراند راسل، از این دسته نظریه پردازان نیست.

آرمان های فرهنگ جدید غرب، و اا (1ل اروپایی، برای حل مشکل فقر و غنا، در چارچوب ارزش ها و  اندیشمندان  از  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برخی 
نظریه هایی ارائه دادند. مارکس در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد. از نظر او حل چالش های جامعهی سرمایه داری، فقط با یک انقالب 

قابل حل بود.

ــدی  ــه آن، انتقــاد داشــتند. در کشــورهای سوسیالیســتی طبقــه ی جدی ــی را محصــول ســرمایه داری می دانســتند و ب مــارک و ماکسیســت ها طبقــه و نظــام طبقات
شــکل گرفــت کــه نــه براســاس ثــروت، بلکــه بــر مــدار قــدرت، ســازمان یافــت )پیدایــش طبقــه ی جدیــد(.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بعد از انقالب فرانسه، طرفداران نظریه های لیبرالیستی در طرف راست و مقاالت این نظریه در طرف چپ مجلس فرانسه و اا (1ل
قرار گرفتند. مخالفان و طرفداران سرمایه داری که جریان چپ نام گرفته بودند احزاب سوسیالیستی و کمونیسیت را تشکیل دادند.

جوامــع سوسیالیســتی بــا انتقــاد از لیبرالیســم اولیــه، عدالــت اجتماعــی و توزیــع مناســب ثــروت را شــعار خــود قــرار می دادنــد، امــا آن هــا نیــز بــا مشــکالت اساســی )از 
بیــن رفتــن آزادی افــراد و پیدایــش طبقــه ی جدیــد( مواجــه شــدند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم اولیه که بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت و به حمایت و دستگیری از فقرا قائل نبود، روابط اجتماعی و اا (1ل
ارباب-رعیتی را درهم ریخت. کشاورزان را از بردگی رها کرد، به آن ها اجازه داد تا مهاجرت کنند و درباره ی شیوه ی زندگی خود تصمیم بگیرند، موانع پیشین مانند 
غیرقابل فروش بودن زمین را از پیِش پای صاحبان ثروت برداشت، کشاورزان را به کارگرانی تبدیل کرد که سرمایه ی وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت 

)سرمایه داران( می فروختند.

آنان را موجب و اا (1ل افزایش دستمزد کارگران و رفاه  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عبارت دوم: ریکاردو، اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد، 
افزایش تولید نسل آن ها و پیدایش مشکالت بعدی می داند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مخالف هر نوع مداخله ی دولت در اقتصاد بودند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت، به حمایت و دستگیری از فقرا قائل نبود و پیامدهای زیر را به دنبال آورد:

روابــط اجتماعــی ارباب-رعیتــی را درهــم ریخــت. کشــاورزان را از بردگــی رهــا کــرد، بــه آن هــا اجــازه داد کــه مهاجــرت کننــد و دربــاره ی شــیوه ی زندگــی خــود تصمیــم 
بگیرنــد، موانــع پیشــین ماننــد غیرقابــل فــروش بــودن زمیــن را از پیــِش پــای صاحبــان ثــروت برداشــت و کشــاورزان را بــه کارگرانــی تبدیــل کــرد کــه ســرمایه ی وجــود 

خــود را بــه صاحبــان ثــروت و صنعــت )ســرمایه داران( می فروختنــد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ایــن چالــش، چالشــی منطقــه ای نبــود بلکــه چالشــی جهانــی بــود. بلــوک شــرق و غــرب بــا دو اقتصــاد و سیاســت متفــاوت، جهــان را بــه دو قطــب اصلــی تقســیم 
کــرده بودنــد و آمریــکا و شــوروی بــه عنــوان دو ابــر قــدرت در مرکــز ایــن دو قطــب قــرار داشــتند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت، به حمایت و دستگیری از فقرا قائل نبود و پیامدهای زیر را به دنبال آورد:
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روابــط اجتماعــی ارباب-رعیتــی را درهــم ریخــت. کشــاورزان را از بردگــی رهــا کــرد، بــه آن هــا اجــازه داد کــه مهاجــرت کننــد و دربــاره ی شــیوه ی زندگــی خــود تصمیــم 
بگیرنــد، موانــع پیشــین ماننــد غیــر قابــل فــروش بــودن زمیــن را از پیــِش پــای صاحبــان ثــروت برداشــت و کشــاورزان را بــه کارگرانــی تبدیــل کــرد کــه ســرمایه ی وجود 

خــود را بــه صاحبــان ثــروت و صنعــت )ســرمایه داران( می فروختنــد.

و و لا (1ل پیشرفت جامعه می دانستند  را ضامن  فعالیت صاحبان سرمایه  آزادی  و راسل،  لیبرال مثل مالتوس  پاسخ صحیح است. نظریه پردازان  گزینه ۴ 
مخالف هر نوع مداخله ی دولت در اقتصاد بودند. آنان حتی کمک به مستمندان را بیهوده می دانستند. اندیشمندان علوم اجتماعی مانند مارکس و آیزایا برلین 

لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرده اند.

جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند.

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مالتوس جمعیت شناسی انگلیسی در نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند، گفته است انسانی که در دنیای و اا (1ل
از قبل تملک شده به دنیا می آید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، هیچ گونه حقی برای دریافت کم ترین غذا یا 
چون و چرا در مورد مقام و موقعیت خود ندارد. بر سر سفره ی گسترده ی طبیعت، جایی برای او وجود ندارد، طبیعت حکم به رفتن او می دهد و خود، این حکم 

را اجرا می کند.

ریــکاردو از اقتصاددانــان کالســیک مخالــف دخالــت دولــت در اقتصــاد، حتــی افزایــش دســتمزد کارگــران و رفــاه آنــان را موجــب باالتــر رفتــن تولیــد نســل آن هــا و 
پیدایــش مشــکالت بعــدی می دانــد و معتقــد اســت اگــر حکومت گــران مــا بگذارنــد ســرمایه، پرســودترین راه خــود را دنبــال کنــد، کاالهــا قیمــت مناســب خــود را 
داشــته باشــند، اســتعداد و تــالش بــه پــاداش طبیعــی خــود برســد و بالهــت و حماقــت نیــز مجــازات طبیعــی خــود را ببینــد، پیشــرفت کشــور را بــه بهتریــن وجــه 

تأمیــن خواهنــد کــرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ــه نقــش مرکــزی کشــورهای ثروتمنــد و صنعتــی اشــاره دارد. ایــن اصطــالح را کســانی بــه کار می برنــد کــه معتقدنــد، کشــورهای  - اصطــالح مرکــز و پیرامــون ب
پیرامونــی بــه ســبب عملکــرد کشــورهای مرکــزی، ضعیــف و فقیــر شــده اند. براســاس ایــن نظریــه، جوامــع غربــی، چالش هــای درونــی خــود را از طریــق بهره کشــی 
از کشــورهای غیرغربــی حــل می کننــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه بــا ثــروت بــه دســت آمــده از کشــورهای پیرامونــی، رفــاه کارگــران و اقشــار ضعیــف خــود را تأمیــن می کننــد 

و مشــکالت حــاد درونی شــان را بــه بیــرون از مرزهــای خــود انتقــال می دهنــد.

- لیبرالیســم اولیــه بــا تکیــه بــر شــعار آزادی و بــه ویــژه آزادی اقتصــادی، راه اســتثمار را بــرای صاحبــان ثــروت بــاز کــرد و عدالــت را نادیــده گرفــت. بدیــن ترتیــب 
نخســتین چالــش کــه چالــش فقــر و غناســت، در کشــورهای غربــی شــکل گرفــت.

- جنش وال استریت با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در ارتباط بود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- وابستگی کشورهای استعمار زده، امکان عبور از مرحله ی استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد.

- لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت، به حمایت و دستگیری از فقرا قائل نبود.

- لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگامی که سلطه به شیوه ی فرهنگی اعمال شود. بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می گیرد، جامعه شناسان از این و اا (1ل
نوع سلطه به »هزمونی« تعبیر می کنند.

ممکــن اســت یــک جهــان اجتماعــی در مواجهــه بــا جهــان اجتماعــی دیگــر، ضمــن پذیــرش بخش هایــی از آن، هویــت جدیــدی بــه دســت آورد و بــدون این کــه بــه 
جهــان اجتماعــی مقابــل ملحــق شــود، دچــار تحــوالت هویتــی گــردد.

ــاز کــرد و عدالــت را نادیــده گرفــت. بدیــن ترتیــب،  ــا تکیــه بــر شــعار آزادی و بــه ویــژه آزادی اقتصــادی، راه اســتثمار را بــرای صاحبــان ثــروت ب لیبرالیســم اولیــه ب
نخســتین چالــش کــه چالــش فقــر و غناســت، در کشــورهای غربــی شــکل گرفــت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جهان اسالم اینک با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می کرد، و اا (1ل
جست وجو می کند و به این ترتیب، اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد. تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری ها و 
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فعالیت های اعضای جهان اجتماعی باز می گردد و گاه، ناشی از علل بیرونی است و پیامد تأثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است.

لیبرالیسم اولیه با تکیه با شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عبارت سوم:

- از نظر مارکس، حل چالش های جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل بود.

عبارت پنجم:

- چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی است که درون یک فرهنگ و تمدن، شکل می گیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم اولیه، کشاورزان را به کارگرانی تبدیل کرد که سرمایه ی وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت )سرمایه داران( و اا (1ل
می فروختند. لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند. نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه 

می دانستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم متقدم، نظام ارباب و رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن را درهم ریخت.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مارکس به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت و مالتوس به نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند، پرداخت.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و خصوصًا آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد، مالکیت خصوصی را از بین می برد و و اا (1ل
صورتی لیبرالیستی و کمونیستی پیدا می کرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شعار جوامع سوسیالیستی، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت بود و با دو مشکل از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش و اا (1ل
طبقه ی جدید مواجه شدند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. درون یک تمدن و فرهنگ واحد پدید می آید و چالشی منطقه ای نبود بلکه جهانی بود.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این دو قطب با آن که از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند از نظر فرهنگی و اا (1ل
نیز به فرهنگ واحدی تعلق نداشتند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فرهنگ جدید غرب، برای حل چالش های گذشته، مسیری را پیمود که چالش های جدیدی از جمله »چالش منطقه ای و اا (1ل
و فرامنطقه ای« بود و تقابل شمال و جنوب در صورتی که فعال شود، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، بار دیگر فعال خواهند شد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. با انتقاد از لیبرالیسم قرن هجدهم، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند.و اا (1ل

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بلوک شرق شامل شوروی سابق، کشورهای اروپایی شرقی و چین بود و بلوک غرب، آمریکا و اروپای غربی را دربر می گرفت.و اا (1ل

چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ م. ادامه یافت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی بود که درون یک فرهنگ و تمدن پدید می آید، نه از نوع چالش هایی که و اا (1ل
بین فرهنگ های مختلف شکل می گیرد. بعد از انقالب فرانسه، طرفداران نظریه های لیبرالیستی در طرف راست و منتقدان این نظریه در طرف چپ مجلس 

فرانسه قرار می گرفتند. به همین سبب آن ها را با عنوان دو جریان چپ و راست می شناختند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مارکس در نیمه ی دوم قرن نوزدهم به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت.و اا (1ل

از نظر او چالش های جامعه سرمایه داری، تنها با یک انقالب قابل حل بود.
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جامعــه آرمانــی مارکــس از فردگرایــی لیبرالیســتی و اقتصــاد ســرمایه داری عبــور می کــرد، مالکیــت خصوصــی را از بیــن می بــرد و صورتــی سوسیالیســتی و کمونیســتی 
پیــدا می کــرد.

رویکــرد نظــری مارکــس نســبت بــه عالــم، رویکــردی ســکوالر بــود و در چارچــوب همــان بنیان هــای نظــری فرهنــگ غــرب بــه حــل چالش هــای جامعــه ی خــود 
می پرداخــت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم قرنهای هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند. لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی و لا (1ل
اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت. بدین ترتیب، نخستین چالش که چالش فقر و غناست، در بطن کشورهای غربی 

شکل گرفت.

۴۱- گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قرن هجدهم، ارزش ها و آرمان های دنیوی برای جهان غرب موجی از امید آفرید. امید به حاکمیت دنیوی و و اا (1ل
این جهانی، قدرت و سلطه ی انسان بر طبیعت و ایجاد بهشتی بر روی زمین که انسان قبل از آن در آسمان به دنبال آن بود.

در ایــن بیــن جهــان غــرب در راســتای تحقــق ایــن اهــداف و آرزوهــا حقــوق، سیاســت، اقتصــاد و صنعــت متناســب بــا فرهنــگ خــود را پدیــد آورد و نظــام نویــن جهانی 
را شکل داد.

به و اا (1ل نظام سرمایه داری  تغییر  را  آن  راه حل  و  کرد  انتقاد  اقتصادی  لیبرالیسم  از  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ی  در  مارکس  است.  پاسخ صحیح   ۴ گزینه 
سوسیالیستی و کمونیستی می دانست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بعد از انقالب فرانسه، طرفداران نظریه های لیبرالیستی در طرف راست و منتقدان آن در طرف چپ مجلس قرار گرفتند و اا (1ل
و این دو گروه جریان های راست و چپ را به وجود آوردند.

بودند. سوسیالیسم و کمونیسم، دو رویکرد جامعه گرا هستند. و اا (1ل اقتصادی  لیبرال  نظریه پردازان  از  ریکاردو  و  مالتوس  پاسخ صحیح است.  گزینه ۲ 
سوسیالیسم به مالکیت خصوصی معتقد است، ولی مانند سرمایه داری آن را مطلق نمی داند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست:و اا (1ل

ــورهای  ــان کش ــد، در دام ــرار می دادن ــاد ق ــورد انتق ــتند و م ــرمایه داری می دانس ــول س ــی را محص ــام طبقات ــه و نظ ــت ها طبق ــس و مارکسیس ــه مارک ــن ک ــا ای ب( ب
سوسیالیســتی، طبقــه ی جدیــد شــکل گرفــت کــه نــه بــر اســاس ثــروت، بلکــه بــر مــدار قــدرت ســازمان یافــت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:و اا (1ل

ب( چالش هــای جدیــد در بســیاری از مــوارد چندیــن صــورت دارنــد، ماننــد ایــن کــه برخــی از آن هــا در عیــن حــال کــه اقتصــادی یــا اجتماعی انــد، می تواننــد خــرد 
یــا کالن، مقطعــی یــا مســتمر و... نیــز باشــند.

ج( لیبرالیسم متقدم، نظام ارباب-رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن را در هم ریخت و کشاورزان را از بردگی رها کرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مخالف هر نوع مداخله ی و اا (1ل
دولت بودند.

آیزایا برلین )از اندیشمندان علوم اجتماعی و و اا (1ل ۴۸- گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نظریات بیان شده در صورت سؤال به ترتیب مربوط به ریکاردو، 
سیاسی( و مالتوس است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت و با تکیه بر شعار آزادی و خصوصًا آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای و اا (1ل
صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را نادیده گرفته بود؛ بدین ترتیب، نخستین چالش که چالش فقر و غنا است، در بطن کشورهای غربی شکل گرفت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ریکاردو مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود و معتقد است: »اگر حکومتگران ما بگذارند سرمایه، پرسودترین راه خود و لا (1ل
را دنبال کند، پیشرفت کشور را به بهترین وجه تأمین خواهند کرد.«

لیبرالیســم متقــدم، نظــام ارباب-رعیتــی و ارزش هــای اجتماعــی مربــوط بــه آن را در هــم ریخــت. کشــاورزان را بــه صــورت کارگرانــی در آورد کــه ســرمایه ی وجــود 
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خــود را در معــرض خریــد صاحبــان ثــروت و صنعــت قــرار می دادنــد و ســرمایه داران نیــز آزادانــه بــه اســتثمار و بهره کشــی از بــردگان جدیــدی پرداختنــد کــه ظاهــرًا از 
همگــی قیــد و بند هــای پیشــین آزاد شــده بودنــد.

حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی موجب شد تا دولتمردان انگلیسی از جمله لرد جان راسل از هر اقدامی برای مقابله با قحطی ایرلند خودداری کنند.

ارزش های فرهنگ جدید غرب، و اا (1ل و  آرمان ها  در چارچوب  غنا،  و  فقر  برای حل مشکل  اروپایی  اندیشمندان  از  برخی  پاسخ صحیح است.   ۲ گزینه 
نظریه هایی ارائه دادند. از نظر مارکس چالش های جامعه ی سرمایه داری، تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود.

مانند و اا (1ل ولی  است،  معتقد  خصوصی  مالکیت  به  سوسیالیسم  هستند؛  جامعه گرا  رویکرد  دو  کمونیسم  و  سوسیالیسم  است.  صحیح  پاسخ   ۳ گزینه 
سرمایه داری آن را مطلق نمی داند، ولی کمونیسم به مالکیت خصوصی قائل نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چالش بلوک شرق و غرب چالشی منطقه ای نبود، بلکه چالشی جهانی بود و بلوک شرق و غرب با دو اقتصاد و سیاست و اا (1ل
متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند. این دو قطب با این که از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند، 

به فرهنگ واحدی تعلق داشتند، یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ غرب قرار داشتند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در تمام قرن بیستم تا فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ م. ادامه یافت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. داس و چکش نماد نظام کمونیستی است.و اا (1ل

احزاب سوسیالیستی و کمونیستی را مخالفان سرمایه داری که تحت عنوان جریان چپ قرار می گرفتند، تشکیل دادند.

در چالــش بلــوک شــرق و غــرب، بلــوک شــرق و غــرب، جهــان را بــه دو قطــب اصلــی تقســیم کــرده بودنــد. آمریــکا و شــوروی بــه عنــوان دو ابرقــدرت در کانــون ایــن 
دو قطــب قــرار داشــتند.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم متقدم می نامند. این لیبرالیسم، بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مخالف هر نوع مداخله و اا (1ل
دولت بودند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی موجب شد تا دولتمردان انگلیسی از جمله لرد جان راسل، از هر اقدامی برای مقابل با و اا (1ل
قحطی ایرلند خودداری کنند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مالتوس جمعیت شناسان انگلیسی در نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می شوند گفته است: »انسانی که در و اا (1ل
دنیای از قبل تملک شده به دنیا می آید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، هیچ گونه حقی برای دریافت کمترین 

غذا یا چون و چرا در مورد مقام و موقعیت خود ندارد.«

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

جوامع سوسیالیستی با دو مشکل اساسی مواجه شدند:

۱( از بین رفتن آزادی افراد

۲( پیدایش طبقه ی جدید

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نظریه پردازان لیبران، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مخالف هر گونه مداخله ی و اا (1ل
دولت بودند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی عبارات نادرست:و اا (1ل

ب( این گزینه مربوط به دیدگاه »مالتوس« جمعیت شناس انگلیسی است.
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د( لیبرالیسم متقدم رویکردی اقتصادی و فردی دارد و موانع ارزشی و هنجارهای پیشین مانند غیرقابل فروش بودن زمین را از پیِش پای صاحبان ثروت برداشت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی، خصوصًا آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را و اا (1ل
نادیده گرفته بود.

جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم متقدم، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی بود که درون یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید، نه از نوع چالش هایی و اا (1ل
که بین فرهنگ های مختلف به وجود می آید. نخستین چالش که چالش فقر و غناست در بطن کشورهای غربی شکل گرفت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر جهان غرب با حل چالش های پیشین، پاسخگوی نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان می بود، و با چالش جدیدی و اا (1ل
مواجه نمی شد. اما فرهنگ جدید غرب برای حل چالش های گذشته، مسیری را پیمود که مسائل و مشکالت جدیدی را به دنبال آورد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم متقدم می نامند. نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را و اا (1ل
ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مخالف هر نوع مداخله ی دولت بودند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:و اا (1ل

ب( از نظر مارکس چالش های جامعه ی سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود.

ج( اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند.و اا (1ل

جوامــع سوسیالیســتی بــا انتقــاد از لیبرالیســم متقــدم، عدالــت اجتماعــی و توزیــع مناســب ثــروت را شــعار خــود قــرار می دادنــد. لیبرالیســم بــا تکیــه بــر شــعار آزادی و 
خصوصــًا آزادی اقتصــادی، راه اســتثمار را بــرای صاحبــان ثــروت بــاز کــرده و عدالــت را نادیــده گرفتــه بــود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در دامان کشورهای سوسیالیستی طبقه ی جدیدی شکل گرفت که نه براساس ثروت بلکه بر مدار قدرت سازمان می یافت.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چالش فقر و غنا اولین چالشی بود که در جوامع صنعتی پدید آمد.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ریکاردو از اقتصاددانان کالسیک مخالف دخالت دولت در اقتصاد، حتی افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب و اا (1ل
باالتر رفتن تولید نسل آن ها و پیدایش مشکالت بعدی می داند و معتقد است: »اگر حکومتگران ما بگذارند سرمایه، پرسودترین راه خود را دنبال کند، کاالها 
قیمت مناسب خود را داشته باشند، استعداد و تالش به پاداش طبیعی خود برسد و بالهت و حماقت نیز مجازات طبیعی خود را ببیند، پیشرفت کشور را به بهترین 

وجه تأمین خواهد کرد.«

نکته: گزینه ی ۲ موضوع رمان »الیور تویست« اثر دیکنز در نقد لیبرالیسم است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و خصوصًا آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را و اا (1ل
نادیده گرفته بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی موجب شد تا دولتمردان انگلیسی از جمله لرد جان راسل از هر اقدامی برای مقابله با و اا (1ل
قحطی ایرلند خودداری کنند. نظریه پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند و مخالف هر نوع مداخله ی دولت بودند. 
آن ها حتی کمک به مستمندان را بیهوده می دانستند. اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم متقدم، از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن 

گفته اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از نظر مارکس چالش های جامعه ی سرمایه داری، تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود. ریکاردو افزایش دستمزد و اا (1ل
کارگران و رفاه آنان را موجب افزایش تولید نسل آن ها و پیدایش مشکالت بعدی می داند. نظر مالتوس جمعیت شناس انگلیسی در نفي حق حیات کسانی که در 

فقر متولد می شوند این است که فقرا بر سر سفره ی گسترده ی طبیعت جایی ندارند و طبیعت حکم به رفتن آنان می دهد.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی بود که درون یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید نه از نوع چالش هایی و اا (1ل
که بین فرهنگ های مختلف به وجود می آید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

لیبرالیسم متقدم  به سرمایه داران آزادانه به استثمار از بردگان جدید پرداختند.

شعار نظام سوسیالیستی  به عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت

شعار نظام لیبرالیستی  به آزادی اقتصادی

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته اند.و اا (1ل

مارکس، سوسیالیسم را مرحله ای انتقالی برای رسیدن به کمونیسم می دانست.

هر دو بلوک شرق و غرب به فرهنگ واحدی تعلق داشتند؛ یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ غرب قرار داشتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. با توجه به نظر مالتوس جمعیت شناس موافق لیبرالیسم:و اا (1ل

»انســانی کــه در دنیــای از قبــل تملــک شــده بــه دنیــا می آیــد، اگــر نتوانــد قــدرت خــود را از والدینــش دریافــت کنــد، هیچ گونــه حقــی بــرای دریافــت کمتریــن غــذا 
یــا چون وچــرا در مــورد مقــام و موقعیــت خــود نــدارد.«

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مارکس در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت. از نظر او چالش های جامعه ی سرمایه داری، و اا (1ل
تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل بود. جامعه ی آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد، مالکیت خصوصی را از بین می برد 

و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا می کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ریکاردو از اقتصاددانان کالسیک مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این لیبرالیسم بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت.و اا (1ل
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سواالت درس دهم

جنگ ها  وتقابل های جهانی
پایۀ یازدهم

 کدام تقابل جهانی است که در صورت فعال شدن آن، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، دیگربار فعال می شوند؟ 1-

۴( مرکز، پیرامون ۳( استعمارگر و استعمارزده   ۲( شمال و جنوب    ۱( فقر و غنا   

 کدام یک، ویژگی چالش فقر و غناست؟1-

۲( درون یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آیند.  ۱( چالشی همیشگی است.    

۴( آسیب های مربوط به فقر و غنا، تمامی جامعه را در بر می گیرند. ۳( چالشی است که اغلب دوره ای و مقطعی می باشد.  

 درست و غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب، مشخص نمایید؟ 1-

- جامعه شناسی قرن نوزدهم، روش تجربی را تنها راه درست برای شناخت حقایق امور می دانست.
- جوامع غربی دانش هایی را که نقش راهبردی برای کشورهای در حال توسعه دارند، به آن ها آموزش می دهند. 

- اصطالح شمال و جنوب، بعد از جنگ جهانی اول بیش تر به کار برده شد. 
- در یک جامعه واحد، درگذر زمان امکان تغییر فرهنگ واقعی و آرمانی آن جامعه وجود دارد. 

۴( غ- غ- د- د ۳( غ- د- غ- د   ۲( د- غ- غ- د   ۱( د- د- غ- غ    

 به ترتیب، کدام یک دیدگاه نظری ارسطو، ماکس وبر و اگوست کنت است؟ 1-

۱( در حکومت دموکراسی، مردم براساس آراء خود حکومت می کنند - نظام اجتماعی برنامه ریزی شده را مانند قفس آهنین تلقی می کرد - دخالت دولت در اقتصاد 
را نفی می کرد. 

۲( اقلیتی که بر مبنای میل و خواست خود تصمیم می گیرند را الیگارشی می نامند - جهان متجدد از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست - با رشد علم تجربی و صنعت، 
ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

۳( حکومت اکثریت مردم براساس خواسته های نفسانی را جمهوری می نامید - جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود نمی تواند داوری ارزشی کند - جنگ 
امری عارضی و تحمیلی در جامعه ی جدید غربی است. 

۴( حکومت فردی که فضیلت و حقیقت را مالک حکومت می داند، مونارشی می نامید - موضوع جامعه شناسی را کنش اجتماعی معرفی می کرد - عملیات نظامی 
قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیر غربی توجیه می کرد.

دیدگاه نظری ارسطو، مالتوس و اگوست کنت به ترتیب، کدام است؟ 1-

۱( حکومت اکثریت مردم براساس خواسته های آن ها، دموکراسی نامیده می شود - طبیعت حکم به رفتن فقرا می دهد - دخالت دولت در اقتصاد را نفی می کرد. 

۲( حاکمیت اکثریت را براساس حقیقت و فضیلت جمهوری می نامید - بر سر سفره ی طبیعت جایی برای فقرا وجود ندارد - با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از 
طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. 

۳( جوامعی که ارزش ها و آرمان های آن ها، عقالنی نباشد، استبدادی هستند - اگر حکومتگران بگذارند، سرمایه پرسودترین راه خود را دنبال خواهد کرد - جنگ 
امری عارضی و تحمیلی در جامعه ی جدید غربی است. 
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۴( در حکومت تیرانی، یک فرد براساس فضیلت و حقیقت حکومت می کرد - فقر حق هیچ گونه چون و چرا در مورد موقعیت خود ندارند - عملیات نظامی قدرت های 
غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

جدول زیر را کامل کنید. 1-

۱( حل چالش های کشورهای غربی از طریق بهره کشی جوامع غیر غربی ـ تسهیل انتقال 
ثروت از جوامع غیر غربی به غرب ـ توسعه یافته و در حال توسعه

۲( انتقال مشکالت حاد درونی جوامع غربی به بیرون از مرزها ـ توجه به خودباختگی جوامع 
غیر غربی ـ جهان اول و جهان دوم

۳( تأمین رفاه کارگران و اقشار ضعیف با ثروت به دست آمده از جوامع غیرغربیـ  توجه به ابعاد فرهنگی چالش فقر وغناـ  عقب مانده و در حال توسعه

۴( الگو بودن جوامع غربی برای جوامع عقب مانده و استعمارزده ـ انتقال مشکالت حاد درونی جوامع غربی به بیرون از مرزها ـ جهان اول و جهان دوم 

 کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 1-

- ابطال نظریه ی کنت
 - پیامد ارادی 

- نه با رهاسازی مطلق موافق است، نه با کنترل مطلق. 
- پیامد طبیعی 

۴( د- ج- الف- ب ۳( الف- ج- ب- د   ۲( ب- ج- الف- د   ۱( الف- د- ب- ج  

 از دیدگاه اگوست کنت )جامعه شناس فرانسوی(، با وجود کدام عامل، جنگ از زندگی بشر، رخت بر می بندد و کدام عامل، خطا بودن 1-
نظریه ی وی را نشان داد؟ 

۱( با غلبه ی طبیعت بر صنعت - افزایش ثروت از طریق غنائم جنگی در نیمه ی دوم قرن نوزدهم 

۲( با رشد سالح های شیمیایی و اتمی - کشته های صدمیلیونی دو جنگ جهانی اول و دوم 

۳( با رشد علوم تجربی و صنعت - وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه ی اول قرن بیستم 

۴( با تسلط اندیشه های لیبرالیستی و سوسیالیستی - رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری

کدام گزینه درست )ص( یا نادرست بودن )غ( عبارت های زیر را با توجه به ویژگی ها و عوامل جنگ جهانی اول و دوم به درستی نشان 1-
می دهد؟ 

الف( این دو جنگ، نه تنها همه ی کشورهای اروپایی و غربی، بلکه همه ی جهان را درگیر خود ساخت. 
ب( پس از جنگ جهانی دوم، جنگ گرم بین دو بلوک شرق و غرب به همراه جنگ سرد بین مناطق پیرامونی این دو ادامه یافت. 

ج( از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. 
د( این دو جنگ، منشأ دینی نداشتند، ولی ظاهر مذهبی و دینی به خود گرفتند. 

۴( غ- ص- غ- ص ۳( ص- ص- غ- ص    ۲( ص- غ- ص- ص    ۱( ص- غ- ص- غ   

 به ترتیب نظریه ی »جنگ تمدن ها« توسط چه کسی و در چه زمانی مطرح شد، او از این نظریه با چه عنوانی یاد می کند و سرانجام 1--
براساس این نظریه، بزرگ ترین تهدید برای غرب چیست؟ 

گوست کنت - بعد از انقالب صنعتی - آغاز رقابت بین فرهنگ ها و تمدن های بزرگ - فرهنگ های جهانی  ۱( آ

۲( ساموئل هانتینگتون - پس از فروپاشی بلوک شرق - آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر - فرهنگ اسالمی 

گوست کنت - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی - بزرگ ترین جنگ های تاریخ بشریت - کشورهای چین و روسیه ۳( آ

۴( ساموئل هانتینگتون - پس از رونق اقتصاد کشورهای صنعتی - توجیه کننده ی عملیات نظامی قدرت های غربی - کشورهای بلوک شرق

مدال عدالت اجتماعی)ج()د(وقوع دو جنگ جهانی

)ب(پاسِخ سالمتقرب و نزدیکی به خداوند)الف(
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 به ترتیب، موارد زیر با کدام یک از گزینه ها، ارتباط دارند؟ 1--

- اصطالح مرکز و پیرامون 
- رونق یافتن اقتصاد کشورهای صنعتی وابسته به تسلیحات نظامی 

- مفهوم شمال و جنوب 
۱( بهره کشی از کشورهای غیرغربی - سرمایه گذاری های مشترک کشورهای مرکز - استفاده از این مفهوم در جنگ جهانی اول 

۲( تقابل کشورهای فقیر و غنی - بمباران اتمی شهر هیروشیما - اشاره به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی 

۳( صف آرایی نیروهای آمریکا و شوروی به رقابت استعمارگران با یکدیگر به استفاده از سالح اتمی در جنگ جهانی دوم 

۴( اشاره به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی - تداوم جنگ سرد - تقابل کشورهای فقیر و غنی

بود 1-- تا آستانه ی جنگ جهانی سوم پیش برد،.......  را  تفاوت نظریه ی کنت و هانتینگتون، در......... می باشد و عاملی که جهان 
گرفت. نام  بیستم  قرن  جنگ  جهنمی ترین  و.......، 

۲( تقابل شمال و جنوب به استفاده از سالح اتمی در هیروشیما - جنگ کوبا  ۱( فروپاشی بلوک شرق - جنگ ویتنام و کره - جنگ کوبا   

۴( فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی - بمباران اتمی هیروشیما - جنگ ویتنام ۳( وقوع جنگ در جوامع غربی - بحران موشکی کوبا - جنگ ویتنام  

 کدام جنگ، جهنمی ترین جنگ قرن بیستم لقب گرفت و کدام گزینه بیانگر نظرات »کنت« درباره ی جنگ در جهان و جامعه ی جدید 1--
غربی نیست؟ 

۱( جنگ ویتنام - وی جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی را امری ذاتی نمی داند، بلکه معتقد است امری عارضی و تحمیلی است. 

۲( جنگ جهانی دوم - از دیدگاه اگوست کنت، بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشری، رخت برمی بندد. 

۳( جنگ جهانی دوم - از دیدگاه اگوست کنت، برخالف امروز، علت جنگ درگذشته، کسب ثروت از طریق غنائم جنگی بوده است. 

۴( جنگ ویتنام - وی منشأ اصلی جنگ در جهان را عامل فرهنگی دانسته و وقوع جنگ را در جامعه ی غربی، امری ذاتی می داند.

 از چه زمانی به کار برده شد و چرا از تقابل کشورهای فقیر و غنی به تقابل »شمال 1--
ً
 تقابل »شمال و جنوب«، چه نوع تقابلی است، عمدتا

و جنوب« یاد می کنند؟

۱( تقابل منطقه ای است که عمدتًا پس از جنگ جهانی دوم به کار برده شد؛ زیرا چالش کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد جغرافیایی 
نیز توجه دارند. 

۲( چالش مقطعی است که اغلب پس از جنگ جهانی اول به کار برده شد؛ زیرا مشکل کشورهای فقیر، تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نیست. 

۳( تقابلی جهانی است که عمدتًا پس از جنگ جهانی دوم به کار برده شد؛ زیرا بیشتر کشورهای ثروتمند در نیم کره ی شمالی و اغلب کشورهای فقیر در نیم کره جنوبی 
قرار دارند. 

۴( چالش مستمر است که اغلب پس از جنگ جهانی اول به کار برده شد؛ زیرا بسیاری از چالش های درونی و کشورهای غربی، بار دیگر فعال می شود.

 چه شرایطی موجب پیدایش نتایج زیر شده است؟ 1--

- ارائه ی نظریه ی جنگ تمدن ها
- به دست آمدن ثروت از طریق غلبه بر طبیعت 

- جنگ جهانی اول و دوم 
۱( با شروع جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب - کسب غنائم جنگی - رونق گرفتن اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی 

۲( کاربرد سالح اتمی در جنگ جهانی دوم - رشد علم تجربی و صنعت - بحران موشکی کوبا که باعث جنگ جهانی دوم شد. 

۳( فروپاشی بلوک شرق - رشد علم تجربی و صنعت - رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری خود

۴( کاربرد سالح اتمی در جنگ جهانی دوم - انقالب صنعتی - دو جنگ جهانی با درگیری کشورهای اروپایی آغاز
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 هانتینگتون، از آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر با چه عنوانی یاد می کند؟ 1--

۲( جنگ تمدن ها  ۱( تقابل شمال و جنوب     

۴( چالش فقر و غنا ۳( جنگ دولت - ملت ها    

کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با جنگ های جهانی اول و دوم صحیح بیان نشده است؟ 1--

١( دو جنگ جهانی با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد. هیچ یک از این دو جنگ، منشأ دینی نداشت و ظاهر مذهبی و دینی نیز به خود نگرفت. 

۲( از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. 

۳( در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از سالح های شیمیایی و در جنگ جهانی دوم برای اولین بار از بمب اتم استفاده شد. 

۴( دو جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود شدند و بعد از جنگ جهانی دوم نیز صلحی پایدار، برقرار شد.

 در ارتباط با »نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون« کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟ 1--

- بزرگ ترین تهدید برای تمدن غرب، چه بود؟ 
- توجیه کننده ی چه بود؟ 

- منظور او از »جنگ تمدن ها« چیست؟ 
۱( فرهنگ اسالمی - عملیات نظامی غرب در مقابله با مقاومت های غیرغربی - آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر

۲( فرهنگ جوامع غیرغربی - عملیات نظامی جوامع غیرغربی در مقابله با مقاومت های غربی - آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر 

۳( فرهنگ اسالمی - شکاف تمدنی و فرهنگی در سطح جهان - انتقال جنگ از جوامع غیرغربی به کشورهای استعمارگر 

۴( حوزه های تمدنی متفاوت - رقابت و درگیری بین فرهنگ ها و تمدن های بزرگ - شکاف تمدنی و فرهنگی

 به ترتیب در هر دوره ی زمانی، کدام پدیده ی معرفت شناختی شکل گرفت؟ 1--

- نیمه دوم قرن بیستم / - قرن نوزدهم/ - نیمه اول قرن بیستم
گاهی و علوم جوامع دیگر را نیز علمی می دانستند - محدودیت های علمی دانش  ۱( علم تجربی از داوری های ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد - آ

تجربی و هم چنین وابستگی های آن به معرفت های غیرتجربی و غیر حسی آشکار شد. 

۲( تردید درباره ی مبانی علوم تجربی غربی، در حقیقت تردید درباره بنیان های هویتی فرهنگ غرب است - شناخت حسی و تجربی را تنها راه شناخت علمی 
می دانستند - تردید متفکران پسامدرن در اصول و مبانی فرهنگ غرب 

۳( آشکار شد علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست - روش تجربی را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانستند به محدودیت های 
علم تجربی روشن شد و علم از داوری های ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد. 

۴( به نخبگان غربی القا شد که پیروی از فرهنگ غرب، تنها راه پیشرفت و توسعه ای دیگر فرهنگ هاست - شکل گیری جریان های پست مدرن و افول روشنگری - 
ناسازگاری بین عملکرد اقتصادی و سیاسی غرب با توانمندی های معرفتی و علمی آن

به ترتیب هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟ 1--

- رونق بخشیدن به اقتصاد تسلیحاتی کشورهای توسعه یافته ی صنعتی 
- خطا بودن نظریه ی کنت 

- انتقال جنگ از کشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی که در دوران استعمار تحت سلطه ی جهان غرب قرارگرفته بودند. 
۱( جنگ سرد بین دو بلوک شرقی و بلوک غرب - وقوع دو جنگ جهانی - پس از فروپاشی بلوک شرقی 

۲( جنگ گرم بین مناطق پیرامون - ذاتی بودن جنگ در فرهنگ جدید غرب - وقوع دو جنگ جهانی 

۳( جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب - عارضی بودن جنگ در فرهنگ جدید غرب - پیش از فروپاشی بلوک شرق 

۴( جنگ گرم بین مناطق پیرامون - ذاتی بودن جنگ در مناطق پیرامون - جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب
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 به ترتیب، کدام یک دیدگاه نظری ماکس وبر، هانتینگتون و ریکاردو است؟ 1--

۱( نظم افراطی را به قفس آهنین تعبیر می کند - فرهنگ اسالمی، بزرگ ترین تهدید برای غرب است - طبیعت، حکم به رفتن فقرا می دهد و خود این حکم را اجرا 
می کند. 

۲( جهان متجدد از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست - آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر جنگ تمدن ها است - بر سر سفرهای طبیعت جایی برای فقرا 
وجود ندارد. 

۳( در ورای ابهام، رمز و رازی نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت - منشأ اصلی درگیری ها در جهان، عامل فرهنگی است - افزایش دستمزد کارگران موجب 
باال رفتن تولید نسل آن ها می شود. 

۴( شهر را زیستگاهی که دارای قلعه، برج و بارو، دادگاه مستقل و... است تعریف می کند - آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر، رقابت بین فرهنگ ها و 
تمدن های بزرگ است - با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می کند.

 به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم، به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم
- مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، آن را شکل دادند. 

- عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد. 
- کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه 

دارند. 
۱( چالش فقر و غنا - جریان چپ - اندیشه های ناسیونالیستی - مرکز و پیرامون 

۲( لیبرالیسم اولیه - چالش فقر و غنا - نظریه ی کنت - تقابل شمال و جنوب 

۳( رویکرد فردی و اقتصادی - بلوک شرق و غرب - نظریه ی جنگ تمدن ها - استعمارگر و استعمارزده 

۴( انقالب صنعتی - جوامع سوسیالیستی - اصطالح مرکز و پیرامون - توسعه یافته و عقب مانده

کدام گزینه در ارتباط با دیدگاه کنت نادرست است؟ 1--

۱( معتقد بود همان طور که علوم طبیعی با شناخت نظم موجود در طبیعت، امکان پیش بینی، پیشگیری و کنترل طبیعت را برای انسان ها فراهم می کند، جامعه شناسی 
نیز با شناخت نظم اجتماعی به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد. 

۲( با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید و بعد از انقالب صنعتی، جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی خواهد 
بود. 

۳( جامعه را صرفًا یک پدیده ی طبیعی پیچیده می دانست و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی می بیند، از این منظر برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند 
و در رفع نیازهای خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ترند. 

۴( بنیان گذار جامعه شناسی بود که ابتدا نام »فیزیک اجتماعی« را برای این رشته برگزید و جامعه شناسی را در گروه دانش های تجربی و ابزاری قرار می داد که با نام 
جامعه شناسی تبیینی شناخته می شود.

تا به ترتیب، »پرداختن به حل چالش های جامعه خود در چارچوب بنیان های فرهنگ غرب«، »خودباختگی فرهنگی به عنوان مشکل 1--
کشورهای فقیر« و »فرهنگ اسالمی را بزرگ ترین تهدید غرب دانستن«، با چه موضوعی ارتباط دارند؟ 

۱( نگرش ماکس وبر نسبت به جهان متجدد - بهار عربی - نظریه ی جنگ تمدن ها 

۲( رویکرد مارکس نسبت به عالم - استعمارگر و استعمارزده - نظریه ی هانتینگتون 

۳( دیدگاه نظری هانتینگتون - مرکز، پیرامون - از عوامل وقوع جنگ از نظر کانت 

۴( مبنای معرفت شناسی روشنگری - روشن فکران چپ - تفکرات بیدارگران اسالمی
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عبارت درست در رابطه با جنگ ها و تقابل های جهانی، کدام است؟ 1--

۱( طرف های درگیر در جنگ جهانی، در قالب اندیشه های امپریالیستی، مارکسیستی و لیبرالیستی رفتار خود را توجیه می کردند - بعد از جنگ جهانی دوم صلحی پایدار 
برقرار شد - از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. 

۲( از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ جهانی، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود - از نظر هانتینگتون در جنگ تمدن ها، رقابت و درگیری ها 
بین دولت - ملت ها به وقوع خواهد پیوست - بعد از جنگ جهانی دوم صلحی پایدار برقرار نشد. 

۳( در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از بمب اتم استفاده شد - دو جنگ جهانی با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد - تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب ادامه یافت.

۴( جنگ جهانی دوم به مرزها محدود نماند و به درون شهرها کشیده شد - جنگ ویتنام زمانی آغاز شد که آتش جنگ گره به تازگی خاموش شده بود به هیچ یک از دو 
جهانی جهانی اول و دوم ظاهر مذهبی و دینی به خود نگرفت.

جهان متجدد از دیدگاه کنت، هانتینگتون و ماکس وبر دارای چه ویژگی هایی است؟ 1--

۱( جنگ از زندگی بشر رخت بر می بندد - از هیچ گونه قداستی برخودار نیست - فرهنگ اسالمی بزرگ ترین تهدید برای غرب است. 

۲( دولت مجاز به دخالت در اقتصاد نیست - جوامع غربی دارای بحران اراده و معنا هستند - ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. 

۳( جنگ امری ذاتی است - از مهم ترین عوامل وقوع جنگ ها رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری است - در جهت برخورداری از زندگی دنیوی گام بر 
می دارد. 

۴( جنگ امری عارضی و تحمیلی است - از آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند - فقط علومی را که با روش های تجربی 
به دست می آیند، علم می داند.

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

- به مالکیت خصوصی معتقد است ولی برخالف سرمایه داری آن را مطلق نمی داند.
- براساس روابط اجتماعی ارباب - رعیتی بود که در آن کشاورزان وابسته به زمین بودند و امکان جابه جایی نداشتند. 

- عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد.
- در صورتی که فعال شود، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، دیگربار فعال خواهند شد. 

۱( لیبرالیسم - فعالیت صاحبان سرمایه - نظریه ی کنت - استعمارگر و استعمارزده 

۲( سوسیالیسم - اقتصاد قرون وسطی - نظریه جنگ تمدن ها - شمال و جنوب 

۳( مارکسیسم - لیبرالیسم اولیه - نظریه ی کنت - مرکز و پیرامون 

۴( کمونیسم به چالش فقر و غنا - نظریه جنگ تمدن ها - شمال و جنوب

 به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم، به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم
- مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، آن را شکل دادند. 

- عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد. 
- کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه 

دارند. 
۱( چالش فقر و غنا - جریان چپ - اندیشه های ناسیونالیستی - مرکز و پیرامون 

۲( لیبرالیسم اولیه - چالش فقر و غنا - نظریه ی کنت - تقابل شمال و جنوب 

۳( رویکرد فردی و اقتصادی - بلوک شرق و غرب - نظریه ی چنگ تمدن ها - استعمارگر و استعمارزده 

۴( انقالب صنعتی - جوامع سوسیالیستی - اصالح مرکز و پیرامون - توسعه یافته و عقب مانده
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 با رشد علوم تجربی و صنعت، ثروت چگونه به دست 1--
ً
 با توجه به نظرات اگوست کنت درباره ی جنگ درگذشته و امروز، به ترتیب اوال

 جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی چگونه است؟ 
ً
 از چه زمانی جنگ از زندگی بشر رخت برمی بندد، ثالثا

ً
می آید، ثانیا

۱( از طریق غلبه بر طبیعت - بعد از انقالب صنعتی - آمری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و تحمیلی است.

 ۲( با امپراتوری های بزرگ - با شروع جنگ جهانی اول - نه تنها عارضی و تحمیلی نیست، بلکه طبیعی است.

۳( با امپراتوری های بزرگ - با شروع جنگ جهانی دوم - امری عارضی و تحمیلی نیست، بلکه ذاتی است. 

۴( از طریق غلبه بر طبیعت - پیش از انقالب صنعتی - به تنهای امری ذاتی است، بلکه در نهاد بشر از قدیم بوده است.

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را به ترتیب مشخص کنید. 1--

- جنگ یک پدیده ی اجتماعی و اقتصادی است.
- جنگ سرد تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین بلوک شرق و غرب ادامه یافت. 
- هانتینگتون معتقد بود که جنگ در جامعه ی جدید غربی امری عارضی و تحمیلی است. 

- جنگ جهانی اول به درون شهرها کشیده شد و غیرنظامیان را درگیر جنگ ساخت. 
۴( غ- ص- غ- غ ۳( ص- غ- ص- ص    ۲( غ- ص- ص- غ   ۱( غ- غ- غ- ص   

 کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با جنگ های جهانی صحیح است؟ 1--

۱( طرف های درگیر در این دو جنگ در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی رفتار خود را توجیه می کردند و این دو جنگ ریشه در فرهنگ 
غرب داشت. 

۲( این دو جنگ بزرگ ترین جنگ های تاریخ بشریت اند، کشته های این دو جنگ را تا صد میلیون نفر بیان کرده اند. در جنگ جهانی اول برای نخستین بار از بمب اتم 
و در جنگ جهانی دوم از سالح های شیمیایی استفاده کردند. 

۳( این دو جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی پدیده ای عارضی و تحمیلی بودند و وقوع آن ها در نیمه اول قرن بیستم نظریه ی کنت را تأیید کرد. 

۴( دو جنگ جهانی با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد و هر دو جنگ منشأ دینی نداشتند، ولی پوشش مذهبی و دینی به خود گرفتند.

هریک از پیامدهای زیر به ترتیب با کدام گزینه در ارتباط است؟ 1--

- رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری 
- انتقال جنگ از کشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی که تحت سلطه ی کشورهای استعمارگر بودند.

۱( عارضی و تحمیلی بودن در جنگ جهانی - با فروپاشی شوروی 

۲( نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون - تداوم جنگ سرد 

۳( وقوع دو جنگ جهانی - بعد از فروپاشی بلوک شرقی 

۴( ذاتی و عارضی بودن جنگ جهانی - مقاومت کشورهای غیرغربی

 »اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزی کشورهای...... و...... اشاره دارد و...... تقابلی جهانی است و اگر این چالش فعال شود، 1--
بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی بار دیگر فعال خواهند شد« با کدام گزینه مرتبط است؟

۲( غربی - غیرغربی - تقابل استعمارگر و استعمارزده ۱( صنعتی - توسعه یافته - تقابل بلوک شرق و غرب   

۴( جهان اول - جهان دوم - تقابل توسعه یافته و عقب مانده ۳( صنعتی - ثروتمند - تقابل شمال و جنوب   

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ 1--

۱( تقابل شمال و جنوب، تقابلی جهانی است و در صورتی که فعال شود بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، دیگربار فعال خواهند شد. 

۲( هانتینگتون از آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر، با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند و منشأ اصلی درگیری ها در جهان معاصر را عامل فرهنگی می داند. 
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۳( از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بوده زیرا سرمایه و صنعت به بازارهای مصرف و نیروی کار ارزان نیاز 
داشت. 

۴( جوامع غربی با ثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند رفاه عمومی را برای کارگران و اقشار ضعیف جوامع غیرغربی تأمین می کنند.

کدام دانشمند معتقد بود که بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشری رخت بر می بندد و چه اتفاقی خطا بودن نظریه او را نشان 1--
داد؟ 

۲( ماکس وبر - شکل گیری اندیشه های ناسیونالیستی  ۱( اگوست کنت - بوقوع دو جنگ بزرگ جهانی  

۴( نیمۀ اول قرن بیستم - محدودیت های علم تجربی ۳( هانتینگتون - جنگ جهانی دوم   

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب مشخص کنید. 1--

الف( هیچ یک از دو جنگ جهانی منشأ دینی نداشت و ظاهر مذهبی و دینی نیز به خود نگرفت. 
ب( نظریه جنگ تمدن های هانتینگتون، نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غیرغربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غربی 

توجیه می کرد. 
ج( کشورهای غربی با ثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند. رفاه عمومی را برای کارگران و اقشار ضعیف جوامع غیرغربی 

تأمین می کنند. 
د( تقابل شمال و جنوب تقابلی جهانی است و در صورتی که فعال شود، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، بار دیگر فعال 

می شوند. 
۴( غ- غ- ص- ص ۳( ص- غ- غ- ص   ۲( غ- ص- غ- ص    ۱( ص- ص- غ- غ   

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با نظر بهی جنگ تمدن ها صحیح نیست؟ 1--

۱( به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی اعتراف می کند و انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گیرد. 

۲( با طرح جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانه ی جهان غرب را به جنبش های اسالمی توجیه می کرد. 

۳( نظام لیبرال دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر می داند که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست. 

۴( هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.

 برای بیان تقابل کشورهای فقیر و غنی بعد از جنگ جهانی دوم از چه مفهومی استفاده شد؟ 1--

۲( شمال و جنوب  ۱( مرکز و پیرامون    

۴( توسعه یافته و عقب مانده ۳( استعمارگر و استعمارزده   

 کدام اصطالح را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد 1--
فرهنگی آن نیز توجه دارند؟ 

۲( شمال و جنوب  ۱( مرکز و پیرامون    

۴( توسعه یافته و عقب مانده ۳( استعمارگر و استعمارزده   

نظر اگوست کنت، در رابطه با موضوع جنگ چه بود؟1--

۱( عملیات نظامی قدرت های غربی را در قبال مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد. 

۲( از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. 

۳( وقوع جنگ اول و دوم منشأ دینی نداشت بلکه زمینه های فرهنگی بود که ریشه در فرهنگ غرب داشت. 

۴( جنگ در فرهنگ جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و تحمیلی است.
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 تداوم جنگ سرد، به چه چیزی منجر می شد؟ 1--

۱( جوامع به چالش های اجتماعی که به بحران اقتصادی مربوط می شد گرفتار شدند. 

۲( نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا و از بین رفتن بازار مصرف را به دنبال می آورد. 

۳( بحران های اقتصادی با نتایجی مثل از دست دادن بازار فروش تولید کنندگان ایجاد کرد. 

۴( به اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی رونق بخشید.

جهان اول شامل چه کشورهایی است و جهان دوم به کدام کشورها گفته می شود؟ 1--

۱( سرمایه داری بلوک غرب - کشورهای استعمارزده 

۲( خارج از دو بلوک شرق و غرب قرار داشته و تحت نفوذ آن ها واقع می شوند - سرمایه داری بلوک غرب 

۳( سرمایه داری بلوک غرب - در کانون بلوک شرق قرارگرفته اند.

۴( در کانون بلوک شرق قرارگرفته اند - خارج از دو بلوک شرق و غرب قرار داشته و تحت نفوذ آن ها واقع می شوند.

اصالح استعمارگر و استعمارزده را نسبت به کشورهای غنی و فقیر چه کسانی به کار می گیرند؟ کسانی که.......1--

۱( چالش و نزاع را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز نظر دارند. 

۲( به نظر آن ها، جوامع غربی چالش های درونی خود را از طریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی حل می کنند. 

۳( از دید آن ها، کشورهای پیرامونی به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی در موقعیت ضعف و فقر قرار می گیرند. 

۴( معتقدند در صورت فعال شدن چالش ها، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غریبی دیگربار فعال خواهند شد.

 کدام یک در ارتباط با دو جنگ جهانی اول و دوم درست نیست؟ 1--

۱( از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود.

۲( بعد از جنگ دوم، صلحی پایدار برقرار نگردید و جنگ بر متفقین دیروز سایه انداخت. 

۳( این دو جنگ، ریشه در فرهنگ غرب داشت با این همه در جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود شد. 

۴( طرف های درگیر در این دو جنگ، در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی رفتار خود را توجیه می کردند.

چه عاملی، موجب رونق بخشیدن به اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی شد؟ 1--

۲( فروپاشی بلوک شرق  ۱( تداوم جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب  

۴( ایجاد بازارهای مشترک منطقه ای ۳( شکل گیری نهادهای بین المللی   

جهان غرب به ترتیب در راستای تحقق کدام آمال و آرزوها و با کدام عمل، نظام نوین جهانی را شکل داد؟1--

۱( امید به ایجاد بهشتی بر روی زمین - پدید آوردن حقوق، اقتصاد، سیاست و صنعت متناسب با فرهنگ خود

۲( امید به قدرت و سلطه ی آدمی بر طبیعت - پدید آوردن تدریجی چالش های بر خواسته از متن فرهنگ خود 

۳( امید به استقرار حاکمیت دنیوی و این جهانی انسان - فرا رفتن فرهنگ غرب از مرزهای خود

۴( امید به از بین رفتن جنگ ها و بحران ها - پدید آوردن تدریجی چالش های برخواسته از متن فرهنگ خود 
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کدام یک از گزینه های زیر به عوامل بروز جنگ درگذشته اشاره دارد؟1--

۱( امپراتوری های بزرگ و کشورهای جهان سوم، همواره مرزهای خود را با پیروزی در جنگ تعیین می کردند.

۲( اغلب جنگ ها ریشه در ایدئولوژی ملی گرایانه و عوامل ذاتی فرهنگ داشتند. 

۳( برخی جنگ ها منشأ دینی و مذهبی داشتند و با ظاهر مذهبی به خود می گرفتند. 

۴( جنگ ها همواره برای افزودن بر ثروت، قلمرو سرزمین خود و قدرت از طریق به دست آوردن غنائم جنگی انجام می شدند.

براساس اعتقاد برخی از اندیشمندان، کدام یک از اصطالحات سیاسی نام برده شده به چالش اصلی جهان اشاره دارد؟1--

۱( مرکز و پیرامون - منطقه ای و فرامنطقه ای - استعمارگر و استعمارزده - امپریالیسم اقتصادی و فرهنگی

۲( جهان اول، دوم و سوم - کشورهای توسعه یافته و عقب مانده - مرکز و پیرامون - استعمارگر و استعمارزده

۳( جهان اول، دوم و سوم - شرق و غرب - شمال و جنوب - مرکز و پیرامون 

۴( شمال و جنوب به استعمارگر و استعمارزده - امپریالیسم اقتصادی و فرهنگی - منطقه ای و فرامنطقه ای

 اصطالح »مرکز و پیرامون« و اصطالح »استعمارگر و استعمارزده« به ترتیب به کدام نکته اشاره دارند؟1--

۱( انتقال ثروت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی از طریق معاهدات بین المللی و حل بحران اقتصادی کشورهایی غنی - تسلط سیاسی و اقتصادی بر کشورهای 
فقیر توسط کشورهای غنی 

۲( ضعف اقتصادی و خودباختگی فرهنگی و الگوپذیری مقلدانه- جوامع غیرغربی از کشورهای صنعتی - بهره کشی اقتصادی از جوامع غیرغربی و قرار دادن آن ها 
در موقعیتی فقیرانه 

۳( تسلط اقتصادی کشورهای غربی بر کشورهای غیرغربی - تأمین رفاه کارگران کشورهای غربی از طریق ثروت جوامع غیرغربی 

۴( حل چالش های درونی کشورهای غربی از طریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی - وجود چالش های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای فقیر و غنی

 این موارد به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 1--

»نظام ارباب - رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن را در هم ریخت«، مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها 
نیست، بلکه الگوپذیری مقلدانه ی آن ها از کشورهای صنعتی است.« 

۲( لیبرالیسم متقدم - چالش مرکز و پیرامون  ۱( لیبرالیسم متقدم - چالش استعمارگر و استعمارزده   

۴( سوسیالیسم - چالش کشورهای توسعه یافته و عقب مانده ۳( سوسیالیسم - چالش شمال و جنوب   

 از مهم ترین عوامل وقوع جنگ های جهانی اول و دوم چه بود و چرا؟ 1--

۱( فرهنگ غرب - افزودن ثروت با غنائم جنگی 

۲( افزودن ثروت با غنائم جنگی - رونق اقتصاد کشورهای صنعتی با تسلیحات نظامی 

۳( منشأ دینی و مذهبی - توجیه رفتار خود با اندیشه های سوسیالیستی، ناسیونالیستی و لیبرالیستی 

۴( رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری - نیاز سرمایه و صنعت به بازارهای مصرف و نیروی کار ارزان

 هر عبارت به ترتیب، با کدام موضوع مرتبط است؟ 1--

- در دیدگاه کنت، بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشری رخت بر می بندد.
- عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد. 

- مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نیست. 
۱( جنگ امری ذاتی نیست - نظریه ی جنگ تمدن ها - توسعه یافته و توسعه نیافته 
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۲( جنگ امری ذاتی است - منشأ اصلی درگیری ها، عامل اقتصادی است - استعمارگر و استعمارزده 

۳( جنگ پدیده ای عارضی است - منشأ اصلی درگیری ها، عامل سیاسی است - تقابل شمال و جنوب 

۴( جنگ امری ذاتی نیست - نظریه ی جنگ تمدن ها - تقابل شمال و جنوب

شباهت و تفاوت میان »بحران اقتصادی« و »چالش فقر و غنا«، به ترتیب کدام است؟1--

۱( هر دو ماهیت اقتصادی دارند - چالش فقر و غنا، چالشی مستمر و بحران های اقتصادی، همواره دوره ای هستند. 

۲( هر دو ماهیت اجتماعی دارند - چالش فقر و غنا، چالشی دوره ای و بحران های اقتصادی، همواره مقطعی هستند.

۳( هر دو ماهیت اقتصادی دارند - چالش فقر و غنا، چالشی دائمی و بحران های اقتصادی، اغلب مقطعی هستند. 

۴( هر دو ماهیت اجتماعی دارند - چالش فقر و غنا، چالشی مستمر و بحران های اقتصادی، اغلب مقطعی هستند.

دو موضوع »جوامع غربی، چالش های درونی خود را از طریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی حل می کنند« و »چالشی که درون 1--
یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید« با کدام چالش ها در ارتباط هستند؟

۲( فقر و غنا - مرکز و پیرامون  ۱( شمال و جنوب - فقر و غنا    

۴( استعمارگر و استعمار نرده - شمال و جنوب ۳( مرکز و پیرامون - بلوک شرقی و غرب   

اگوست کنت جامعه شناس فرانسوی، نسبت به جنگ چه نگرشی داشت؟1--

۱( جنگ نمی تواند در فرهنگ و جامعۀ جدید غربی ریشه داشته باشد. 

۲( عملیات نظامی قدرت های غربی را در قبال مقاومت های کشورهای غیرغربی، توجیه می کرد. 

۳( از مهم ترین عوامل وقوع جنگ ها، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. 

۴( سرمایه و صنعت به بازارها مصرف و نیروی کار ارزان نیاز دارد و این امر با وقوع جنگ محقق می شود.

 به ترتیب، هر یک از چالش های زیر، مربوط به چیست؟1--

- منطقه ای و فرامنطقه ای 
- انتقال مشکالت حاّد درونی کشورهای غربی به بیرون از مرزهای خود 

۳( شرق و غرب - شمال و جنوب  ۱( بحران اقتصادی - فقر و غنا    

۴( فرهنگ جدید غرب - مرکز، پیرامون ۳( شمال و جنوب - استعمارگر و استعمارزده   

 به ترتیب در کدام جریان تاریخی برای اولین بار از سالح شیمیایی استفاده شد و یکی از عواملی که موجب آشکار شدن آثار بحران های 1--
منطقه ای در سطح جهان می شود کدام است؟

۲( جنگ جهانی دوم - امپراتوری رسانه ای  ۱( جنگ جهانی دوم - شکل گیری اقتصادی جهانی   

۴( جنگ جهانی اول - کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی ۳( جنگ جهانی اول - برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع   

نظریۀ جنگ تمدن های هانتینگتون چه بود؟ 1--

۱( عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد. 

۲( جنگ در فرهنگ و جامعۀ جدید غربی، امری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و تحمیلی است. 

۳( بحران های نظامی با شدت و ضعف های متفاوت در دوره های متناوب در تاریخ غرب پدید آمده اند. 

۴( با رشد علم تجربی، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید، به همین دلیل بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشری رخت بر می بندد.
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 چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر، از نظر کسانی که در اصطالح استعمارگر و استعمارزده را به کار می گیرند، چگونه است؟ 1--

۱( مشکل کشورهای فقیر، فقط ضعف اقتصادی است. 

۲( به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه دارند. 

۳( کشورهای فقیر به سبب عملکرد کشورهای غنی، ضعیف و فقیر شده اند. 

۴( کشورهای غنی، چالش های درونی خود را از طریق بهره کشی از کشورهای فقیر حل می کنند.

 بیشتر کشورهای صنعتی و ثروتمند در ....... و اغلب کشورهای فقیر در ....... قرار دارند از تقابل کشورهای فقیر و غنی به تقابل....... 1--
یاد می کنند.

۲( جهان اول - جهان دوم - صنعتی و غیرصنعتی  ۱( اروپا - آسیا - توسعه یافته و عقب مانده   

۴( مرکز - پیرامون - پیرامونی و مرکز ۳( نیم کره شمالی زمین - نیم کره ی جنوبی - شمال و جنوب   

 مراد از جهان اول....... است و منظور از جهان دوم ........... است و جهان سوم ............. .1--

۱( کشورهای اروپایی - آمریکا - آسیایی و آفریقایی است. 

۲( کشورهای سرمایه داری بلوک غرب - کشورهای بلوک شرق - کشورهایی که خارج از این دو بلوک قرار دارند. 

۳( کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده است. 

۴( کشورهای صنعتی - کشورهای غیرصنعتی - کشورهای پیرامونی است.

 اصطالحاتی چون کشورهای صنعتی و ثروتمند، توسعه یافته عقب مانده و در حال توسعه به چه نکته ای اشاره دارد؟1--

۱( کشورهای توسعه یافته، الگوی کشورهای دیگرند.

۲( کشورهای اروپایی جزو کشورهای غنی و کشورهای آسیایی جز کشورهای فقیرند. 

۳( کشورهای بلوک غرب ثروتمند و توسعه یافته و کشورهای بلوک شرق فقیر و عقب مانده هستند. 

۴( کشورهای صنعتی و ثروتمند جزو کشورهای مرکزی و کشورهای فقیر جزو کشورهای نیمه پیرامونی هستند. 

 اصطالح مرکز و پیرامون به ......... اشاره دارد این اصطالح را کسانی به کار می برند که معتقدند کشورهای پیرامونی ....... در 1--
موقعیت ضعف و فقر قرار می گیرند. 

۲( استثمار کشورهای غیرغربی - به سیب استعمار قرن ۱۸  ۱( نقش اقتصاد در جوامع - به سبب نداشتن اقتصاد قوی   

۴( نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی - به سبب نوع عملکرد  ۳( نقش سرمایه داری در جهان - بعد از جنگ جهانی دوم  

 اصطالح استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می برند که در چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر به ابعاد ............ توجه 1--
بیشتری دارند. 

۴( نظامی ۳( سیاسی   ۲( فرهنگی    ۱( اقتصادی  

کسانی که اصطالح استعمارگر و استعمارزده را به کار می برند معتقدند که مشکل کشورهای فقیر ....... .1--

۲( ادامه ندادن مسیر کشورهای توسعه یافته است.  ۱( ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها است.    

۴( تأمین نکردن رفاه عمومی برای کارگران و اقشار ضعیف است. ۳( خودباختگی فرهنگی و الگوپذیری مقلدانه آن ها است.   
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 تقابل شمال و جنوب که تقابل کشورهای فقیر و غنی است تقابلی ...... است. 1--

۴( منطقه ای ۳( جهانی     ۲( اقتصادی    ۱( مربوط به بلوک شرق و غرب  

جوامع غربی با ....... انتقال ثروت را از کشورهای پیرامون به کشورهای ....... تسهیل می کنند.1--

۲( سرمایه گذاری مشترک و معاهدات بین المللی - مرکزی  ۱( جنگ های منطقه ای - نیمه پیرامونی    

۴( حل مشکالت لیبرالیسم اقتصادی - عقب مانده ۳( انتقال صنایع به کشورهای جهان سوم - استعمارزده   

 تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ....... بین دو بلوک شرق و غرب به همراه ....... بین مناطق پیرامونی این دو ادامه یافت و ....... 1--
نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد. 

۲( جنگ سرد - جنگ سرد - نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون  ۱( جنگ گرم - جنگ گرم - نظریه ی وقوع جنگ در جوامع غربی کنت  

۴( جنگ سرد - جنگ گرم - نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون ۳( جنگ گرم - جنگ سرد - نظریه ی وقوع جنگ در جوامع غربی کنت  

کدام گزینه خطا بودن نظریه ی کنت را در مورد وقوع جنگ نشان می دهد؟ 1--

۱( وقوع دو جنگ بزرگ جهانی که بزرگ ترین جنگ های تاریخ بشریت اند منشأ دینی نداشت ولی ظاهر مذهبی وی دینی به خود گرفت و عارضی بود. 

۲( در نیمه ی اول قرن بیستم، دو جنگ بزرگ جهانی اتفاق افتاد که از مهم ترین عوامل وقوع آن رقابت بر سر مناطق استعماری بود و زمینه های فرهنگی آن ریشه 
در فرهنگ غرب داشت. 

۳( دو جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود شد و وقوع آن در جهان غربی امری تحمیلی است. 

۴( در نیمه اول قرن بیستم، جنگ از قاموس بشری رخت بربست، زیرا با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست آمد.

هر عبارت به ترتیب، پیامد کدام گزینه است؟ 1--

- توجیه طرف های درگیر در جنگ در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی 
- خطا بودن نظریه ی کنت 

- رونق بخشیدن اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی 
۱( جنگ های جهانی اول و دوم ریشه در فرهنگ غرب داشت - وقوع دو جنگ بزرگ جهانی - جنگ گرم بین مناطق پیرامونی 

۲( هیچ یک از این دو جنگ منشأ دینی نداشت - وقوع دو جنگ بزرگ جهانی - تداوم جنگ سرد 

۳( جنگ های جهانی اول و دوم امری عارضی و تحمیلی بودند - وقوع انقالب صنعتی و رشد علوم تجربی - تداوم جنگ سرد 

۴( هر دو جنگ ظاهر مذهبی و دینی به خود گرفتند - وقوع انقالب صنعتی و رشد علوم تجربی - جنگ گرم بین مناطق پیرامونی

کدام گزینه در ارتباط با نظریه ی جنگ تمدن ها هانتینگتون صحیح نیست؟ 1--

۱( نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غیرغربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غربی توجیه می کرد. 

۲( جنگ را از کشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل کرده اند که در دوران استعمار تحت سلطه ی جهان غرب قرارگرفته بودند. 

۳( منشأ اصلی درگیری ها در جهان عالم فرهنگی است و در این میان فرهنگ اسالمی بزرگ ترین تهدید برای غرب است. 

۴( از آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند.
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هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مفهوم مرتبط است؟1--

- منشأ اصلی درگیری ها در جهان عامل فرهنگی است. 
- سرمایه و صنعت به بازارهای مصرف و نیروی کار ارزان نیاز داشت. 

- ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. 
۱( نظریه ی وقوع جنگ در جوامع غربی کنت - ریشه های جنگ های جهانی - دالیل وقوع جنگ ها درگذشته توسط امپراتوری های بزرگ 

۲( نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون - رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری - رشد علوم تجربی و صنعت

۳( نظریه ی وقوع جنگ در جوامع غربی کنت - مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی - رشد علوم تجربی و صنعت 

۴( نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون - ریشه های جنگ های جهانی - دالیل وقوع جنگ ها درگذشته توسط جامعه ی بشری

 کدام گزینه از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی است؟1--

۲( رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری  ۱( رقابت کشورهای اروپایی در دسترسی به سالح های شیمیایی   

۴( درگیری کشورهای اروپایی در موضوع صنعت ۳( درگیری کشورهای اروپایی در استفاده از بمب اتم   

 اصطالحات »کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته یا در حال توسعه« به چه نکته ای اشاره دارد؟1--

۲( الگو بودن کشورهای توسعه یافته برای دیگر کشورها  ۱( اعتقاد به چالش فقر و غنا به عنوان چالش اصلی   

۴( تحت نفوذ بودن کشورهای بیرون از دو بلوک شرق و غرب ۳( اشاره به نقش مرکزی کشورهای صنعتی    

 اینکه فاتحان در گذشتۀ تاریخ با غنائم جنگی بر ثروت خود می افزودند، نظر چه شخصیتی است و از نگاه او با رشد علم تجربی و 1--
صنعت، ثروت چگونه به دست می آید؟ 

۲( هانتینگتون - تجارت  ۱( ماکس وبر - فناوری اطالعات    

۴( مارکس - استعمار نو گوست کنت - غلبه بر طبیعت     ۳( آ
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. شمال و جنوبو ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چالشی همیشگی است.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست:و ا (1ل

جوامــع غربــی بخشــی از علــوم طبیعــی را کــه موردنیــاز بــرای خدمت رســانی بــه کاالهــای غربــی اســت، بــه کشــورهای در حــال توســعه آمــوزش می دهنــد ولــی از 
آمــوزش دانش هایــی کــه بــرای آن هــا نقــش راهبــردی دارد، خــودداری می کننــد.

شمال و جنوب بعد از جنگ جهانی دوم بیش تر به کار برده شد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در گونه شناســی نظام هــای سیاســی ارســطو، الیگارشــی، حکومــت اقلیــت براســاس خواســت و میــل افــراد اســت. از نظــر ماکــس وبــر، جهــان متجــدد از هیچ گونــه 
فراســتی برخوردار نیســت.

در دیدگاه اگوست کنت، با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

- ارسطو حکومتی را که در آن اکثریت مردم براساس حقیقت و فضیلت حضور دارند، جمهوری می خواند.

- مالتــوس در نفــی حــق حیــات کســانی کــه فقیــر متولــد می شــوند، معتقــد اســت: »در ســفرهای طبیعــت جایــی بــرای فقــرا وجــود نــدارد، طبیعــت حکــم بــه رفتــن 
او می دهــد و خــود نیــز ایــن حکــم را اجــرا می کنــد.«

گوســت کنــت جامعه شــناس فرانســوی معتقــد بــود، فاتحــان در گذشــته ی تاریــخ بــا غنائــم جنگــی بــر ثــروت خــود می افزودنــد، ولــی بــا رشــد علــم تجربــی و  - آ
صنعــت، ثــروت از طریــق غلبــه بــر طبیعــت بــه دســت می آیــد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

الف: مطابق با نظریة مرکز و پیرامون، کشورهای مرکزی )غربی(، مشکالت حاد درونی شان را به بیرون از مرزهای خود انتقال می دهند.

ب: دو اصطــالح اســتعمارگر و اســتعمارزده را کســانی بــه کار می برنــد کــه چالــش و نــزاع بیــن کشــورهای غنــی و فقیــر را بــه ابعــاد اقتصــادی محــدود نمی کننــد و 
بــه ابعــاد فرهنگــی آن نیــز توجــه دارنــد.

پ: مراد از جهان اول، کشورهای سرمایه داری غرب و منظور از جهان دوم، کشورهایی است که در کانون بلوک شرق قرار داشتند. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه ی اول قرن بیستم، خطا بودن نظریه ی کنت را نشان می دهد. فردی که سالم و ا (1ل
با  نه  اراده ی جواب دهنده ی سالم، وابسته است. رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی،  به  او محسوب می شود که  ارادی کنش  پیامد  او،  می کند، پاسخ سالم 

رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق. تقرب و نزدیکی به خداوند، پیامد طبیعی وضو گرفتن است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی، معتقد بود که فاتحان در گذشته ی تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند، و ا (1ل
ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه ی اول قرن بیستم، خطا بودن نظریه ی کنت را نشان می دهد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:و ا (1ل

ب( پــس از جنــگ جهانــی دوم ... و تــا زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، جنــگ ســرد بیــن دو بلــوک شــرق و غــرب بــه همــراه جنــگ گــرم بیــن مناطــق 
ــه می یافــت. ــن دو ادام ــی ای پیرامون

د( هیچ یک از این دو جنگ، منشأ دینی نداشت و ظاهر مذهبی و دینی نیز به خود نگرفت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نظریه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق، طرف دیگری را برای جنگ جست و جو می کنند ... نظریه ی »جنگ و لا (1ل
تمدن ها« توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شد. وی از آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند ... و در این میان، فرهنگ 

اسالمی بزرگ ترین تهدید برای غرب است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد.و اا (1ل

پــس از جنــگ جهانــی دوم و تــا زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، جنــگ ســرد بیــن دو بلــوک شــرق و غــرب، بــه همــراه جنــگ گــرم بیــن مناطــق پیرامونــی 
ایــن دو ادامــه یافــت و بــه اقتصــاد کشــورهای صنعتــی کــه وابســته بــه تســلیحات نظامــی بــود، رونــق بخشــید.

از آن جــا کــه بیش تــر کشــورهای صنعتــی و ثروتمنــد در نیم کــره ی شــمالی زمیــن و اغلــب کشــورهای فقیــر در نیم کــره ی جنوبــی قــرار دارنــد، از تقابــل کشــورهای 
فقیــر و غنــی بــه تقابــل شــمال و جنــوب یــاد می کننــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تفاوت نظریه ی کنت و هانتینگتون در این است که کنت این قرن )قرن بیستم( را پایان جنگ ها می داند و می گوید و اا (1ل
جنگ از زندگی بشر رخت برمی بندد، اما هانتینگتون به جنگ دیگری به نام جنگ تمدن ها )بین فرهنگ ها و تمدن ها( می اندیشد. بحران موشکی کوبا جهان را 

تا آستانه ی جنگ سوم جهانی پیش برد.

جنگ ویتنام، جهنمی ترین جنگ قرن بیستم نام گرفت. این جنگ زمانی آغاز شد که آتش جنگ کره به تازگی خاموش شده بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جنگ ویتنام، جهنمی ترین جنگ قرن بیستم نام گرفت. از دیدگاه کنت، جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، و اا (1ل
امری ذاتی نیست، بلکه امری عارضی و تحمیلی است. از نظر ساموئل هانتینگتون در آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر، رقابت ها و درگیری ها، بین 

فرهنگ ها و تمدن های بزرگ به وقوع خواهد پیوست و در این میان، فرهنگ اسالمی بزرگترین تهدید برای غرب است )نه از نظر کنت(.

بررسی سایر گزینه ها:

۱، ۲ و ۳( جهنمی ترین جنگ، لقب جنگ »ویتنام« است. قسمت دوم هر سه گزینه، نظرات کنت می باشد که طبق صورت سؤال نباید باشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. تقابل شمال و جنوب، تقابلی جهانی است و در صورتی که فعال شود، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، و اا (1ل
دیگر بار فعال خواهند شد.

مفاهیــم شــمال و جنــوب، عمدتــًا بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه کار گرفتــه شــد؛ زیــرا بیش تــر کشــورهای صنعتــی و ثروتمنــد در نیم کــره ی شــمالی زمیــن و اغلــب 
کشــورهای فقیــر در نیم کــره ی جنوبــی قــرار دارنــد.

ساموئل و اا (1ل و   ... می کنند  جست و جو  جنگ  برای  را  دیگری  طرف  شرق،  بلوک  فروپاشی  از  پس  غربی  نظریه پردازان  است.  صحیح  پاسخ   ۳ گزینه 
هانتینگتون در این زمان نظریه ی »جنگ تمدن ها« را مطرح کرد.

اگوســت کنــت معتقــد بــود کــه بــا رشــد علــم تجربــی و صنعــت، ثــروت از طریــق غلبــه بــر طبیعــت بــه دســت می آیــد؛ بــه همیــن دلیــل بعــد از انقــالب صنعتــی، 
جنــگ از زندگــی بشــر رخــت برمی بنــدد.

از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ )جنگ جهانی اول و دوم(، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هانتیگتون از آخرین مرحله درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دو جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود نشدند بلکه همه جهان را درگیر خود ساختند. بعد از جنگ و اا (1ل
جهانی دوم نیز صلحی پایدار، برقرار نشد.

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نظریه ی »جنگ تمدن ها« که ساموئل هانتینگتون آن را مطرح کرد، نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غربی و اا (1ل
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در مقابله با مقاومت های کشورهای غیر غربی را توجیه می کرد. هانتینگتون از آخرین مرحله ی درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها یاد می کند. 
از نظر او در این مرحله، رقابت ها و درگیری ها، بین فرهنگ ها و تمدن های بزرگ )نه بین دولت-ملت ها( به وقوع خواهد پیوست و در این میان، فرهنگ اسالمی 

بزرگ ترین تهدید برای غرب است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در نیمه دوم قرن بیستم با روشن شدن این که علم تجربی دارای مبانی غیر تجربی است، علم مدرن زیر سؤال رفت. و اا (1ل
آشکار شد علم تجربي غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست، بلکه تفسیرهای متناسب با فرهنگ های دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد.

جامعه شناسان قرن نوزدهم روش تجربی خود را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانستند.

در نیمه ی اول قرن بیستم، با روشن شدن محدودیت های علم تجربی، علم از داوری های ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

رونق بخشیدن به اقتصاد تسلیحاتی کشورهای توسعه یافته ی صنعتی  جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب به همراه جنگ گرم بین مناطق پیرامونی این دو

خطا بودن نظریه ی کنت  وقوع دو جنگ جهانی

انتقال جنگ از کشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی که در دوران استعمار تحت سلطه ی جهان غرب قرار گرفته بودند  پس از فروپاشی بلوک شرق

اگر و اا (1ل می کند.  تعریف  است،   ... و  مستقل  دادگاه  بازار،  بارو،  و  برج  و  قلعه  دارای  که  زیستگاهی  را  شهر  وبر  ماکس  است.  صحیح  پاسخ   ۴ گزینه 
پژوهشگری از منظر وبر به مطالعه ی جوامع غیراروپایی بپردازد، به اشتباه این گونه نتیجه گیری خواهد کرد که شهر فقط در اروپا وجود داشته است.

ــن  ــا، بی ــا و درگیری ه ــه، رقابت ه ــن مرحل ــر او در ای ــد. از نظ ــاد می کن ــا ی ــگ تمدن ه ــوان جن ــا عن ــر ب ــان معاص ــا در جه ــه درگیری ه ــن مرحل ــون از آخری هانتینگت
ــرای غــرب اســت. ــد ب ــن تهدی ــان، فرهنــگ اســالمی بزرگ تری ــن می ــوع خواهــد پیوســت و در ای ــه وق ــزرگ ب فرهنگ هــا و تمدن هــای ب

ریــکاردو، اقتصــاددان مخالــف دخالــت دولــت در اقتصــاد، حتــی افزایــش دســتمزد کارگــران و رفــاه آنــان را موجــب افزایــش تولیــد نســل آن هــا و پیدایــش مشــکالت 
بعــدی می دانــد و معتقــد اســت کــه اگــر حکومت گــران مــا بگذارنــد ســرمایه، پرســودترین راه خــود را دنبــال کنــد، کاالهــا قیمــت مناســب خــود را داشــته باشــند، 
اســتعداد و تــالش بــه پــاداش طبیعــی خــود برســد و بالهــت و حماقــت نیــز مجــازات طبیعــی خــود را ببینــد، پیشــرفت کشــور را بــه بهتریــن وجــه تأمیــن خواهنــد کرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند که بیش تر رویکردی فردی و اقتصادی داشت.

- مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، بلوک شرق و غرب را شکل دادند.

- نظریه ی جنگ تمدن ها، نظریه ای بود که قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد.

- دو اصطــالح اســتعمارگر و اســتعمارزده را کســانی بــه کار می برنــد کــه چالــش و نــزاع بیــن کشــورهای غنــی و فقیــر را بــه ابعــاد اقتصــادی محــدود نمی کننــد و بــه 
ابعــاد فرهنگــی آن نیــز توجــه دارنــد. از نظــر ایــن گــروه، مشــکل کشــورهای فقیــر نــه فقــط ضعــف اقتصــادی و صنعتــی بلکــه خودباختگــی فرهنگــی آن هاســت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگوســت کنــت، جامعه شــناس فرانســوی، معتقــد بــود کــه فاتحــان در گذشــته ی تاریــخ بــا غنایــم جنگــی بــر ثــروت خــود می افزودنــد، ولــی بــا رشــد علــم تجربــی و 
صنعــت، ثــروت از طریــق غلبــه بــر طبیعــت بــه دســت می آیــد. بــه همیــن دلیــل بعــد از انقــالب صنعتــی، جنــگ از زندگــی بشــر رخــت برمی بنــدد. از دیــگاه او، جنــگ 

در فرهنــگ و جامعــه ی جدیــد غربــی، امــری ذاتــی نیســت، بلکــه امــری عارضــی و تحمیلــی اســت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- سوسیالیسم، به مالکیت خصوصی معتقد است ولی برخالف سرمایه داری آن را مطلق نمی داند.
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- اقتصاد قرون وسطی براساس روابط اجتماعی ارباب-رعیتی بود که در آن کشاورزان وابسته به زمین بودند و امکان جابه جایی نداشتند.

- نظریه جنگ تمدن ها، عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد.

- تقابل شمال و جنوب تقابلی جهانی است و در صورتی که فعال شود، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، دیگر بار فعال خواهند شد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

- لیبرالیسم قرن های هجدهم و نوزدهم را لیبرالیسم اولیه می نامند که بیش تر رویکردی فردی و اقتصادی داشت.

- مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، بلوک شرق و غرب را شکل دادند.

- نظریه ی جنگ تمدن ها، نظریه ای بود که قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد.

- دو اصطــالح اســتعمارگر و اســتعمارزده را کســانی بــه کار می برنــد کــه چالــش و نــزاع بیــن کشــورهای غنــی و فقیــر را بــه ابعــاد اقتصــادی محــدود نمی کننــد و بــه 
ابعــاد فرهنگــی آن نیــز توجــه دارنــد. از نظــر ایــن گــروه، مشــکل کشــورهای فقیــر نــه فقــط ضعــف اقتصــادی و صنعتــی، بلکــه خودباختگــی فرهنگــی آن هاســت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی، معتقد بود با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست و اا (1ل
می آید. به همین دلیل بعد از انقالب صنعتی جنگ از زندگی بشر رخت برمی بندد. از دیدگاه او، جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی نیست، بلکه 

امری عارضی و تحمیلی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست:و لا (1ل

- جنگ یک پدیده ی اجتماعی است.

گوست کنت معتقد بود که جنگ در جامعه جدید غربی امری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و تحمیلی است. - آ

- جنگ جهانی دوم برخالف جنگ جهانی اول به درون شهرها کشیده شد و غیرنظامیان، زنان و کودکان را بیش از پیش درگیر جنگ ساخت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دالیل رد سایر گزینه ها:و اا (1ل

۲( در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از سالح های شیمیایی و در جنگ جهانی دوم، برای اولین بار از بمب اتم استفاده شد.

۳( از دیــدگاه کنــت، جنــگ در فرهنــگ و جامعــه ی جدیــد غربــی، امــری ذاتــی نیســت، بلکــه امــری عاضــی و تحمیلــی اســت. وقــوع دو جنــگ بــزرگ جهانــی، خطــا 
بــودن نظریــه ی او را نشــان می دهــد.

۴( هیچ یک از این دو جنگ منشأ دینی نداشت و ظاهر مذهبی و دینی نیز به خود نگرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ بزرگ جهانی، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. نظریه پردازان غربی پس از و اا (1ل
فروپاشی بلوک شرق، جنگ را از کشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل کردند که در دوران استعمار، تحت سلطه ی جهان غرب قرار گرفته بودند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. تقابل شمال و جنوب، تقابلی جهانی و اا (1ل
است و در صورتی که فعال شود، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غربی، دیگر بار فعال خواهند شد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جوامع غربی با ثروتی که از طریق استثمار کشورهای پیرامونی به دست می آورند، رفاه عمومی را برای کارگران و اقشار و اا (1ل
ضعیف جوامع غربی تأمین می کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگوست کنت جامعه شناس فرانسوی معتقد بود فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند، ولی و اا (1ل
با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید، به همین دلیل بعد از انقالب صنعتی، جنگ از قاموس بشری رخت برمی بندد. وقوع 

دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم، خطا بودن نظریه او را نشان می دهد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی عبارات نادرست:و اا (1ل

ب( نظریــه جنــگ تمدن هــای هانتینگتــون، نظریــه ای بــود کــه عملیــات نظامــی قدرت هــای غربــی را در مقابلــه بــا مقاومت هــای کشــورهای غیرغربــی توجیــه 
می کــرد.
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ج( کشــورهای غربــی بــا ثروت هایــی کــه از کشــورهای پیرامونــی کســب کرده انــد، رفــاه عمومــی را بــرای کارگــران و اقشــار ضعیــف و کم درآمــد جوامــع غربــی 
ــد. ــن می کنن تأمی

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این نظریه ضمن اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی، اواًل با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن و اا (1ل
اسالمی، جایگاه برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت، ثانیًا با طرح جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانه ی جهان غرب را به جنبش های 

اسالمی، توجیه می کرد و از این طریق هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می گرداند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از تقابل کشورهای فقیر و غنی به تقابل شمال و جنوب باد می کنند. مفاهیم شمال و جنوب، عمدتًا بعد از جنگ جهانی و اا (1ل
دوم به کار برده شد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. استعمارگر و استعمارزده صحیح است. جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و اا (1ل
و تحمیلی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تداوم جنگ سرد، به اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی رونق بخشید.و لا (1ل

و اا (1ل

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مراد از جهان اول، کشورهای سرمایه داری بلوک غرب است و منظور از جهان دوم کشورهایی است که در کانون بلوک و اا (1ل
شرق قرار داشتند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کسانی که چالش و نزاع را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز نظر دارند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این دو جنگ، ریشه در فرهنگ غرب داشت. با این همه در جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود نشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب به اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی رونق بخشید.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قرن هجدهم، ارزش ها و آرمان های دنیوی برای جهان غرب موجی از امید آفرید. امید به حاکمیت دنیوی و این و اا (1ل
جهانی، قدرت و سلطه ی انسان بر طبیعت و ایجاد بهشتی بر روی زمین که انسان قبل از آن در آسمان به دنبال آن بود.

در ایــن بیــن جهــان غــرب در راســتای تحقــق ایــن اهــداف و آرزوهــا حقــوق، سیاســت، اقتصــاد و صنعــت متناســب بــا فرهنــگ خــود را پدیــد آورد و نظــام نویــن 
جهانــی را شــکل داد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:و اا (1ل

١( اگر قید »همواره« تبدیل شود به قید »اغلب«، درست خواهد بود.

۲( در گذشته، جنگ ها، اغلب به منظور کشورگشایی انجام می شد و ریشه ی ملی گرایانه نداشت.

۴( افزودن ثروت، سرزمین و قدرت از طریق به دست آوردن غنائم از دالیل ایجاد جنگ ها در گذشته نبود.

و سوم، و اا (1ل دوم  اول،  و جنوب، جهان  مفاهیم شمال  و غنی است.  فقیر  بین کشورهای  اصلی جهان، چالش  پاسخ صحیح است. چالش   ۲ گزینه 
توسعه یافته و عقب مانده، مرکز و پیرامون و استعمارگر و استعمارزده برای اشاره به آن به کار می روند.

اصطالحاتــی مثــل »منطقــه ای و فرامنطقــه ای«، »امپریالیســم اقتصــادی و فرهنگــی« و »شــرق و غــرب« بــه منظــور اشــاره بــه ایــن چالــش بــه کار نمی رونــد. بــا ایــن 
توضیحــات می توانیــد گزینه هــای ۱، ۳ و ۴ را حــذف کنیــد.

استعمارگر و اا (1ل توسط کشورهای غربی. اصطالح  استثمار کشورهای غیرغربی  به  دارد  اشاره  پیرامون  و  پاسخ صحیح است. اصطالح مرکز  گزینه ۴ 
و استعمارزده را کسانی به کار می برند که چالش و نزاع بین کشورهای فقیر و غنی را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه دارند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم متقدم، نظام ارباب-رعیتی و ارزش های اجتماعی مربوط به آن را در هم ریخت.و لا (1ل
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از نظــر کســانی کــه اصطــالح اســتعمارگر و اســتعمارزده را بــرای کشــورهای غنــی و فقیــر بــه کار می برنــد، مشــکل کشــورهای فقیــر تنهــا ضعــف اقتصــادی نیســت، 
بلکــه خوباختگــی فرهنگــی و الگوپذیــری مقلدانــه ی آن هــا از کشــورهای صنعتــی اســت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود، زیرا سرمایه بود، زیرا سرمایه و صنعت به بازارهای مصرف و و اا (1ل
نیروی کار ارزان نیاز داشت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در دیدگاه کنت، بعد از انقالب صنعتی جنگ از قاموس بشری رخت برمی بندد. از نظر او، جنگ در فرهنگ و جامعه ی و اا (1ل
جدید غربی، امری ذاتی نیست، بلکه امری عارضی و تحمیلی است.

نظریــه ی جنــگ تمدن هــای هانتینگتــون، نظریــه ای بــود کــه عملیــات نظامــی قدرت هــای غربــی را در مقابلــه بــا مقاومت هــای کشــورهای غیــر غربی توجیــه می کــرد. برخی 
مفاهیــم طبیعــی و جغرافیایــی ماننــد شــمال و جنــوب معنــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی پیــدا می کننــد. از آن جــا که بیش تــر کشــورهای صنعتــی و ثروتمنــد در نیمکره ی 
شــمالی زمیــن و اغلــب کشــورهای فقیــر در نیمکــره ی جنوبــی قــرار دارنــد، از تقابل کشــورهای فقیــر و غنی بــه تقابل شــمال و جنوب یاد می کنند. اصطالحات سیاســی مشــابه 
دیگــری نیــز بــرای اشــاره بــه ایــن چالــش وجــود دارد، مثــل اســتعمارگر و اســتعمارزده. از نظــر افــرادی کــه ایــن اصطــالح )اســتعمارگر و اســتعمارزده( را بــه کار می برنــد، مشــکل 
کشــورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نیســت، بلکه خودباختگی فرهنگی و الگوپذیری مقلدانه اســت. تقابل شــمال و جنوب تقابلی جهانی اســت و در صورتی 

کــه فعــال شــود، بســیاری از چالش هــای درونــی کشــورهای غربــی، دیگــر بــار فعــال خواهند شــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

شباهت  هر دو ماهیت اقتصادی دارند.

تفاوت  چالش فقر و غنا، مستمر )دائمی( و چالش مربوط به بحران اقتصادی، اغلب مقطعی و دوره ای است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مرکز و پیرامون - بلوک شرق و غربو اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جنگ نمی تواند در فرهنگ و جامعه جدید غربی ریشه داشته باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فرهنگ جدید غرب-مرکز، پیرامونو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جنگ جهانی اول - کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیاییو اا (1ل

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه دارند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اصطالحات یاد شده به این نکته اشاره دارد که کشورهای توسعه یافته الگوی کشورهای دیگرند و سایر کشورها باید و اا (1ل
مسیر توسعه یافته ها را ادامه دهند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بلوک شرق و غرب هریک بخشی از جهان را زیر نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنگ و اا (1ل
سرد بین این دو بلوک به همراه جنگ گرم بین مناطق پیرامونی این دو ادامه یافت و نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون نظریه ای بود که عملیات نظامی 

قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگوست کنت جامعه شناس فرانسوی معتقد بود، فاتحان در گذشته ی تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند و اا (1ل
ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. از دیدگاه او جنگ در فرهنگ و جامعه ی جدید غربی، امری ذاتی نیست بلکه 
امری عارضی و تحمیلی است. وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه ی اول قرن بیستم، خطا بودن نظریه ی او را نشان می دهد. از مهم ترین عوامل وقوع این دو 

جنگ، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. زمینه های فرهنگی این دو جنگ ریشه در فرهنگ غرب داشت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دو جنگ جهانی با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد. هیچ یک از این دو جنگ، منشأ دینی نداشت و ظاهر مذهبی و و لا (1ل
دینی نیز به خود نگرفت. طرف های درگیر در این دو جنگ، در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی، رفتار خود را توجیه می کردند. بنابراین 

این دو جنگ ریشه در فرهنگ غرب داشت.

وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در نیمه ی اول قرن بیستم، خطا بودن نظریه ی کنت را نشان می دهد.

بلــوک شــرق و غــرب هریــک بخشــی از جهــان را زیــر نفــوذ خــود قــرار دادنــد و تــا زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، جنــگ ســرد بیــن ایــن دو بلــوک، بــه 
همــراه جنــگ گــرم بیــن مناطــق پیرامونــی ایــن دو ادامــه یافــت و بــه اقتصــاد کشــورهای صنعتــی یعنــی اقتصــاد وابســته بــه تســلیحات نظامــی رونــق بخشــید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون، نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غربی را در مقابله با مقاومت های و اا (1ل
کشورهای غیرغربی توجیه می کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون نظریه ای بود که منشأ اصلی درگیری ها در جهان را عامل فرهنگی می دانست.و اا (1ل

از مهم تریــن عوامــل وقــوع جنگ هــای جهانــی، رقابــت کشــورهای اروپایــی بــر ســر مناطــق اســتعماری بــود، زیــرا ســرمایه و صنعــت بــه بازارهــای مصــرف و نیــروی 
کار ارزان نیــاز داشــت.

اگوســت کنــت جامعه شــناس فرانســوی معتقــد بــود، فاتحــان در گذشــته ی تاریــخ بــا غنایــم جنگــی بــر ثــروت خــود می افزودنــد ولــی بــا رشــد علــم تجربــی و صنعت، 
ثــروت از طریــق غلبــه بــر طبیعــت بــه دســت می آیــد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از مهم ترین عوامل وقوع جنگ های جهانی اول و دوم، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اصطالحات »کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته یا در حال توسعه« به این نکته اشاره دارد که کشورهای توسعه یافته، و اا (1ل
الگوی کشورهای دیگرند و سایر کشورها باید مسیر کشورهای توسعه یافته را ادامه دهند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اگوست کنت جامعه شناس فرانسوی معتقد بود، فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند، ولی و اا (1ل
با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از غلبه بر طبیعت به دست می آید.
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سواالت درس یازدهم

بحران های اقتصادی و زیست محیطی
پایۀ یازدهم

جهان غرب به ترتیب در راستای تحقق کدام آمال و آرزوها و با کدام عمل، نظام نوین جهانی را شکل داد؟1-

۱( امید به ایجاد بهشتی بر روی زمین - پدید آوردن حقوق، اقتصاد، سیاست و صنعت متناسب بافرهنگ خود

۲( امید به قدرت و سلطه ی آدمی بر طبیعت - پدید آوردن تدریجی چالش های برخواسته از متن فرهنگ خود 

۳( امید به استقرار حاکمیت دنیوی و این جهانی انسان - فرارفتن فرهنگ غرب از مرزهای خود 

۴( امید به از بین رفتن جنگ ها و بحران ها - پدید آوردن تدریجی چالش های برخواسته از متن فرهنگ خود

 چگونه رابطه ی متقابل انسان و طبیعت دچار اختالل گردید؟ 1-

۱( انسان مدرن با انقالب صنعتی، تسلط و پیروزی بر طبیعت را به خود نوید می داد ولی از همین منظر، طبیعت نیز نخستین مسائل و مشکالت خود را نشان داد. 

۲( کنار گذاشتن دیدگاه دینی نسبت به جهان هستی و از بین رفتن اولویت بندی میان نیازهای انسان ها، این امر را موجب شد. 

۳( انسان خود را در راستای طبیعت تعریف نکرد و جهان بینی نویسی ساخت که در آن، طبیعت جایی نداشت.

۴( با گسترش بحران های محیط زیست و جهانی شدن آن، انسان به دوری از طبیعت و به فاصله مندی با آن گرفتار شد.

دیدگاه فرهنگ »توحیدی« و دیدگاه فرهنگ »اساطیری« نسبت به طبیعت، به ترتیب کدام است؟ 1-

۱( تصرف طبیعت تنها از طریق نیروهای فوق طبیعی - اعتقاد بر ماده ی خام نبودن طبیعت و برخورداری آن از نیروهای ماورایی 

۲( طبیعت و همه ی موجودات طبیعی به عنوان آیات حکمت و رحمت خداوند - برخورداری طبیعت از نیروهای ماورایی 

۳( تصرف طبیعت با روش های دنیوی و نیروهای ماورایی - ماده ی خام دانستن طبیعت و اعتقاد به برخورداری آن از نیروهای ماورایی 

۴( برخورداری طبیعت از معرفت برای تسبیح خداوند و بازگشت به او - دارای دیدگاه دنیوی به طبیعت و غفلت از ابعاد معنوی طبیعت

 کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1-

۱( برای چاره اندیشی آن، کنفرانس های بین المللی متعددی گذاشته شد - متناوب 
به رویکردهای معنوی  بازگشت  را  آن  از  راه گریز  اقتصادی دارد -  است - هویت 

می دانند. 

۲( ابتدا در حوزه ی رابطه ی انسان با طبیعت قرار داشت - متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است - هویت فرهنگی دارد - راه حل آن را بازگشت به رویکردهای 
معنوی می دانند. 

۳( کنفرانس های بین المللی برای حل آن، از شتاب بحران کاست - تمام نظام اجتماعی را در برمی گیرد - هویت اقتصادی دارد - راهکار حل آن، شکل گیری 
است.  اجتماعی  جنبش های 

۴( برای چاره اندیشی آن جنبش های اجتماعی جدیدی به وجود آمد - مستمر است - هویت سیاسی دارد - راه گریز از آن، برگزاری کنفرانس های بین المللی است.

بحران زیست محیطیبحران اقتصادی

)الف()ب(

)د()ج(
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طبیعت، در نگاه اساطیری چگونه است؟ 1-

۱( طبیعت، آیت و نشانه خداوند است و ماده خام و بی جان نیست.

۲( مادۀ خام نیست، بلکه از ابعاد و نیروهای ماورایی نیز برخوردار است. 

۳( با تسخیر طبیعت می توان تمامی مسائل و مشکالت انسان را حل کرد. 

۴( نگاه دینی و معنوی را به طبیعت کودکانه پنداشته و انسان اجازه هرگونه تصرفی در آن دارد.

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1-

الف( علت پیوند خوردن بحران اقتصادی با مسئله ی فقر و غناء انتقال فشارهای ناشی از بحران اقتصادی به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان 
خرد است. 

ب( افزایش گستره ی انواع آسیب های زیست محیطی پیامد بسط زندگی مدرن در جهان است. 
 متوجه قشر ضعیف و فقیر جامعه است. 

ً
ج( آسیب های مربوط به بحران اقتصادی صرفا

د( یکی از پیامدهای کنفرانس های بین المللی درباره بحران زیست محیطی کاهش چشم گیر شتاب آن است.
۴( غ- غ- ص- ص ۳( ص- غ- غ- ص    ۲( غ- ص- ص- غ    ۱( ص- ص- غ- غ   

به ترتیب، عواملی که موجب »کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان« و »رونق اقتصادی کشورهای صنعتی« شد، کدام اند؟1-

۲( چالش فقر و غنا - فروپاشی بلوک شرق  ۱( بحران های اقتصادی - تداوم جنگ سرد    

۴( چالش شمال و جنوب - شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای ۳( بحران های اقتصادی - چالش استعمارگر و استعمار زده   

بحران زیست محیطی ابتدا چگونه به وجود آمد و به تدریج به چه حوزه هایی انتقال یافت؟1-

۲( به منطقه ای خاص محدود نمی شد - پیدایش جنبش های اجتماعی  ۱( در حوزه های مختلف اجتماعی - پدید آمدن جنبش های اجتماعی  

۴( در حوزه رابطه انسان با طبیعت - همایش های بین المللی ۳( در حوزۀ رابطۀ انسان با طبیعت - روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر  

علت پیدایش هریک از موارد زیر به ترتیب، چیست؟ 1-

- جهان های مختلف 
- تحوالت فرهنگی )علل بیرونی( 

- آشکار شدن پیامدهای جهانی بحران های منطقه ای 
۱( تغییر سبک و شیوه ی زندگی انسان ها - کاستی ها و بن بست های موجود در هویت فرهنگی - مرکز، پیرامون 

۲( تنوع معرفت، اراده و اختیار انسان ها - مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی - شکل گیری اقتصاد جهانی 

۳( تنوع آموزش و تربیت انسان ها - ابداعات مثبت و منفی اعضای جهان اجتماعی - کاهش اهمیت مرزهای سیاسی 

۴( تغییر نسل ها - اخذ عناصری از هنجارها و شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر به کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی

کدام گزینه در مقایسه بین چالش فقر و غنا و بحران اقتصادی نادرست است؟ 1--

۱( آسیب های مربوط به فقر و غنا، همواره متوجه قشرهای ضعیف و فقیر جامعه است، ولی آسیب های مربوط به بحران اقتصادی، تمامی جامعه را در برمی گیرد. 

۲( چالش فقر و غنا، نتیجه ی خودباختگی فرهنگی یک جامعه است، اما بحران اقتصادی، هویتی اقتصادی دارد. 

۳( بحران اقتصادی، اغلب با مسئله ی فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنه ی آن می افزاید. 

۴( چالش فقر و غنا، چالشی مستمر و همیشگی است، ولی بحران اقتصادی، اغلب دوره ای و مقطعی است.
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 به ترتیب، عبارت های زیر را از حیث صحیح )ص( یا غلط بودن )غ( مشخص نمایید. 1--

الف( در بحران اقتصادی، بازار تولیدکنندگان رونق می یابد، ولی قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد.
ب( بحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر قرار داشت، ولی به تدریج به رابطه ی انسان با طبیعت سرایت 

کرد. 
ج( یک بحران اقتصادی در صورتی که، کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

د( با گسترش زندگی مدرن در جهان، بر گستردی انواع آسیب های زیست محیطی افزوده شده است. 
۴( غ- غ- ص- ص ۳( غ- ص- غ- ص   ۲( ص- ص- غ- غ    ۱( ص- غ- ص- غ   

به ترتیب فرهنگ های توحیدی، مدرن و اساطیری، نسبت به »طبیعت« چه دیدگاهی دارند؟ 1--

۱( طبیعت ماده ی خام و بی جان نیست - انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در آن دارد - طبیعت از ابعاد ماورایی برخوردار است. 

۲( همه ی موجودات طبیعی به تسبیح خداوند مشغولند - طبیعت ماده ی خام و بی جان نیست- در این نگاه هم طبیعت ماده ی خام و بی جان نیست. 

۳( انسان می تواند با تسخیر طبیعت و تصرف آن، همه مشکالت خود را حل کند - طبیعت را ماده خام و بی جام می داند - همه ی موجودات به تسبیح خداوند مشغولند. 

۴( طبیعت و هر چه در آن است، آیات خداوند هستند - طبیعت از نیروهای ماورایی برخوردار است - همه موجودات طبیعی به سوی خدا باز می گردند.

برخی اندیشمندان بحران های محیط زیست را ......... دانسته اند و .........، اولین مراکزی بودند که با محیطی آلوده، مواجه شدند. 1--
انسان مدرن نیز به دلیل نگاه دنیوی خود، .......... به طبیعت را کودکانه می پندارد.

۱( ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن به طبیعت - جوامع پیرامونی - نگاه مارکسیستی و لیبرالیستی 

۲( مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم - جوامع فقیر - نگاه سوسیالیستی و کمونیستی 

۳( مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم - شهرهای صنعتی - نگاه دینی و معنوی 

۴( ناشی از نوع رویکرد انسان مدرن به طبیعت - کشورهای جهان سوم - دیدگاه لیبرالیستی و ناسیونالیستی

 کدام گزینه در رابطه با تفاوت بین بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا صحیح است؟1--

۱( چالش فقر و غنا چالشی همیشگی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است. 

۲( بحران های اقتصادی در ابتدا به کشورهای غربی محدود نشدند و از عوامل داخلی آن ها اثر نپذیرفتند. 

۳( آسیب های مربوط به بحران های اقتصادی همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است ولی آسیب های مربوط به فقر و غنا تمامی جامعه را در برمی گیرد. 

۴( چالش فقر و غنا در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.

 به ترتیب، کدام عبارت از نظریه های اگوست کنت در رابطه با جنگ جهانی نمی باشد؟ و کدام اصطالح را کسانی به کار می برند که 1--
چالش و نزاع بین کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند؟ و کدام بحران برای اولین بار در سال ---- میالدی در 

انگلستان به وجود آمد؟

۱( بعد از انقالب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت بر می بندد - چالش فقر و غنا - کشورهای توسعه یافته و عقب مانده 

۲( عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را توجیه می کرد. - استعمارگر و استعمار زده - بحران اقتصادی 

۳( جنگ در فرهنگ و جامعه جدید غربی، امری ذاتی نیست بلکه امری عارضی و تحمیلی است. - استعمارگر و استعمار زده - بحران اقتصادی 

۴( فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریقی غلبه بر طبیعت به دست می آید. - مرکز و 
پیرامون - بحران زیست محیطی
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به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم، به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- مهم ترین عامل وقوع دو جنگ جهانی 
- براساس این نظریه، جوامع غربی، چالش های درونی خود را از طریق بهره کشی از کشورهای غیرغربی حل می کنند. 

- اغلب دوره ای و مقطعی است. 
- طبیعت را ماده خام و بی جانی می داند که انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در آن دارد.

۱( بلوک شرق و غرب - استعمارگر و استعمار زده - چالش فقر و غنا - بحران زیست محیطی 

۲( اندیشه های ناسیونالیستی - شمال و جنوب - بحران اقتصادی - فرهنگ معاصر غرب 

۳( مناطق استعماری - مرکز و پیرامون - بحران اقتصادی - فرهنگ مدرن 

۴( سلطه جهان غرب - توسعه یافته و عقب مانده - چالش فقر و غنا - انسان مدرن

 کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »بحران اقتصادی« و »بحران زیست محیطی« به ترتیب درست و نادرست است؟1--

۱( بحرانی همیشگی است و هویتی اقتصادی دارد - برای حل بحران زیست محیطی، همایش های بین المللی متعددی برگزارشده است که از شتاب بحران کاسته اند. 

۲( بحران های اخیر در اروپا و آمریکا از سال ۲۰۰۰۸ شروع شدند و با تالش هایی که انجام شد، مهار شدند - اعتراضات و واکنش های مردمی در دهه های اخیر، 
جنبش های اجتماعی جدیدی برای حل بحران زیست محیطی پدید آورده اند. 

۳( در صورت عدم کنترل می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود - ابتدا در حوزه ی روابط انسان ها و جوامع یا یکدیگر قرار داشت، ولی به تدریج در حوزه ی رابطه ی 
انسان با طبیعت وارد شد. 

۴( اغلب با چالش فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنه ی آن افزوده می شود - از نظر برخی اندیشمندان، این بحران ها ناشی از رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر 
غرب به طبیعت است.

 به ترتیب )الف، ب، ج و د( علت و پیامد هریک از عبارت های داده شده در جدول، در کدام مورد به درستی آمده است؟1--

۱( تغییرات درونی و بیرونی برهم زننده ی تعادل نظام - انتقال فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی به اقشار ضعیف - امکان فروپاشی حکومت ها - آسیب های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

۲( ایجاد چالش های مهارنشدنی - مرتبط بودن آسیب های فقر و غنا به قشرهای فقیر و ضعیف جامعه - عدم کنترل بحران اقتصادی - اختالفات سیاسی منطقه ای 
و فرامنطقه ای 

۳( ایجاد چالش های مهارنشدنی - انتقال فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی به اقشار ضعیف - عدم کنترل چالش فقر و غنا - آسیب های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی 

۴( ایجاد بحران - مرتبط بودن آسیب های فقر و غنا به قشرهای فقیر و ضعیف جامعه - عدم کنترل چالش فقر و غنا - اختالفات سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای

 را به ترتیب عبارت درست در رابطه با »بحران معنویت« و نادرست در رابطه با »بحران اقتصادی« کدام است؟ 1--

۱( سال های پایانی قرن بیستم، فرهنگ غرب شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی انسان ها بود - آسیب های مربوط به بحران اقتصادی 
همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است و در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

۲( غفلت از ابعاد دنیوی به بهانه ی رویکرد معنوی است. در ابتدا به کشورهای غربی محدود می شد و از عوامل داخلی آن ها اثر می پذیرفت، ولی با شکل گیری اقتصاد 
جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی به سرعت آثار و پیامدهای جهانی خود را آشکار ساخت. 

پیامدعلت

ایجاد بحرانالف

پیوند خوردن بحران اقتصادی با مسئله ی فقر و غناب

جعلوم کنترلی بحران اقتصادی

دسرایت بحران زیست محیطی به روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر
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۳( غفلت از ابعاد معنوی به بهانه ی رویکرد دنیوی است. در بحران اقتصادی، قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد و تولیدکنندگان بازار فروش خود را 
از دست می دهند و در نتیجه کارخانه ها تعطیل می شوند. 

۴( پیامد آن، رونق بخشیدن به بازار معنویت های کاذب و دروغین است - بحرانی مقطعی و دوره ای است و اغلب با چالش فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنه ی آن 
می افزاید.

روند فروپاشی حکومت ها به واسطه ی بحران اقتصادی و چالش های مرتبط با آن چگونه است؟ 1--

۱( آسیب های مربوط به فقر و غنا ! پیوند بحران اقتصادی با فقر و غنا ! سرایت بحران به ابعاد فرهنگی ! درگیر شدن قشر فقیر جامعه ! فروپاشی حکومت ها 

۲( استفاده سرمایه داران از ابزارهای موجود ! آسیب قشر ضعیف و فقیر جامعه ! عدم کنترل بحران اقتصادی ! انتقال بحران به ابعاد فرهنگی ! فروپاشی حکومت ها 

۳( آسیب های مربوط به بحران اقتصادی ! درگیر شدن تمامی جامعه ! استفاده از سرمایه داران از ابزارهای موجود ! انتقال فشار به تولیدکنندگان خرد ! عدم کنترل 
بحران و فروپاشی حکومت ها 

۴( تأثیرپذیری عوامل داخلی از بحران اقتصادی ! آسیب پذیری قشر ضعیف جامعه ! انتقال فشار به سرمایه داران ! استفاده سرمایه داران از ابزارهای موجود ! عدم 
کنترل بحران و فروپاشی حکومت ها

به ترتیب، هریک از این موارد، نتیجه ی کدام بحران و چالش است؟ 1--

- اختالف سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای
- تأمین رفاه کارگران و اقشار ضعیف جوامع غربی 

- به سخره گرفتن فیلسوفان مدافع نوانخانه ها توسط دیکنز 
۲( اقتصادی - شمال و جنوب - معرفتی  ۱( فقر و غنا - اقتصادی - سیاسی    

۴( اقتصادی- استعمارگر و استعمارزده- اقتصادی ۳( زیست محیطی- مرکز، پیرامون- فقر و غنا   

به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجه ی کدام بحران است؟ 1--

- در فرهنگ مدرن، سکوالریسم به طور آشکار مطرح شد.
- با چالش فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنه ی آن می افزاید. 

- آشکار شدن محدودیت های علمی دانش تجربی 
۲( بحران معنوی - بحران زیست محیطی - بحران علمی  ۱( بحران معرفت - بحران زیست محیطی - بحران معنوی   

۴( بحران معنوی - بحران اقتصادی - بحران معرفتی ۳( بحران معرفت - بحران اقتصادی - بحران معنوی   

کدام گزینه، طبیعت را ماده ی خام و بی جانی می داند که انسان اجازه هرگونه تصرفی را در آن دارد؟ 1--

۴( بحران های زیست محیطی ۳( فرهنگ مدرن   ۲( انقالب صنعتی  ۱( فرهنگ اساطیری  

به ترتیب، درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟ 1--

- برخورد استعماری غرب، جوامع غیرغربی را از نظر اقتصادی و سیاسی در موضع ضعف قرار داد. این پدیده اغلب نوعی خودباختگی 
فرهنگی نیز در آن جوامع ایجاد کرد. 

- جوامع سوسیالیستی با حمایت از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند. 
- طرف های درگیر در جنگ جهانی، در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی، رفتار خود را توجیه می کردند و دو جنگ 

اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود شدند. 
- چالش فقر و غنا در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

۴( ص- غ- غ- غ ۳( ص- غ- ص- غ   ۲( غ- غ- غ- ص    ۱( ص- ص- غ- ص   
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 پاسخ سؤال های زیر به ترتیب کدام است؟ 1--

- وقتی فردی به دیگری مهر می ورزد از چه جهانی به چه جهانی وارد می شود؟
- به چه دلیل مبادالت تجاری در سطح جهانی نامتعادل می شود؟ 

- چه کسی معتقد بود، در جهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی تعقیب می کنند. به شدت رواج می یابد؟ 
- برخی از متفکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه چیزی می دانند؟ 

۱( فردی به فرهنگی - وابستگی اقتصادی کشورهای استعمار زده به کشورهای استعمارگر - ماکس وبر - بحران های زیست محیطی 

۲( فردی به تکوینی - اقتضای بازار مصرف - اگوست کنت - بحران معرفتی 

۳( تکوینی به فرهنگی - تعدیل جهانی ثروت - مارکس - تقابل های جهانی 

۴( فرهنگی به اجتماعی - اقتصاد تک محصولی - ماکس وبر - فقر و غنا

 علت پیدایش هریک از موارد زیر چیست؟ 1--

- استفاده از منابع عقالنی و وحیانی در تبیین های علمی جهان اسالم
- سرعت بخشیدن به انباشت ثروت سرمایه داران 

- هویت زدایی از پدیده های اجتماعی و انسانی - حاشیه نشینی 
۱( توجه به عقل در معنای عام - تداوم انتقال ثروت به کشورهای غربی - استفاده از روش های تجربی و دست یابی به نتایج علمی و پیش بینی وقوع پدیده ها - مرکز، 

پیرامون 

۲( محدود نشدن به شناخت تجربی - صنعت - دست یابی به پاسخ های ساده و کاماًل قابل پیش بینی درباره

چرایی وقوع پدیده های اجتماعی - بحران زیست محیطی 

۳( عدم ساماندهی همه ی عرصه های علمی توسط عقالنیت - کاهش قدرت چانه زنی - تنوع و تفاوت معنای پدیده های اجتماعی و غیرقابل پیش بینی بودن - فقر 
و غنا 

۴( اخذ این تفاسیر از فلسفه یونان - تک محصولی شدن - امکان پذیر نبودن مطالعه ی عمق و پیچیدگی کنش های اجتماعی - بحران اقتصادی

پاسخ سؤال های زیر به ترتیب کدام است؟ 1--

- برخی از متفکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه چیزی می دانند؟
- مشخصه اصلی هویتی دولت - ملیت های جدید چه بود؟ 

- وقتی فردی مجسمه ای می سازد از چه جهانی، به چه جهانی وارد می شود؟ 
- چه کسی معتقد بود که جهان متجدد در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر عالم گام برمی دارد؟ 

۱( بحران های زیست محیطی - ملی گرایی و وطن دوستی - فردی به فرهنگی - ماکس وبر 

۲( تقابل های جهانی - شناخت متقابل هویت ها - تکوینی به فرهنگی - مارکس 

۳( بحران معرفتی - سیاست هویت - فردی به تکوینی - اگوست کنت 

۴( فقر و غنا - ناسیونالیسم - فرهنگی به اجتماعی - ماکس وبر

مهم ترین بحران اقتصادی، در فاصله ی ....... یعنی سال های ---- تا ----ام اتفاق افتاد. زبان اقتصادی این بحران کمتر از زیان 1--
اقتصادی ....... نبود .........، همیشگی است ولی .........، اغلب دوره ای و مقطعی است. در صورتی که ..........، می تواند با فروپاشی 

حکومت ها منجر شود.

۱( بین دو جنگ جهانی - جنگ جهانی اول - چالش فقر و غنا - بحران اقتصادی - بحران اقتصادی کنترل نشود. 

۲( بین دو بحران زیست محیطی - تعطیلی کارخانه ها - بحران اقتصادی - بحران زیست محیطی - چالش فقر و غنا حل نشود. 

۳( شکل گیری در اقتصاد جهانی - جنگ جهانی دوم - بحران اقتصادی - چالش فقر و غنا - بحران اقتصادی کنترل نشود. 

۴( وقوع دو جنگ بزرگ جهانی - بیکاری فراگیر کارگران - بحران زیست محیطی - چالش فقر و غنا - چالش فقر و غنا حل نشود.
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 بحران های اقتصادی ابتدا به ....... محدود می شد و از....... آن ها اثر می پذیرفت ولی با شکل گیری جهاتی و کاهش اهمیت .......، 1--
بحران های منطقه ای به سرعت آثار و پیامدهای جهانی خود را آشکار می سازد.

۲( کشورهای غربی - عوامل داخلی - مرزهای سیاسی  ۱( کشورهای جنوب - بحران های منطقه ای به مرزهای جغرافیایی   

۴( نظام سرمایه داری - بحران های منطقه ای به مرزهای جغرافیایی ۳( قشر ضعیف جامعه - سیاست های اقتصادی - عوامل داخلی   

کدام عبارت نشان می دهد که چگونه بحران اقتصادی بر دامنه ی چالش فقر و غنا می افزاید؟ 1--

۱( بحران های اقتصادی با شکل گیری اقتصادی جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی، پیامدهای جهانی خود را آشکار می سازد. 

۲( سرمایه داران به رغم آسیب هایی که می بینند با استفاده از ابزارها، فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی را به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خرد انتقال می دهند 
و بر دامنه ی فقر و غنا می افزایند.

۳( آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تمامی جامعه را در برمی گیرد و آسیب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است. 

۴( بحران های اقتصادی به کشورهای غربی محدود می شود و از عوامل داخلی آن ها اثر می پذیرد و چالشی مهارشدنی است که مانند چالش فقر و غنا هویت اقتصادی 
دارد.

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

- انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در طبیعت دارد. 
- طبیعت ماده ای خام و بی جان نیست و همه موجودات به سوی خداوند باز می گردند. 

- طبیعت از ابعاد و نیروهای ماورایی برخوردار است. 
- نگاه معنوی به طبیعت را کودکانه می پندارد. 

۴( ب- الف- ج- الف ۳( ج- ب- الف- ج   ۲( الف- ج- ب- ب    ۱( ج- الف- ب- الف  

 هر عبارت به کدام نوع چالش و بحران مربوط می شود؟ 1--

- در پایان قرن بیستم جهان غرب از دویستمین سالگرد انقالب فرانسه با سکوتی معنادار عبور کرد.
- نزاع بین کشورهای غنی و فقیر را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی نیز توجه دارند. 

- آسیب های مربوط به آن تمامی جامعه را در برمی گیرد و اغلب با مسئله ی فقر و غنا پیوند می خورد. 
- انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوی و سکوالر خود نگاه دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه می پندارد.

۱( تقابل های جهانی - بحران اقتصادی - چالش فقر و غنا - چالش شمال و جنوب 

۲( بحران معنویت - چالش شمال و جنوب - بحران اقتصادی - بحران زیست محیطی 

۳( چالش شمال و جنوب - بحران زیست محیطی - چالش فقر و غنا - بحران اقتصادی 

۴( بحران معنویت - اصطالح استعمارگر و استعمار زده - بحران اقتصادی - بحران زیست محیطی

به ترتیب ویژگی های زیر به کدام جامعه و جهان اجتماعی تعلق دارند؟ 1--

- ناتوانی در الحاقی به فرهنگی که مبهوت آن شده است.
- علومی که داوری های ارزشی می کنند از بین می روند. 

- طبیعت به عنوان موجودی زنده به شمار می رود. 
۲( خودباخته - متجدد - معنوی  ۱( غیرتوحیدی - اساطیری - متجدد   

۴( غرب زده - خودباخته - توحیدی ۳( ازخودبیگانه - سکوالر - اساطیری   

فرهنگ توحیدیفرهنگ مدرنفرهنگ اساطیری

بجالف
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 هر عبارت به ترتیب به کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 1--

- چالشی مستمر و همواره متوجه قشرهای ضعیف جامعه است. 
- برخی علت آن را از فرهنگ مدرن غرب دانسته و انتقادات آن را متوجه ریشه های معرفتی این فرهنگ کرده اند. 

- با شکل گیری اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی این بحران به سرعت آثار و پیامد جهانی خود را آشکار می کند. 
۴( ب- ج- الف ۳( ج- الف- ب   ٢( الف- ب- ج    ۱( ج- ب- الف    

 نخستین بحران اقتصادی در سال ---- م در کجا اتفاق افتاد؟ 1--

۴( کشورهای فقیر ۳( هند   ۲( امریکا   ۱( انگلستان   

 به ترتیب تفاوت چالش های اجتماعی مربوط به فقر و غنا و چالش های مربوط به بحران اقتصادی کدام است؟ 1--

۱( اغلب دوره ای و مقطعی است - چالش مستمر در نظام سرمایه داری غربی است.

۲( چالشی مستمر در نظام سرمایه داری غربی است - اغلب دوره ای و مقطعی است. 

۳( نخستین بار در انگلستان به وجود آمد - اولین بار در کشورهای نیمه صنعتی نمایان شد. 

۴( مجموعه نظام اجتماعی را در برمی گیرد. همواره متوجه قشر فقیر و ضعیف جامعه است.

 اولین مراکزی که با محیطی آلوده مواجه شدند ....... بودند و انسان مدرن با ...... تسلط و پیروزی بر طبیعت را به خود نوید می داد. 1--

۲( کشورهای فقیر - دیدگاه اگوست کنت  ۱( شهرهای صنعتی - انقالب صنعتی   

۴( جوامع نیمه صنعتی - انقالب فرانسه ۳( کشورهای پیرامونی - انقالب صنعتی  

در نگاه اساطیری، طبیعت چگونه است؟1--

۱( تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش های تجربی انجام می دهند. 

۲( ماده ی خام نیست بلکه از ابعاد و نیروهای ماورایی نیز برخوردار است. 

۳( ماده ی خام نیست و همه ی موجودات طبیعی به تسبیح خداوند مشغول اند.

۴( به دلیل نگاه دنیوی به طبیعت، نگاه دینی به طبیعت را کودکانه می پندارند.

 نخستین بحران اقتصادی در کجا به وجود آمد؟ 1--

۴( انگلستان ۳( جهان سوم   ۲( آمریکا   ۱( آلمان   

بحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه ی رابطه ی ......... قرار داشت، ولی به تدریج به ................. نیز سرایت کرد.1--

۲( حوزه های مختلف اجتماعی - رابطه ی انسان با طبیعت  ۱( اجتماعی با طبیعت - مسائل سیاسی و اجتماعی   

۴( فرهنگی متأثر از فرهنگ غرب - حوزه اقتصادی و اجتماعی ۳( انسان با طبیعت - روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر  

عاملی که موجب آشکار شدن آثار بحران های منطقه ای در سطح جهانی می شود، چیست؟ 1--

۲( فروپاشی نظام های سیاسی  ۱( امپراطوری رسانه ای     

۴( حمایت از سیاست های قومی و منطقه ای ۳( کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی   

بحران زیست محیطیچالش فقر و غنابحران اقتصادی

)الف()ج()ب(
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 در مورد پیامدهای کنش های افراد و جوامع، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 1--

۱( اغلب پیامدهای خوب و بد کنش های افراد و جوامع صرفًا متوجه خودشان نیست.

۲( امروزه بسیاری از بحران ها در مناطق خاصی پدید می آیند. 

۳( کشورها در ایجاد بحران ها سهم یکسانی دارند. 

۴( با آن که جوامع در ایجاد بحران ها سهم یکسانی ندارند اما همه از پیامدهای نامطلوب آن متأثر می شوند.

 بحران هنگامی ایجاد می شود که: 1--

۱( برخی تغییرات بیرونی تعادل نظام را بر هم بزند. 

۲( هر نظامی در حالت طبیعی نیز دچار بحران هایی می شود. 

۳( نظام جهانی نیز دچار بحران هایی می شود در واقع بحران ها چالش های مهارشدنی هستند. 

۴( برخی تغییرات درونی و بیرونی تعادل نظام را بر هم بزند و نظام نتواند با مهار آن تغییرات، تعادل مجدد خود را به دست بیاورد.

کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های »بحران اقتصادی« نمی باشد؟1--

۱( در بحران اقتصادی قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد. 

۲( تولیدکنندگان بازار فروش خود را از دست می دهند. 

۳( بحران های اقتصادی همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است. 

۴( در اثر بحران اقتصادی کارخانه ها تعطیل و کارگران بیکار می گردند.

تفاوت فقر و غنا و بحران اقتصادی در این است که چالش فقر و غنا ....... ولی بحران اقتصادی ........ .1--

۱( تمامی جامعه را در برمی گیرد. دوره ای و مقطعی است. 

۲( دوره ای و مقطعی است - همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است. 

۳( چالشی مستمر در سرمایه داری غربی است - اغلب دوره ای و مقطعی است. 

۴( چالشی مستمر در سرمایه داری غربی است - همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است.

در ارتباط با بحران اقتصادی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟1--

۱( آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تمامی جامعه را در برمی گیرد. 

۲( سرمایه داران، فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی را به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خرد انتقال می دهند. 

۳( یک بحران اقتصادی اگر کنترل نشود می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

۴( بحران های اقتصادی به کشور خاصی محدود نمی شوند و از همان ابتدا جهانی بودند.

در ....... تغییراتی ....... در محیط زیست رخ داده است تغییراتی که بشر در این مدت در طبیعت ایجاد کرده ........ . 1--

۲( پانصدسال - نسبتًا زیاد - بسیار چشمگیر بوده است.  ۱( صدسال اخیر - زیاد - چندان چشم گیر نبوده است.    

۴( صدسال اخیر - کمی - زیاد نبوده است. ۳( دویست سال اخیر - شگرف - بیش تر از تغییرات سراسر عمر زمین است.   
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 از آسیب های زیست محیطی تخریب الیه ی ازون در اثر ....... به وجود آمده است. 1--

۲( آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی  ۱( ریزگردها و فلزات سنگین   

۴( تجمع مواد زاید تجزیه ناپذیر ۳( تولید گازهای گلخانه ای   

کدام گزینه در ارتباط با بحرانه های زیست محیطی صحیح نمی باشد؟1--

۱( امروزه بحران های زیست محیطی به منطقه ی خاصی محدود نمی شود. 

۲( شهرهای صنعتی اولین مراکزی بودند که با محیطی آلوده مواجه شدند. 

۳( با گسترش زندگی مادران در جهان، بر گستره ی انواع آسیب های زیست محیطی افزوده شده است. 

۴( در صدسال اخیر تغییراتی شگرف در محیط زیست رخ داده است.

دیدگاه و رویکرد فرهنگ مدرن به طبیعت چگونه است؟ 1--

۱( طبیعت را ماده ی خام و بی جان نمی داند. 

۲( انسان حق هر تصرفی را در طبیعت ندارد. 

۳( انسان با تسخیر طبیعت و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند. 

۴( طبیعت ماده ی خام نیست بلکه از ابعاد و نیروهای ماورائی نیز برخوردار است.

در نگاه دیدگاه های مختلف به طبیعت. کدام گزینه نادرست است؟ 1--

۱( فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده ی خام و بی جانی می داند که انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در آن دارد. 

۲( در نگاه توحیدی، طبیعت آیات و نشانه های خداوند است. 

۳( در نگاه اساطیری طبیعت ماده ی خام است که از ابعاد و نیروهای ماورائی برخوردار است. 

۴( انسان مدرن، نگاه دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه می انگارد.

در ارتباط با پیامدهای بحران زیست محیطی، می توان گفت:1--

۱( گسترش سریع صنعت و تکنولوژی مدرن، آسایش بیشتری را برای بشر و طبیعت به بار آورده است. 

۲( بحران زیست محیطی از ابتدا تا کنون در حوزه ی رابطه ی انسان با طبیعت بوده است. 

۳( امروزه بحران زیست محیطی به روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر نیز سرایت کرده است. 

۴( کنفرانس های بین المللی متعددی درباره ی بحران زیست محیطی برگزارشده که تا حد زیادی از شتاب بحران کاسته است.

 کدام گزینه روند به وجود آمدن بحران در یک نظام را به درستی نشان می دهد؟ 1--

۱( تغییرات درونی و بیرونی ! برهم خوردن تعادل، نظام ! عدم توانایی در مهار تغییرات ! به دست نیاوردن تعادل مجدد ! بحران 

۲( چالش های مهارنشدنی ! تغییرات درونی و بیرونی ! از بین رفتن هدف مشترک ! برهم خوردن تعادل نظام ! بحران 

۳( برهم خوردن تعادل نظام ! تغییرات درونی و بیرونی ! عدم توانایی در مهار تغییرات ! از بین رفتن هدف مشترک ! بحران 

۴( از بین رفتن هدف مشترک ! چالش های مهارنشدنی ! به دست نیاوردن تعادل مجدد ! تغییرات درونی و بیرونی ! بحران
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 مهم ترین بحران اقتصادی در جهان غرب در چه زمانی اتفاق افتاده است؟1--

۴( در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی ۳( در زمان جنگ جهانی دوم  ۲( در سال ۲۰۰۸ تا به امروز   ۱( در سال ۱۸۲۰ در انگلستان 

در کدام گزینه وجه تشابه و تفاوت بحران اقتصادی با چالش فقر و غنا به درستی آمده است؟1--

۱( هر دو هویتی سیاسی نیز دارند - بحران اقتصادی اغلب مستمر و چالش فقر و غنا مقطعی است. 

۲( هر دو هویتی اقتصادی دارند - بحران اقتصادی اغلب مقطعی و چالش فقر و غنا چالشی مستمر است. 

۳( هر دو هویتی اقتصادی دارند - بحران اقتصادی به صورت مستمر و چالش فقر و غنا اغلب مقطعی است.

۴( هر دو هویتی سیاسی نیز دارند - بحران اقتصادی اغلب مقطعی و چالش فقر و غنا چالشی مستمر است.

 انتقال دادن فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی به اقشار ضعیف، با کدام یک از گزینه های زیر ارتباط پیدا می کند؟1--

۲( بحران اقتصادی در صورت عدم کنترل به فروپاشی حکومت منجر می شود.  ۱( بحران اقتصادی اغلب به مباحث و مسائل فرهنگی منجر می شود.  

۴( بحران اقتصادی به سرعت آثار و پیامدهای جهانی پیدا می کند.  ۳( بحران اقتصادی اغلب با مسئله فقر و غنا پیوند می خورد.  

کدام عامل را می توان علت گسترش تنوع آسیب های زیست محیطی دانست؟ 1--

۲( پیشرفت علم و تکنولوژی  ۱( گسترش زندگی مدرن در جهان    

۴( مصرف بی رویه منابع طبیعی ۳( تهی شدن مناطق طبیعی تجدیدناپذیر   

 در فرهنگ مدرن، انسان گمان می کند چگونه می توان تمامی مسائل و مشکالت خود را حل کند؟ 1--

۲( با گسترش زندگی مدرن  ۱( سرعت دادن به صنعت و تکنولوژی    

۴( برخورد درست با طبیعت و مشکالت آن ۳( با تسخیر طبیعت و تصرف آن    

 کدام گزینه دلیل پیوند خوردن بحران اقتصادی با مسئله فقر و غنا را بیان می کند؟ 1--

۱( انتقال فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی به اقشار ضعیف توسط سرمایه داران 

۲( مربوط بودن آسیب های مسئله فقر و غنا به قشرهای ضعیف و فقیر جامعه 

۳( داشتن پیامدهای جهانی بحران های منطقه ای و به سرعت آشکار شدن آثار آن 

۴( کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی بعد از شکل گیری اقتصاد جهانی

وجه تشابه نگاه توحیدی و اساطیری به طبیعت در کدام گزینه آمده است؟1--

۱( طبیعت و هر چه در آن هست از نشانه های خداوند است. 

۲( طبیعت صرفًا ماده خامی که در اختیار انسان باشید، نیست. 

۳( استفاده از طبیعت مشروط است بر دانستن نحوه درست استفاده از آن. 

۴( استفاده از طبیعت مشروط است بر علم تصرف در آن با فنون تجربی.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قرن هجدهم، ارزش ها و آرمان های دنیوی برای جهان غرب موجی از امید آفرید. امید به حاکمیت دنیوی و این و ا (1ل
جهانی، قدرت و سلطه ی انسان بر طبیعت و ایجاد بهشتی بر روی زمین که انسان قبل از آن در آسمان به دنبال آن بود. 

در ایــن بیــن جهــان غــرب در راســتای تحقــق ایــن اهــداف و آرزوهــا حقــوق، سیاســت، اقتصــاد و صنعــت متناســب بــا فرهنــگ خــود را پدیــد آورد و نظــام نویــن جهانی 
را شکل داد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انسان مدل با انقالب صنعتی، تسلط و پیروزی بر طبیعت را به خود نوید می داد، ولی از همین منظر، طبیعت نیز نخستین و ا (1ل
مسائل و مشکالت خود را نشان داد و به همین ترتیب رابطه ی متقابل انسان و طبیعت دچار اختالل گردید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در نگاه توحیدی طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه های خداوند می باشد و در نگاه اساطیری طبیعت و ماده ی و ا (1ل
خام نیست و از ابعاد و نیروهای ماورایی برخوردار است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تاریخ اقتصاد سرمایه داری غرب، بحران های اقتصادی به طور متناوب و با شدت و ضعف های متفاوت پدید آمده اند. بحران و ا (1ل
اقتصادی و چالش فقر و غنا هر دو، هویتی اقتصادی دارند. به منظور چاره اندیشی برای بحران زیست محیطی، کنفرانس های بین المللی متعددی برگزار شده است. برخی 

جنبش ها، بحران زیست محیطی را ناشی از فرهنگ مدرن غرب دانسته و برخی دیگر بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت را راه گریز از بحران می دانند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مادۀ خام نیست، بلکه از ابعاد و نیروهای ماورایی نیز برخوردار است.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: و ا (1ل

آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تمام جامعه را در بر می گیرد. 

کنفرانس های بین المللی متعددی درباره ی بحران زیست محیطی برگزار شده است که البته از شتاب بحران نکاسته اند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بحران های اقتصادی- تداوم جنگ سردو ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در حوزۀ رابطۀ انسان با طبیعت- روابط انسان ها و جوامع با یکدیگرو ا (1ل

گاهی و معرفت انسان ها و هم چنین تنوع اراده و اختیار آن ها، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود. و ا (1ل گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تنوع آ

یکــی از )و مهــم تریــن( علــل بیرونــی تحــوالت فرهنگــی، ارتبــاط و داد و ســتد جهــان هــای اجتماعــی مختلــف بــا یــک دیگــر اســت. بــا شــکل گیری اقتصــادی 
جهانــی و کاهــش اهمیــت مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی، بحران هــای اقتصــادی منطقــه ی آثــار و پیامــد هــای خــود را در ســطح جهــان آشــکار ســاختند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چالش فقر و غنا و بحران اقتصادی هر دو هویتی اقتصادی دارند، ولی از جهاتی با هم متفاوت هستند، نه این که چالش و لا (1ل
فقر و غنا نتیجه ی خودباختگی فرهنگی باشد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: و اا (1ل

ــازار فــروش خــود را از دســت مــی دهنــد، در نتیجــه  الــف( در بحــران اقتصــادی، قــدرت خریــد مصرف کننــدگان بــه شــدت کاهــش می یابــد و تولیــد کننــدگان، ب
کارخانــه هــا تعطیــل و کارگــران بیــکار مــی شــوند. 
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ب( بحــران زیســت محیطــی، ابتــدا در حــوزه ی رابطــه ی انســان بــا طبیعــت قــرار داشــت. ولــی بــه تدریــج بــه روابــط انســان ها و جوامــع بــا یــک دیگــر نیــز ســرایت 
کــرده و بــه آســیب هــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی هــم چــون مهاجــرت و ... منجــر شــد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در نگاه توحیدی، طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه های خداوند و همه ی موجودات طبیعی به تسبیح خداوند و اا (1ل
مشغول اند و به سوی او باز می گردند )در نتیجه طبیعت را ماده ی خام و بی جان نمی داند(. 

نــگاه )فرهنــگ( مــدرن، طبیعــت را مــاده ی خــام و بــی جانــی مــی دانــد کــه انســان اجــازه ی هرگونــه تصرفــی را در آن دارد. در ایــن فرهنــگ، انســان بــر ایــن گمــان 
اســت کــه بــا تســخیر طبیعــت و تصــرف آن، مــی توانــد تمامــی مســائل و مشــکالت خــود را حــل کنــد. 

در نگاه اساطیری هم، طبیعت ماده ی خام نیست، بلکه از ابعاد و نیروهای ماورایی برخوردار است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. برخی از متفکران، بحران های زیست محیطی را مشکل سر نوشت ساز قرن بیستم دانسته اند. شهرهای صنعتی، اولین و اا (1ل
مراکزی بودند که با آلودگی زیست محیطی مواجه شدند. 

انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوی، نگاه دینی و معنوی به طبیعت را کودک می پندارند و تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش های تجربی انجام می دهد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: و اا (1ل

گزینه ی ۲: بحران های اقتصادی در ابتدا به کشورهای غربی محدود می شدند و از عوامل داخلی آن ها اثر می پذیرفتند. 

گزینــه ی ۳: آســیب هــای مربــوط بــه فقــر و غنــا همــواره متوجــه قشــرهای فقیــر و ضعیــف جامعــه اســت، ولــی آســیب های مربــوط بــه بحــران هــای اقتصــادی 
ــر می گیــرد.  تمامــی جامعــه را در ب

گزینه ی 4: بحران های اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گوســت کنــت، جامعــه شــناس فرانســوی، معتقــد بــود کــه فاتحــان در گذشــته ی تاریــخ بــا غنایــم جنگــی بــر ثــروت خــود مــی افزودنــد ولــی بــا رشــد علــم تجربــی  آ
و صنعــت، ثــروت از طریــق غلبــه بــر طبیعــت بــه دســت می آیــد. بــه همیــن دلیــل بعــد از انقــالب صنعتــی، جنــگ از زندگــی بشــر رخــت بــر مــی بنــدد، از دیــد او، 

جنــگ در فرهنــگ و جامعــه جدیــد غربــی، امــری ذاتــی نیســت بلکــه امــری عارضــی و تحمیلــی اســت. 

دو اصطــالح اســتعمارگر و اســتعمارزده را کســانی بــه کار مــی برنــد کــه چالــش و نــزاع بیــن کشــورهای غنــی و فقیــر را بــه ابعــاد اقتصــادی محــدود نمــی کنــد و بــه 
ابعــاد فرهنگــی آن توجــه دارنــد. 

نخستین بحران اقتصادی در سال ۱۸۲۰ میالدی در انگلستان به وجود آمد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

از مهم ترین عامل وقوع دو جنگ جهانی، رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود. 

اصطــالح مرکــز و پیرامــون بــه نقــش مرکــزی کشــورهای ثروتمنــد و صنعتــی اشــاره دارد. ایــن اصطــالح را کســانی بــه کار مــی برند کــه معتقدنــد کشــورهای پیرامونی 
بــه ســبب عملکــرد کشــورهای مرکــزی، ضعیــف و فقیــر شــده انــد. بــر اســاس ایــن نظریــه، جوامــع غربــی، چالش هــای درونــی خــود را از طریــق بهــره کشــی از 

کشــورهای غیــر غربــی حــل مــی کننــد. 

بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است. 

فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده ی خام و بی جان می داند که انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در آن دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه ی رابطه ی انسان با طبیعت قرار داشت، ولی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع و اا (1ل
با یک دیگر نیز سرایت کرد و به آسیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم چون مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر و اختالفات سیاسی منطقه ای و 

فرامنطقه ای منجر شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

بحــران هنگامــی ایجــاد می شــود کــه برخــی تغییــرات درونــی و بیرونــی، تعــادل نظــام را برهــم بزنــد و نظــام می توانــد بــا مهــار آن تغییــرات، تعــادل مجــدد خــود را 
بــه دســت بیــاورد. 
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آســیب های مربــوط بــه فقــر و غنــا همــواره متوجــه قشــر هــای فقیــر و ضعیــف جامعــه اســت، ولــی آســیب های مربــوط بــه بحــران اقتصــادی تمامــی جامعــه را 
در بــر می گیــرد. البتــه ســرمایه داران بــا توجــه بــه آســیب هایــی کــه مــی بیننــد، بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه دارنــد، فشــارهای ناشــی از بحــران هــای اقتصــادی را 
بــه اقشــار ضعیــف و تولیدکننــدگان خــود انتقــال می دهنــد؛ بــه همیــن دلیــل، بحــران اقتصــادی اغلــب بــا مســئله ی فقــر و غنــا پیونــد می خــورد و بــر دامنــه ی آن 

افــزوده مــی شــود. 

یک بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

بحــران زیســت محیطــی، ابتــدا در حــوزه ی رابطــه ی انســان بــا طبیعــت قــرار داشــت، ولــی بــه تدریــج بــه روابــط انســان ها و جوامــع بــا یــک دیگــر نیــز ســرایت کــرد و 
بــه آســیب هــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی هــم چــون مهاجــرت، حاشــیه نشــینی، بیــکاری، فقــر، اختالفــات سیاســی منطقــه ای و فرامنطقه ای منجر شــد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آسیب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بحران معنوی: در فرهنگ غرب گرایش به دین و معنویت از سر گرفته شده است و حتی برای پاسخ دادن بی نیاز فطری و اا (1ل
آدمی به معنویت، دین های جدید و عرفان های رنگارنگ همانند قارچ از زمین روییده اند و عده ای از آن ها پیروی می کنند. در فرهنگ مدرن، سکوالریسم به 

صورت آشکار شد. در این فرهنگ، گرایش های و رفتارهای دینی تنها با توجه به دنیوی امکان مطرح شدن دارند. 

بحران های اقتصادی اخیر با چالش فقر و غنا پیوند می خورد و دامنه ی آن افزوده می شود. 

بحــران معرفتــی جدیــد هنگامــی آغــاز شــد کــه محدودیــت هــای علمــی دانــش تجربــی و هــم چنیــن وابســتگی آن بــه معرفــت هــای غیــر غربــی و غیــر حســی 
آشــکار شــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده ی خام و بی جانی می داند که انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در آن دارد. در این و اا (1ل
فرهنگ، انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف آن، می تواند تمامی مسائل و مشکالت خود را حل کند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: و اا (1ل

عبارت دوم: 

جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند. 

عبارت سوم: 

طــرف هــای درگیــر دو جنــگ جهانــی، در قالــب اندیشــه های ناسیونالیســتی، لیبرالیســتی و سوسیالیســتی، رفتــار خــود را توجیــه مــی کردنــد و دو جنــگ اول و دوم 
بــه کشــورهای اروپایــی و غربــی محــدود نشــدند. 

عبارت چهارم: 

بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

وقتی فردی به دیگری مهر می ورزد از جهان فردی به فرهنگی وارد می شود. 

به دلیل وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر مبادالت تجاری در سطح جهان نامتعادل انجام می شود. 

ماکس وبر معتقد بود در جهان متجدد کشورهایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی تغیب می کنند به شدت رواج می یابد. 

برخی از متفکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را بحران زیست محیطی می دانند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

علت پیدایش هر یک از موارد زیر چیست؟ 
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تبیین های علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می کند. 

صنعت عنصری بود که به انباشت ثروت سرمایه داران و موقعیت آنان سرعت بخشید. 

برخــی رویکردهــا بــرای دســت یابــی بــه پاســخ هــای ســاده و کامــال قابــل پیــش بینــی دربــاره ی چرایــی وقــوع پدیــده هــای اجتماعــی و هویــت زدایــی از پدیــده هــای 
اجتماعــی و انســانی مــی کننــد. 

بحران زیست محیطی به آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هم چون مهاجرت، حاشیه نشینی و بیکاری منجر شده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برخــی از متفکــران، بحــران هــای زیســت محیطــی را مشــکل سرنوشت ســاز قــرن بیســتم دانســته انــد. دولــت- ملــت هــا، حاکمیــت هــای سیاســی، اقتصــادی 
جدیــدی بودنــد کــه نخســتین بــار در اروپــای غربــی بــا افــول قــدرت کلیســا پدیــد آمدنــد. آن هــا بــر خــالف حاکمیــت هــای پیشــین، خــود را از هویــت دینــی و معنــوی 

نمی شــناختند و کامــاًل ســکوالر بودنــد. هویــت آن هــا اغلــب ناسیونالیســتی )ملی گــرا( و قــوی اســت. 

وقتی فردی کتاب می نویسد یا به دیگری مهر می ورزد یا مجسمه ای می سازد، از جهان فردی )ذهنی( به جهان فرهنگی )اجتماعی( وارد می شود. 

از نظر وبر جهان متجدد، رویکردی دنیوی و این جهان دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر عالم گام برمی دارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نخستین بحران اقتصادی در سال ۱۸۲۰ م در انگلستان به وجود آمد اما مهم ترین آن ها در فاصله ی بین دو جنگ و اا (1ل
جهانی، یعنی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ اتفاق افتاد. زیان اقتصادی این بحران کم تر از زیان اقتصادی جنگ جهانی اول بود. 

چالش فقر و غنا، همیشگی است ولی بحران اقتصادی، اغلب دوره ای و مقطعی است. 

بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند و فروپاشی حکومت ها منجر شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بحران های اقتصادی در دوره های نخستین به کشورهای غربی محدود می شد و از عوامل داخلی آن ها اثر می و اا (1ل
پذیرفت، ولی با شکل گیری اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی، بحران های منطقه ای به سرعت آثار و پیامدهای جهانی خود را آشکار 

می سازد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. آسیب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است، ولی آسیب های مربوط به بحران و لا (1ل
اقتصادی تمامی جامعه را در بر می گیرد. البته سرمایه داران به رغم آسیب هایی که می بینند، با استفاده از ابزارهایی که دارند؛ فشارهای ناشی از بحران های 
اقتصادی را به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خرد انتقال می دهند. به همین دلیل، بحران اقتصادی اغلب با مسئله ی فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنه ی آن 

می افزاید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده ی خام و بی جانی می داند که انسان اجازه ی هرگونه تصرفی را در آن دارد. در نگاه و اا (1ل
توحیدی، طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه های خداوند است. همه ی موجودات طبیعی به تسبیح خدا مشغول اند و به سوی او باز می گردند. در نگاه 
اساطیری هم طبیعت، ماده ای خام نیست بلکه از ابعاد و نیروهای ماورائی نیز برخوردار است. از مدرن به دلیل نگاه دنیوی و سکوالر خود، نگاه دینی و معنوی 

به طبیعت را کودکانه می پندارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در پایان قرن بیستم، جهان غرب از دویستمین سالگرد انقالب فرانسه با سکوتی معنادار عبور کرد، زیرا فرهنگ غرب با و اا (1ل
انکار حقایق قدسی نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید، بلکه اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به پوچ گرایی، یأس و ناامیدی و مرگ آرمان 

ها و امیدها انجامید. )بحران معنویت( 

اصطــالح اســتعمارگر و اســتعمارزده را کســانی بــه کار مــی برنــد کــه چالــش و نــزاع بیــن کشــورهای غنــی و فقیــر را بــه ابعــاد اقتصــادی و صنعتــی محــدود نمــی کنند 
بلکــه بــه ابعــاد فرهنگــی ماننــد خودباختگــی فرهنگــی و الگوپذیــری مقلدانــه ی آن هــا نیــز توجــه دارند. 

آســیب های مربــوط بــه بحــران اقتصــادی تمــام جامعــه را در بــر می گیــرد و بحــران اقتصــادی اغلــب بــا مســئله فقــر و غنــا پیونــد می خــورد و بــر دامنــه ی آن مــی 
افزاید. 

بــا گســترش زندگــی مــدرن در جهــان بــر انــواع آســیب های زیســت محیطی افــزوده شــد. انســان مــدرن بــه دلیــل نــگاه دنیــوی و ســکوالر خــود نــگاه معنــوی و دینــی 
بــه طبیعــت را کــودکان مــی پنــدارد.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامعه ی خود باخته به دلیل این که ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد و به روش تقلیدی عمل می و اا (1ل
کند، نمی تواند به فرهنگ دیگری که در مقابل او قرار گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود. 

در جهان متجدد، متافیزیک و علمی که داوری های ارزشی می کنند از بین می روند. 

در نــگاه توحیــدی، طبیعــت و هــر آن چــه در آن اســت، آیــات و نشــانه های حکمــت و رحمــت خداونــد اســت و همــه ی موجــودات طبیعــی بــا ادراک و معرفتــی کــه 
دارنــد، بــه تســبیح خداونــد مشــغول بــوده و بــه ســوی او بــاز مــی گردنــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

بحران زیست محیطیچالش فقر و غنابحران اقتصادی

شکل گیری اقتصاد جهانی و کاهش امنیت 
مرزهای سیاسی و جغرافیایی، این بحران به سرعت 

آثار و پیامدهای جهانی خود را آشکار می کند.

چالشی مستمر و همواره متوجه قشر ضعیف 
جامعه است.

برخی علت آن را ناشی از فرهنگ مدرن غرب 
دانسته و انتقادات آن را متوجه ریشه های معرفتی 

آن فرهنگ دانسته اند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نخستین بحران اقتصادی در سال ۱۸۲۰ م. در انگلستان به وجود آمد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چالش فقر و غنا چالشی مستمر در نظام سرمایه داری غربی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اولین مراکزی که با محیطی آلوده مواجه شدند شهرهای صنعتی بودند و انسان مدرن با انقالب صنعتی تسلط و پیروزی و اا (1ل
بر طبیعت را به خود نوید می داد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در نگاه اساطیری، طبیعت ماده ی خام نیست بلکه از ابعاد و نیروهای ماورایی نیز برخوردار است.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. نخستین بحران اقتصادی در انگلستان به وجود آمد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه ی رابطه ی انسان با طبیعت قرار داشت ولی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع و لا (1ل
با یکدیگر نیز سرایت کرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. با شکل گیری اقتصادی جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی، بحران های منطقه ای به سرعت آثار و و اا (1ل
پیامدهای جهانی خود را آشکار ساخت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. کشورها در ایجاد بحران ها سهم یکسانی ندارند.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بحران های اقتصادی در ابتدا به کشورهای غربی محدود می شد ولی با شکل گیری اقتصاد جهانی آثار و پیامدهای و اا (1ل
جهانی خود را آشکار ساخت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در دویست سال اخیر تغییرات رخ داده است.و اا (1ل
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در نگاه اساطیری طبیعت ماده ی خام نیست.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بحران هنگامی ایجاد می شود که برخی تغییرات درونی و بیرونی، تعادل نظام را برهم بزند و نظام نتواند. با مهار آن و اا (1ل
تغییرات، تعادل مجدد خود را به دست بیاورد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مهم ترین بحران اقتصادی در جهان غرب، در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی در سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میالدی و اا (1ل
اتفاق افتاد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا، هردو هویتی اقتصادی دارند، ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. چالش فقر و و اا (1ل
غنا چالشی مستمر در سرمایه داری غربی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. سرمایه داران به رغم آسیب هایی که می بینند، با استفاده از ابزارهایی که دارند فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی و اا (1ل
را به اقشار ضعیف تولیدکنندگان خود انتقال می دهند؛ به همین دلیل بحران اقتصادی اغلب با مسئلۀ فقر و غنا پیوند می خورد و دامنۀ آن می افزاید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با گسترش زندگی مدرن در جهان، به گسترۀ انواع آسیب های زیست محیطی افزوده شده است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در فرهنگ مدرن، انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف آن، تمامی مشکالت و مسائل خود را حل می کند.و اا (1ل

بحران های و اا (1ل از  ناشی  دارند، فشارهای  که  ابزارهایی  از  استفاده  با  آسیب هایی کهه می بینند،  به رغم  پاسخ صحیح است. سرمایه داران   ۱ گزینه 
اقتصادی را به اقشار ضعیف تولیدکنندگان خود انتقال می دهند. به همین دلیل، بحران اقتصادی اغلب با مسئلۀ فقر و غنا پیوند می خورد و دامنۀ آن می افزاید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

در نــگاه توحیــدی، طبیعــت و هــر چــه در آن اســت، آیــات و نشــانه هــای خداونــد اســت، همــۀ موجــودات طبیعــی بــه تســبیح خداونــد مشــغول انــد و بــه ســوی او 
بــاز مــی گردنــد. 

در نــگاه اســاطیری هــم طبیعــت، مــادۀ خــام نیســت، بلکــه از ابعــاد و نیروهــای ماورائــی نیــز برخــوردار اســت. نــگاه توحیــدی و نــگاه اســاطیری، هــردو طبیعــت را 
مــادۀ خامــی کــه در اختیــار انســان باشــد، نمــی داننــد.
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سواالت درس دوازدهم

بحران های معرفتی و معنوی
پایۀ یازدهم

کدام یک، پیامد اجتماعی گریز و رویگردانی از سکوالریسم، در جوامع غربی نیست؟1-

1( بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید. 

۲( همه نخبگان جهان غرب را به جست وجوی سنت های دینی واداشت. 

۳( خرافه پرستی و انواع بازسازی شدۀ ادیان را رواج داد. 

۴( مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند به سوی هویت دینی خود فراخواند.

 فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، به چه چیزی ترسیده و اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به چه چیزی انجامید؟ 1-

۲( به آرمان های انقالب فرانسه - پوچ گرایی  1( سکوالریسم - بازگشت به هویت فرهنگی  

۴( ارزش های انقالب صنعتی - تحقق ارزش های فرهنگی ۳( آرمان های روشنگری - بازگشت به هویت تاریخی 

کدام یک از پیامدهای اجتماعی گریز از سکوالریسم در جوامع غربی نیست؟1-

1( بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید. 

۲( مهاجران ساکن کشورهای غربی که مقهور فرهنگ مدرن شده بودند به سوی هویت دینی خود فراخواند. 

۳( خرافه پرستی و انواع بازسازی شده ی ادیان و عرفان شرقی رواج یافت. 

۴( برخی از نخبگان کشورهای غیر غربی را در جست وجوی سنت های قدسی فعال ساخت.

چه زمانی بحران معرفتی در جهان غرب آغاز شد؟ 1-

1( زمانی که زندگی مدرن گسترش یافت و انواع آسیب های زیست - محیطی افزایش یافت. 

۲( در شرایطی که محدودیت های دانش غیرتجربی آشکار شد و به معرفت های حسی و تجربی وابسته شد.

۳( هنگامی که محدودیت های علمی دانش تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیر حسی آشکار شد. 

۴( موقعی که پرسش از مبانی غیرتجربی علم تجربی آشکار شد و روشنگری به امور غیرطبیعی محدود شد.

 »اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهانی« در قرن بیستم به چه چیزی منجر شد و یکی از پیامدهای گریز از سکوالریسم در 1-
جوامع غربی کدام است؟ 

۲( خرافه پرستی - بحران معرفتی  1( دئیسم - بحران معنوی   

۴( پوچ گرایی - انواع بازسازی شده ی ادیان ۳( عرفان های شرقی - پروتستانتیسم   
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 جهان غرب به ترتیب در راستای تحقق کدام آمال و آرزوها و با کدام عمل، نظام نوین جهانی را شکل داد؟1-

1( امید به ایجاد بهشتی بر روی زمین - پدید آوردن حقوق، اقتصاد، سیاست و صنعت متناسب با فرهنگ خود

۲( امید به قدرت و سلطه ی آدمی بر طبیعت - پدید آوردن تدریجی چالش های برخواسته از متن فرهنگ خود 

۳( امید به استقرار حاکمیت دنیوی و این جهانی انسان - فرا رفتن فرهنگ غرب از مرزهای خود 

۴( امید به از بین رفتن جنگ ها و بحران ها - پدید آوردن تدریجی چالش های برخواسته از متن فرهنگ خود

عبارت های زیر به ترتیب، پیامد کدام گزینه هستند؟ 1-

- محدود شدن روشنگری مدرن به امور طبیعی
- شکل گیری ادیان جدید و عرفان های رنگارنگ 

- پوچ گرایی، یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها
1( وابستگی علم به معرفت های غیر حسی و غیرتجربی - گرایش به معنویت - انکار حقایق قدسی 

۲( علم از داوری های ارزشی دست شست - پاسخ به نیاز فطری آدمی به معنویت - اصالت بخشیدن به انسان دنیوی 

۳( شکل گیری جریان های پست مدرن - پاسخ به نیاز فطری آدمی - اصالت بخشیدن به انسان دنیوی 

۴( محدود شدن علم به علم تجربی - پاسخ به نیاز فطری معنوی - انگار حقایق قدسی

 کدام یک از پیامدهای اجتماعی گریز از سکوالریسم در جوامع غربی نیست؟ 1-

1( بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید. 

۲( انواع بازسازی شدۀ ادیان، شیطان پرستی و... را رواج داد. 

۳( برخی از نخبگان جهان غرب را به جست وجوی سنت های قدسی و دینی واداشت. 

۴( مهاجران ساکن کشورهای غیرغربی را که اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فراخواند.

قسمت های مشخص شده در عبارات زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1-

- اندیشه های پسامدرن فاقد این ظرفیت می باشند. 
- سکه های اعتباریافته در جهان غرب، بدل سازی آن را رواج داده است.

- مهم ترین علت تداوم باورهای دینی در زندگی انسان 
1( تردید متفکران پسامدرن در اصول و مبانی فرهنگ غرب - انکار حقایق قدسی - عرفان های شرقی و سرخ پوستی 

۲( ناسازگاری بین عملکرد اقتصادی و سیاسی غرب با توانمندی های معرفتی - بحران معنویت در فرهنگ غرب - بازار معنویت های کاذب و دروغین 

۳( عبور از اصول جهان مدرن و راه یافتن به فراسوی آن - گرایش به معنویت - بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی 

۴( توجیه حضور جهانی غرب در ابعاد سیاست و اقتصاد - نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی - گریز و رویگردانی از سکوالریسم

به ترتیب از بازگشت نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی انسان ها طی قرن بیستم با چه عنوانی یاد می شود و اصالت بخشیدن 1--
به انسان دنیوی و این جهانی در طول قرن بیستم به چه چیزی انجامید؟ 

۲( افول سکوالریسم - پوچ گرایی  1( دئیسم - خراف پرستی    

۴( پروتستانتیسم - بحران معنویت ۳( پساسکوالریسم - معنویت های کاذب  
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 به ترتیب هر یک از موارد زیر، نتیجه ی کدام بحران است؟ 1--

- وارد شدن آسیب به تمامی جامعه
- چالش در حوزه های مختلف روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر 

- پسامدرنیسم 
۲( سیاسی - اقتصادی - علمی  1( معرفتی - سیاسی - هویتی    

۴( اقتصادی - زیست محیطی - معرفتی علمی ۳( فقر و غنا - معرفتی - معنوی    

هریک از این موارد، به ترتیب، نتیجه کدام بحران است؟ 1--

- بسنده کردن به شناخت از راه عقل و تجربه
- وارد شدن آسیب به مجموعه ی نظام اجتماعی 

- انتقاد به ریشه های معرفتی فرهنگ مدرن 

۲( معنوی - سیاسی - اقتصادی  1( هویتی - معرفتی - عملی    

۴( علمی - زیست محیطی - سیاسی ۳( معرفتی - اقتصادی - زیست محیطی   

هر عبارت به ترتیب علت، نتیجه، تعریف کدام گزینه است؟ 1--

- پیدایش فلسفه های روشنگری
- قشر جدید سرمایه داران 

- موج بازگشت مجدد به دین در فرهنگ غرب 
1( گسترش رویکرد سکوالر در فرهنگ عمومی فرهنگ غرب - رشد تجارت و کشف آمریکا - بحران معنویت

۲( آغاز فرهنگ جدید غرب - گسترش تجارت و رشد صنعت - پساسکوالریسم 

۳( رواج دنیاگرایی در سطح هنجارها - شکل گیری نوعی برده داری فراگیر - بحران معنویت 

۴( نهادینه شدن سکوالریسم - تثبیت روابط ارباب رعیتی - افول سکوالریسم

 تشکیل جبهه نجات اسالمی در الجزایر، تحت تأثیر چه حادثه ای ایجاد شد و نیز گریز از سکوالریسم در جوامع غربی به چه چیزی 1--
انجامید؟

۲( قرارداد کمپ دیوید - خرافه پرستی  1( قتل انورسادات - بیداری اسالمی    

۴( شکل گیری انتفاضه - جست وجوی سنت های دینی توسط نخبگان ۳( انقالب اسالمی - رونق بازار معنویت های کاذب   

به ترتیب در »فرهنگ قرون وسطی«، »دوران رنسانس« و »قرون نوزدهم و بیستم«، معتبرترین راه شناخت جهان را چه می دانستند و 1--
کدام راه شناخت را نادیده گرفتند؟ 

1( وحی و شهود که استدالل های عقلی و فلسفی را نادیده گرفت - شناخت حسی و تجربی که وحی و شهود را نادیده گرفت - شناخت از راه عقل و تجربه که 
معرفت های غیرتجربی و غیر حسی را نادیده گرفت. 

۲( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا که معرفت های غیرتجربی و غیر حسی را نادیده گرفت - شناخت حسی و تجربی که وحی و شهود را نادیده گرفت - شناخت عقلی 
جدید که روش حسی و تجربی را کنار گذاشت. 

۳( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا که عقل و تجربه را نادیده گرفت - شناخت از راه عقل و تجربه که وحی و شهود را نادیده گرفت - شناخت خسی و تجربی که 
شناخت عقلی جدید را نادیده گرفت. 

۴( وحی و شهود که روش حسی و تجربی را نادیده گرفت - شناخت از راه عقل و تجربه که شناخت عقلی جدید را نادیده گرفت - شناخت عقلی جدید که معرفت های 
غیرتجربی و غیرحسی را کنار گذاشت.
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 متفکران، کدام دسته از دانشمندان را پسامدرن می خوانند، دلیل آن ها چیست، برخی از جامعه شناسان، چه قرنی را پایان حضور دین 1--
در قلمرو فرهنگ عمومی می دانستند، نگاه معنوی و دینی، چه زمانی به سطوح مختلف زندگی انسان ها بازگشت و متفکران از این بازگشت، 

با چه عناوینی یاد می کرده اند؟ )به ترتیب( 

1( اندیشمندانی را که در شناخت غیرتجربی جهان مدرن تردید کرده اند - زیرا شناخت غیرتجربی را علم نمی دانستند - قرن نوزدهم - نیمه اول قرن بیستم - افول 
سکوالریسم 

۲( دانشمندانی را که در هویت معرفت شناختی جهان مدرن تردید کردند - زیرا شناخت غیرتجربی را علم نمی دانستند - قرن نوزدهم - نیمه ی اول قرن بیستم - 
پساسکوالریسم 

۳( اندیشمندانی را که وجود بحران معنویت در فرهنگ غرب را نپذیرفته اند. زیرا به فراسوی جهان مدرن رسیده اند - قرن بیستم - سال های پایانی قرن بیستم - افول 
سکوالریسم 

۴( دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کرده اند. زیرا از اصول جهان مدرن عبور کرده اند - قرن بیستم - سال های پایانی قرن بیستم - پساسکوالریسم

 پاسخ هریک از پرسش های زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ )به ترتیب( 1--

- مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟
- گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی، کدام پیامد اجتماعی را به دنبال داشت؟ 

- با آشکار شدن محدودیت های علمی دانش تجربی و هم چنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیرحسی، کدام بحران آغاز 
شد؟ 

- در چه دوره ای، با روشن شدن مبانی غیرتجربی علم تجربی، علم مدرن زیر سؤال رفت؟ 
1( نیاز قطری آدمی به حقایق قدسی - رونق بازار معنویت های کاذب - بحران معرفتی جدید - نیمه دوم قرن بیستم 

۲( نیاز ذاتی انسان ها به معرفت الهی - سر بر آوردن دین ها و عرفان های جدید - بحران گرایش به معنویت - سال های آغازین قرن بیستم 

۳( نیاز فطری آدمی به حقایق ماوراء طبیعی - بیرون رفتن دین از قلمرو فرهنگ عمومی - بحران معنویت جدید - سال های پایانی قرن بیستم 

۴( نیاز ذاتی انسان ها به پیامبران الهی - گرایش مهاجران ساکن کشورهای غربی به هویت دینی خود - بحرانی دینی و معرفتی - نیمه ی اول قرن نوزدهم

به ترتیب هریک از عبارت های زیر به کدام مفاهیم اشاره دارد؟ 1--

- فرهنگ غرب توسط آن نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید، بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی حتی به مرگ آرمان ها و 
امیدها انجامید. 

- چالش های جهانی، یکی پس از دیگری آشکار می شوند و این چالش، در چند قرن گذشته بروز کرد و همچنان پابرجاست. 
- در حقیقت، تردید درباره ی آن، تردید درباره بنیان های هویتی فرهنگ غرب یعنی الیه های عمیق یا همان فلسفه ی روشنگری بود. 

- از قرن نوزدهم مبتنی بر حس و تجربه بود و براساس آن شناخت غیرتجربی، علمی دانسته نمی شد. 
1( نیازهای معنوی و معرفتی - چالش و نزاع بلوک شرق و غرب - مبانی علوم تجربی غربی - معتبرترین راه شناخت علمی 

۲( انکار حقایق قدسی - چالش فقر و غنا - مبانی علوم تجربی غربی - روشنگری مدرن 

۳( معرفت های غیرتجربی - بحران های زیست محیطی - هویت معرفت شناختی جهان - جریان های پست مدرن 

۴( نیاز آدمی به حقایق قدسی - بحران معرفتی - هویت معرفت شناختی جهان - راه شناخت جهان

جامعه شناسان قرن نوزدهم، کدام روش را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانستند. آن ها در برخورد با نخبگان جوامع 1--
غیرغربی، تنها راه پیشرفت و توسعه ی دیگر فرهنگ ها را چه می دانستند، از چه زمانی، استقالل معرفت علمی - تجربی مخدوش شد و 
هویت روشنگرانه ی آن موردتردید قرار گرفت و بحران های معرفتی و معنوی غرب، به کدام الیه های هویتی غرب تعلق دارند؟ )به ترتیب( 

1( روش حسی و تجربی - گرایش به دین و معنویت - از قرن نوزدهم - سکوالریسم و اومانیسم 

۲( شناخت از راه عقل و تجربه به پیروی از فلسفه ی روشنگری مدرن - با مشخص شدن ناسازگاری ابعاد معرفتی غرب - الیه های سطحی تر فرهنگ معاصر غرب 

۳( شناخت از راه عقل و تجربه - عدم تردید در اصول و مبانی فرهنگ غرب - از قرن بیستم - اومانیسم و روشنگری 

۴( روش حسی و تجربی - پیروی از فرهنگ غرب - با مشخص شدن وابستگی علم تجربی به معرفت های غیرتجربی - عمیق ترین الیه ی فرهنگ معاصر غرب
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دو وجه تفاوت بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا، به ترتیب در کدام مورد آمده است و بحران معرفتی جدید در غرب در چه زمانی 1--
آغاز شد؟ 

1( به فروپاشی حکومت منجر شدن بحران اقتصادی در مقابل غیر قابل کنترل بودن چالش فقر و غنا، محدود بودن چالش فقر و غنا به کشورهای غربی در مقابل 
جهانی بودن بحران اقتصادی - تردید پیدا کردن در اصول روشنگری به منزله ی تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن 

۲( به فروپاشی حکومت منجر شدن بحران اقتصادی در مقابل قابل کنترل بودن بحران اقتصادی، محدود بودن بحران اقتصادی به کشورهای غربی در مقابل جهانی 
بودن چالش فقر و غنا - تردید پیدا کردن در اصول روشنگری به منزله ی تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن 

۳( مستمر بودن بحران اقتصادی در مقابل دوره ای و مقطعی بودن چالش فقر و غنا، مرتبط بودن آسیب های بحران اقتصادی با قشرهای فقیر و ضعیف جامعه در 
مقابل همگانی بودن آسیب های مربوط به چالش فقر و غنا - آشکار شدن محدودیت های علمی دانش تجربی و وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیرحسی

۴( مستمر بودن چالش فقر و غنا در مقابل دوره ای و مقطعی بودن بحران اقتصادی، مرتبط بودن آسیب های چالش فقر و غنا با قشرهای فقیر و ضعیف جامعه در 
مقابل همگانی بودن آسیب های مربوط به بحران اقتصادی - آشکار شدن محدودیت های علمی دانش تجربی و وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیر حسی

به ترتیب هر یک از پیامدهای زیر با کدام بحران مرتبط است؟ 1--

- رونق بخشیدن بازار معنویت های کاذب و دروغین 
- افول روشنگری و شکل گیری جریان های پست مدرن 

- ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود 
- فراخوانده شدن مهاجران ساکن کشورهای غربی به سوی هویت دینی خود 

۲( بحران معنویت - بحران معرفتی - بحران معرفتی - بحران معنویت  1( بحران معنویت - بحران معرفتی - بحران معنویت - بحران معنویت  

۴( بحران معنویت - بحران معرفتی - بحران معنویت - بحران معرفتی ۳( بحران معرفتی - بحران معرفتی - بحران معنویت - بحران معنویت  

 به ترتیب، هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام بحران می باشد؟ 1--

- در ابتدا به کشورهای غربی محدود می شوند و از عوامل داخلی آن ها اثر می پذیرفتند.
- هنگامی آغاز شد که محدودیت ای علمِی دانش تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیر حسی آشکار شد. 

- چالش های معنوی، اخالقی و عاطفی، چالش های برخاسته از عمق فرهنگ غرب هستند. 
۲( بحران اقتصادی - بحران معنویت - بحران معرفتی  1( بحران معرفتی - بحران اقتصادی - بحران معنویت   

۴( بحران زیست محیطی - بحران معرفتی - بحران معرفتی ۳( بحران اقتصادی - بحران معرفتی - بحران معنویت   

به ترتیب هر عبارت به کدام رویداد و بحران اشاره می کند؟ 1--

- به تدریج به روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر سرایت کرد.
- افول سکوالریسم و پساسکوالریسم 

- جامعه شناسی قرن نوزدهم، روش تجربی خود را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانست. 
۲( بحران اقتصادی - بحران معنویت - بحران معرفتی  1( بحران زیست محیطی - بحران اقتصادی - بحران معرفتی   

۴( بحران فقر و غنا - بحران زیست محیطی - بحران معنویت ۳( بحران زیست محیطی - بحران معنویت - بحران معرفتی   

هریک از مصداق های زیر، مربوط به کدام فرهنگ است؟ 1--

- پیدایش فلسفی روسو
- مخالفت آناباپتیست ها با جریانات دنیاگرایانه 

- جست وجوی سنت های دینی توسط نخبگان جهان غرب 
- تبدیل مسجد ایاصوفیا به موزه توسط آتاتورک 

۲( غرب جدید - رنسانس - پسامدرن - سکوالر 1( سکوالر - قرون وسطی - مدرن - غرب    

۴( مدرن - اساطیری - پساسکوالر - دنیاگرایی ۳( پسامدرن - رنسانس - غرب جدید - مدرن   
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 به ترتیب هریک از پیامدهای زیر با کدام بحران مرتبط است؟ 1--

- رونق بخشیدن به بازار معنویت های کاذب و دروغین
- افول روشنگری و شکل گیری جریان های پست مدرن 

- ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود 
- فراخوانده شدن مهاجران ساکن کشورهای غربی به سوی هویت دینی خود 

۲( بحران معنویت - بحران معرفتی - بحران معرفتی - بحران معنویت  1( بحران معنویت - بحران معرفتی - بحران معنویت - بحران معنویت  

۴( بحران معنویت - بحران معرفتی - بحران معنویت - بحران معرفتی ۳( بحران معرفتی - بحران معرفتی - بحران معنویت - بحران معنویت  

 کدام روند، منجر به بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی شد؟ 1--

1( فرهنگ قرون وسطی ! توجه به شناخت از راه عقل و تجربه ! نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی ! ایجاد بحران معرفتی در دوران رنسانس ! 
بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی 

۲( روش تجربی تنها راه درست شناخت حقایق امور ! بحران معرفتی جدید ! آشکار شدن محدودیت معرفت های غیرحسی و غیرتجربی ! نیاز به استدالل عقلی ! 
پرداختن به شناخت عقلی و تجربی 

۳( نادیده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه ! توجه به کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا به عنوان معتبرترین راه شناخت ! ایجاد بحران معرفتی در دوران رنسانس ! 
روش تجربی به عنوان تنها راه شناخت ! استدالل عقلی جدید 

۴( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا به عنوان معتبرترین راه شناخت جهان در قرون وسطی ! نادیده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه ! ایجاد بحران معرفتی در دوران 
رنسانس ! نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی ! بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی

به ترتیب، هر یک از رویدادهای زیر، چه پیامدی را به دنبال خواهد داشت؟ 1--

- جنگ های صلیبی، مواجهه ی اروپاییان با مسلمانان و فتح قسطنطنیه
- عدم کنترل بحران اقتصادی 

- آشکار شدن محدودیت های علمِی دانش تجربی 
1( حذف کلیسا و دخالت در امور دنیوی - انتقال فشار ناشی از بحران به اقشار ضعیف - بحران معنویت 

۲( ظهور قدرت های محلی - چالش فقر و غنا - شکل گیری جریان های پست مدرن 

۳( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی - تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران - افول روشنگری 

۴( فروریختن اقتدار کلیسا - فروپاشی حکومت ها - بحران معرفتی جدید

به ترتیب بیان کنید در فرهنگ قرون وسطی، معتبرترین راه شناخت جهان چه بود، در این دوره کدام راه شناخت، نادیده گرفته شد. 1--
در قرن نوزدهم و بیستم، تنها راه شناخت علمی را چه می دانستند و در چه زمانی، نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی انسان ها 

بازگشت؟ 

1( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا - شناخت از راه عقل و تجربه - شناخت حسی و تجربی - سال های پایانی قرن بیستم

۲( گرایش به کتاب مقدس و باورهای دینی - شناخت حسی و تجربی - معرفت های غیرتجربی و غیرحسی - نیمه ی اول قرن نوزدهم 

۳( باورهای دینی و معنوی - شناخت از راه عقل و تجربه - وحی، شهود و عقل - سال های پایانی قرن نوزدهم

۴( حقایق قدسی و ماوراء طبیعی - شناخت حسی و تجربی - معرفت های حسی و تجربی - نیمه اول قرن بیستم

 به ترتیب مصادیق »الف«، »ب« و »پ« کدام اند؟1--

1( شمال و جنوبـ  خودباختگی فرهنگیـ  استعمارگر و استعمار زده
۲( استعمارگر و استعمارزدهـ  الگوپذیری مقلدانه از کشورهای صنعتیـ  شمال و جنوب
۳( توسعه یافته و عقب ماندهـ  نادیده گرفتن عدالت در عرصة حیات انسانیـ  فقر و غنا

۴( فرهنگ جدید غربـ  محدود نکردن چالش بین کشورهای غنی و فقیر به ابعاد اقتصادی و نظر داشتن به ابعاد فرهنگیـ  بحران اقتصادی کنترل نشده
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 در غرب بحران معرفتی هنگامی آغاز شد که:1--

1( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا به عنوان معتبرترین راه شناخت جهان موردتردید قرار گرفت. 

۲( سکوالریسم به عنوان مهم ترین الیه ی هویتی غرب معرفی شد. 

۳( اومانیسم عمیق ترین الیه ی فرهنگ معاصر غرب شناخته شد. 

۴( محدودیت های علمی دانش تجربی و وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیر حسی آشکار شد.

 در چه دوره ای از تاریخ بشری، با توجه به این که علم تجربی دارای مبانی غیرتجربی است، علم مدرن زیر سؤال رفت؟ 1--

۲( قرن نوزدهم   1( قرون وسطی      

۴( نیمه دوم قرن بیستم ۳( نیمه اول قرن بیستم     

متفکران پسامدرن چه زمانی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند؟ زمانی که ....... .1--

1( استقالل معرفت علمی - تجربی مخدوش شد.  

۲( مشخص شد علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت است. 

۳( در فرهنگ مدرن، سکوالریسم به صورت آشکار مطرح شد.  

۴( سیاست و اقتصاد جهان عرب، ابعاد جهانی پیدا کرد.

 مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان ........ .1--

1( نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و طبیعی است. 

۲( یک فرهنگ باید هم به نیازهای جسمانی و هم به نیازهای دنیوی انسان پاسخ دهد. 

۳( بی توجهی به ابعاد قدسی به بهانه ی رویکرد معنوی به بحران منجر می شود. 

۴( غفلت از ابعاد معنوی به بهانه رویکرد دنیوی، شکل دیگری از بحران را به همراه دارد.

گریز و رویگردانی از سکوالریسم از جوامع غربی، کدام یک از پیامدهای اجتماعی زیر را به همراه نداشته است؟1--

1( برخی از نخبگان جهان غرب به جست وجوی سنت های قدسی و دینی واداشت. 

۲( مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند به سوی هویت دینی خود فراخواند. 

۳( بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید. 

۴( موجب بیرون رفتن دین از فرهنگ عمومی جامعه غربی شد.

 در فرهنگ قرون وسطی، معتبرترین راه شناخت جهان چه چیزی بود؟ 1--

۲( عقل و تجربه  1( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا    

۴( رجوع به وحی و عقل ۳( رجوع به وحی و شهود     

دیگر 1-- توسعۀ  و  پیشرفت  راه  تنها  غرب  فرهنگ  از  پیروی  که  می کرد  القا  غربی  غیر  کشورهای  نخبگان  به  چگونه  غرب  فرهنگ   
فرهنگ هاست؟ 

۲( باترویج معنای علم مدرن  1( به وسیلۀ توسعۀ شناخت عقلی    

۴( با تبلیغ کنار گذاشتن جایگاه وحی و شهود ۳( به وسیلۀ توسعه شناخت حسی و عقلی   
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 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

»علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست، بلکه .......«
1( پرسش از مبانی علوم تجربی غربی در حقیقت پرسش از مبانی هویت آن است. 

۲( بحران های معرفتی و معنوی نشان داد که الیه های عمیق فرهنگ غرب از استحکام ویژه ای برخوردار نیست. 

۳( تفسیرهای متناسب با فرهنگ های دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد. 

۴( علم تجربی دارای میانی غیرتجربی است که نتیجه آن زیر سؤال رفتن علم مدرن می شود.

کدام گزینه ترتیب ورود سکوالریسم در حوزه های مختلف را به درستی ذکر می کند؟ 1--

۲( اقتصاد ! سیاست ! هنر ! علم  1( هنر ! اقتصاد ! سیاست ! علم   

۴( علم ! اقتصاد ! هنر ! سیاست ۳( سیاست ! هنر ! علم ! اقتصاد   

 پیامد هر عبارت را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

- رونق بخشیدن به بازار معنویت های کاذب و دروغین
- نیاز فطری به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی - عدم توجه فرهنگ به ابعاد دنیوی 

1( گرایش به دین و معنویت - پاسخ به نیازهای معنوی و روحی - بحران فرهنگی 

۲( رواج انواع بازسازی شده ی ادیان - تداوم باورهای دینی و معنوی - بحران فرهنگی 

۳( خروج دین از فرهنگ عموم مردم - اصالت بخشیدن به انسان - پوچ گرایی و ناامیدی

۴( خرافه پرستی و شیطان پرستی - تداوم باورهای معنوی و دینی - چالش های اقتصادی

 کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟1--

- بحران معنویت در فرهنگ غرب
- پیامد اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم 

- مسئله ی فقر و غنا هم چنان باقی است. 
۴( ب - چ - الف ۳( الف- ج- ب   ۲( ب- الف- ج   1( ج- ب- الف   

صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید. 1--

الف( چالش فقر و غنا در قرن هجدهم بروز کرد و همچنان پابرجاست. 
ب( در فرهنگ غرب گرایش به دین و معنویت از سر گرفته شده است. 

ج( فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقالب فرانسه رسید و با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی به تحقق آرمان ها و امیدها 
انجامید. 

۴( ص- غ- غ ۳( غ- غ- ص   ۲( ص- ص- غ    1( غ- ص- ص   

کدام گزینه در ارتباط با ویژگی های چالش های جهانی صحیح نیست؟1--

1( علت چالش های جهانی درونی است نه بیرونی که فرهنگ غرب بتواند آن را به دیگران نسبت دهند. 

۲( چالش های جهانی به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار می شوند، اغلب پایان نمی یابند و چالش های پیشین علم رغم بروز چالش های جدید هم چنان باقی 
می مانند. 

۳( چالش های جهانی در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود می آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب بر نمی خیزند. 

۴( ابتدا چالش های اقتصادی، سیاسی و نظامی رخ می دهند و سپس چالش های معرفتی، معنوی، اخالقی، عاطفی ظاهر می شوند.

افول سکوالریسمچالش های جهانیپوچ گرایی

بالفج
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 هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟ 1--

- ظهور ادیان جدید و عرفان های رنگارنگ
- غفلت از ابعاد معنوی به بهانه ی رویکرد دنیوی 

- بحران های معرفتی و معنوی 
1( پاسخ به نیاز فطری آدمی به معنویت - بحران فرهنگی - چالش های جهانی 

۲( خروج دین از قلمرو فرهنگ عمومی - انکار حقایق قدسی - چالش های اقتصادی 

۳( پاسخ به نیاز فطری آدمی به معنویت - بحران هویتی - چالش های سیاسی 

۴( مهار تدریجی چالش های جهانی - بحران فرهنگی - چالش های جهانی

 از نگاه بعضی از اندیشمندان، »افول سکوالریسم« به کدام یک از گزینه های زیر اشاره دارد؟1--

1( خارج شدن دین و نگاه های معنوی از همۀ سطوح فرهنگ بشر که به بحران معنویت منجر شد. 

۲( غفلت از ابعاد معنوی به بهانۀ رویکرد دنیوی که شکل دیگری از بحران را به دنبال آورد. 

۳( اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم که به پوچ گرایی و یاس منتهی شد. 

۴( موج بازگشت مجدد به نگاه دینی که نشانۀ بحران معنویت در فرهنگ غرب است.

 کنار گذاشتن داوری های ارزشی توسط علم، در کدام محدودۀ زمانی و با روشن شدن چه عاملی بود؟1--

۲( نیمۀ دوم قرن بیستم - مبتنی بودن علم بر معرفت های غیرتجربی  1( نیمۀ اول قرن نوزدهم - مبتنی بودن علم بر معرفت های غیرتجربی  

۴( نیمۀ اول قرن بیستم به محدودیت های علم تجربی ۳( نیمۀ دوم قرن نوزدهم - محدودیت های علوم تجربی   

به ترتیب هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟ 1--

- رونق بخشیدن بازار معنویت های کاذب و دروغین
- تداوم باور دینی و معنوی در زندگی انسان 

- شکل گیری ادیان جدید و عرفان های رنگارنگ 
1( پاسخ به نیازهای معنوی و قدسی - نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماورایی - بی توجهی به ابعاد دنیوی به بهانه ی رویکرد معنوی 

۲( گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی - نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماورایی - پاسخ به نیاز فطری آدمی به معنویت 

۳( جستجوی سنت های قدسی و دینی - پاسخ به نیاز فطری آدمی به معنویت - بحران معنویت و افول سکوالریسم 

۴( بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی - بی توجهی به ابعاد معنوی به بهانه ی رویکرد دنیوی - بحران معنویت و افول سکوالریسم

....... عمیق ترین الیه فرهنگ معاصر غرب و روح و شالوده ی آن هستند. 1--

۲( دنیسم - سوسیالیسم - اومانیسم  1( لیبرالیسم - سکوالریسم - روشنگری   

۴( کمونیسم - لیبرالیسم - دئیسم ۳( سکوالریسم - اومانیسم - روشنگری   

 چالش های جهانی در مواجهه با ........ .1--

1( بحران های اقتصادی جهانی پدید می آیند.

۲( دیدگاه استعماری غرب نسبت به سایر کشورهای جهان به وجود می آیند. 

۳( با سایر فرهنگ های جهان به وجود می آیند و به طور کلی جهانی هستند. 

۴( با سایر فرهنگ ها به وجود نمی آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب بر می خیزند.
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در مورد بحران معرفتی غرب، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 1--

1( در فرهنگ قرون وسطی کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان و روش معرفتی بود.

۲( در دوران رنسانس روش معرفتی قرون وسطی موردتردید قرار گرفت. 

۳( جهان غرب برای برون رفت از بحران معرفتی به سوی نوعی لیبرالیسم پیش رفت. 

۴( جهان غرب برای برون رفت از بحران معرفتی جایگاهی وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده انگاشت.

 در قرن نوزدهم جامعه شناسان، درباره ی حقایقی که پیامبران از طریق وحی درباره ی جامعه بشری بیان کرده بودند، سعی می کردند 1--
با کدام روش داوری کنند؟ 

۴( معرفتی و معنوی ۳( حسی و تجربی   ۳( عرفانی و مذهبی    1( شهودی   

 در ارتباط با روش تجربی جامعه شناسی قرن نوزدهم، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟1--

1( جامعه شناسی قرن نوزدهم، روش تجربی خود را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانست.

گاهی ها و علوم دیگر جوامع را غیرعلمی می خواند.  ۲( آ

۳( جامعه شناسی قرن نوزدهم، حضور استعماری غرب در دیگر جوامع را برای خود و دیگران توجیه می کرد.

۴( غرب با ترویج معنای کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا، پیروی از فرهنگ غرب را تنها راه پیشرفت و توسعه ی دیگر فرهنگ ها می دانست.

 در غرب در قرن نوزدهم و بیستم .......... تنها راه شناخت علمی قلمداد شد. 1--

۲( شناخت حسی و تجربی   1( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا    

۴( شناخت از راه وحی و شهود  ۳( شناخت عقلی    

کدام گزینه در مورد چالش های جهانی صحیح نمی باشد؟ 1--

1( چالش های جهانی به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار می شوند و اغلب پایان نمی یابند. 

۲( چالش فقر و غنا در قرن هجدهم بروز کرد اما همچنان باقیست. 

۳( ابتدا چالش های اقتصادی، سیاسی و نظامی رخ می دهند و سپس چالش های معرفتی، معنوی و اخالقی ظاهر می شوند.

۴( این چالش ها در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود می آیند.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برخی از نخبگان جهان غرب را به جست جوی سنت های قدسی و دینی واداشت.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و ا (1ل
در قرن بیستم به پوچ گرایی، یاس و ناامیدی انجامید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برخی از نخبگان جهان غرب را به جست وجوی سنت های قدسی واداشت.و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگامی که محدودیت های علمی دانشجویی تجربی و هم چنین وابستگی آن به معرفت های غیر تجربی و غیر حسی آشکار شد.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. »اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهان« در قرن بیستم به پوچ گرایی انجامید »انواع بازسازی شده ی ادیان« یکی و ا (1ل
از پیامدهای گریز از سکوالریسم در جوامع غربی است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در قرن هجدهم، ارزش ها و آرمان های دنیوی برای جهان غرب موجی از امید آفرید. امید به حاکمیت دنیوی و این و ا (1ل
جهانی، قدرت و سلطه ی انسان بر طبیعت و ایجاد بهشتی بر روی زمین که انسان قبل از آن در آسمان به دنبال آن بود. 

در ایــن بیــن جهــان غــرب در راســتای تحقــق ایــن اهــداف و آرزوهــا حقــوق، سیاســت، اقتصــاد و صنعــت متناســب بــا فرهنــگ خــود را پدیــد آورد و نظــام نویــن جهانی 
را شــکل داد

و و ا (1ل ارزشی دست شست  داوری های  از  علم  تجربی،  علم  روشن شدن محدودیت های  با  بیستم  قرن  اول  نیمه ی  در  است.  پاسخ صحیح   ۲ گزینه 
روشنگری مدرن به امور طبیعی محدود شد. در فرهنگ غرب، بار دیگر گرایش به دین و معنویت از سرگرفته شده است و حتی برای پاسخ به نیاز فطری آدمی به 
معنویت، دین های جدید و عرفان های رنگارنگ همانند قارچ از زمین روییده اند. فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید، 

بلکه با اصالت بخشیدن به انسان ها دنیوی در قرن بیستم پوچ گرایی، یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها انجامید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فراخواند.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. متفکران پسامدرن هنگامی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند که سیاست و اقتصاد جهان غرب، ابعاد جهانی و ا (1ل
پیدا کرده و نیازمند علمی بود که حضور جهانی خود را توجیه کند اما اندیشه های پسامدرن این ظرفیت را ندارند. 

مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان، نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی است. 

گریــز و رویگردانــی از سکوالریســم در جوامــع غربــی، بــازار معنویــت هــای کاذب و دروغیــن را رونــق بخشــید، زیــرا هنگامــی کــه ســکه ای اعتبــار پیــدا می کنــد، بــدل 
ســازی آن رواج مــی یابــد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. افوال سکوالریسم- پوچ گراییو لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تمامی جامعه را در بر می گیرد. بحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه ی رابطه و اا (1ل
ی انسان با طبیعت قرار داشت، ولی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع با یک دیگر نیز سرایت کرد و به آسیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر شد. 

افول روشنگری مدرن و شکل گیری جریان های پست مدرن )پسامدرن( یکی از ابعاد بحران معرفتی- علمی در فرهنگ غرب بود.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بسنده کردن به شناخت از راه عقل و تجربه، مربوط به رویکرد معرفتی- علمی فرهنگ غرب در عصر روشنگری )عقل و اا (1ل
گرایانه و حس گرایانه( است. 

نکتــه: توجــه داشــته باشــید کــه هــرگاه از روش هــای شــناخت )حســی، عقلــی، شــهودی( یــا ابــزار شــناخت نــام بــرده می شــود، منظــور همــان رویکــرد معرفتــی یــا 
بعــد معرفــت شناســانه ی فرهنــگ اســت. 

آسیب های مربوط به بحران اقتصادی، تمامی جامعه )مجموعه ی نظام اجتماعی( را در بر می گیرد. 

برخــی اندیشــمندان، بحــران هــای محیــط زیســت را ناشــی از رویکــرد انســان مــدرن و فرهنــگ معاصــر غــرب بــه طبیعــت می داننــد. انســان مــدرن بــه دلیــل نــگاه 
دنیــوی، تصــرف در طبیعــت تنهــا بــا فنــون و روش هــای تجربــی انجــام  مــی دهــد. )رویکــرد معرفتــی فرهنــگ غــرب( از ایــن رو بــه گســترش ســریع صنعــت و فناوری 

مــدرن، بــا وجــود ایــن کــه توانمنــدی و آســایش بیــش تــری بــرای بشــر فراهــم آورده، زیــان هــای جبــران ناپذیــری بــه او و طبیعــت وارد کــرده اســت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دنیا گرایی را در سطح هنجارها، رفتار ها و زندگی مردم، زمینه ی گسترش فبسفه های روشنگری را فراهم آورد و به و اا (1ل
دنبال آن فرهنگی جدید غرب شکل گرفت. فرهنگ جدید غرب با پیدایش و فلسفه های روشنگری آغاز می شود. 

اقتصــادی قــرون وســطی بــر مــدار کشــاورزی و روابــط اجتماعــی اربــاب- رعیتــی بــود. نظــام اربــاب- رعیتــی در غــرب کــه از آن بــا عنــوان فئودالیســم یــاد می شــود، 
نوعــی بــرده داری فراگیــر بــود؛ زیــرا کشــاورزان، وابســته بــه زمینهــای اربابــان خــود بودنــد و امــکان جابــه جایــی و نقــل و انتقــال نداشــتند. گســترش تجــارت و بــه 

دنبــال آن رشــد صنعــت، قشــر جدیــد ســرمایه داران را بــه وجــود آورد. 

طــی قــرن بیســتم نــه تنهــا دیــن از فرهنــگ عمومــی مــردم خــارج نشــد بلکــه ســال هــای پایانــی قــرن بیســتم شــاهد بازگشــت مجــدد نــگاه معنــوی و دینــی، بــه 
ســطوح مختلــف زندگــی انســان هــا بــود. بعضــی از ایــن مــوج کــه نشــانه ی بحــران معنویــت در فرهنــگ غــرب اســت، بــا عناویــن »افــول سکوالریســم« و »پســا 

سکوالریســم« یــاد کردنــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی- رونق بازار معنویت های کاذبو اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و و اا (1ل
تجربه نادیده گرفته می شد. 

در دوران رنسانس، جهان غرب برای برون رفت از بحران معرفتی، وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد. 

شناخت عقلی جدید نیز بیش از دو سده دوام نیافت. به همین دلیل در قرن نوزدهم و بیستم، شناخت حسی و تجربی را تنها راه شناخت علمی می دانستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کرده اند، پسامدرن می خوانند؛ زیرا از اصول جهان مدرن عبور و اا (1ل
کرده و به فراسوی آن رسیده اند. 

برخــی جامعــه شناســان بــر ایــن گمــان بودنــد کــه در قــرن بیســتم، دیــن از آخریــن عرصــه ی حضــور خــود- یعنــی قلمــرو و فرهنــگ عمومــی- نیــز بیــرون خواهــد 
رفــت، امــا واقعیــت، خــالف ایــن پیش بینــی را نشــان داد. 

طــی قــرن بیســتم نــه تنهــا دیــن از فرهنــگ عمومــی مــردم خــارج نشــد، بلکــه در ســال های پایانــی آن، نــگاه معنــوی و دینــی، بــه ســطوح مختلــف زندگــی انســان ها 
بازگشــت. بعضــی متفکــران از ایــن مــوج کــه نشــانه ی بحــران معنویــت در فرهنــگ غرب اســت، با عناویــن »افــول سکوالریســم« و »پساسکوالریســم« یــاد کردند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان، نیز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی است. 

گریــز و رویگردانــی از سکوالریســم در جوامــع غربــی، پیامدهــای اجتماعــی مختلفــی داشــت از جملــه: برخــی از نخبــگان جهــان غــرب را بــه جســت جــوی ســنت 
هــای قدســی و دینــی واداشــت، رونــق بــازار معنویــت هــای کاذب و دروغیــن را رونــق بخشــید و مهاجــران ســاکن کشــورهای غربــی را کــه اغلــب مرعــوب فرهنــگ 

مــدرن شــده بودنــد. بــه ســوی هویــت دینــی خــود فراخوانــد. 

بحــران معرفتــی جدیــد هنگامــی آغــاز شــد کــه محدودیــت هــای علمــی دانــش تجربــه و هــم چنیــن وابســتگی آن بــه معرفــت هــای غیــر تجربــی و غیــر حســی 
آشــکار شــد. 

در نیمه ی دوم قرن بیستم با روشن شدن این که علم تجربی دارای مبانی غیر تجربی است، علم مدرن زیر سوال رفت.



485

پاسخنامۀ درس دوازدهم: بحران های معرفتی و معنوی

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان های انقالب فرانسه نرسید، بلکه با اصالت بخشیدن به انسان و اا (1ل
دنیوی در قرن بیستم به پوچ گرایی، یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها انجامید. 

چالــش هــای جهانــی، بــه تدریــج و یکــی پــس از دیگــری آشــکار می شــوند، اغلــب پایــان نمــی یابنــد و بــروز چالــش هــای جدیــد، چالــش هــای پیــش نیــز هــم چنــان 
باقــی مــی ماننــد. بــرای مثــال، چالــش فقــر و غنــا در چنــد قــرن گذشــته بــروز کــرد، امــا هم چنــان پابرجاســت. 

تردید درباره ی مبانی علوم تجربی غربی، در حقیقت تردید درباره ی بنیان های هویتی و فرهنگ غرب الیه های عمیق یا همان فلسفه ی روشنگری بود. 

روشنگری مدرن از قرن نوزدهم مبتنی بر حس و تجربه بود و براساس آن، شناخت غیر تجربی، علمی دانسته نمی شد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه شناسان قرن نوزدهم روش تجربی )و حسی( خود را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانستند. و اا (1ل
بدین ترتیب، غرب )جامعه شناسان غربی(، این مطلب را به نخبگان جوامع غیر غربی القا می کرد که پیروی از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت و توسعه ی دیگر 

فرهنگ ها است. 

پــس از ایــن کــه مشــخص شــد علــم تجربــی بــه معرفــت هــای غیــر تجربــی وابســته اســت، اســتقالل معرفــت علمــی- تجربــی مخــدوش شــد و هویــت روشــنگرانه 
ی آن مــورد تردیــد قــرار گرفــت. 

بحران های معرفتی و معنوی غرب به عمیق ترین الیه ی فرهنگ معاصر غرب تعلق دارند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

بحــران اقتصــادی و چالــش فقــر و غنــا هــر دو، هویتــی اقتصــادی دارنــد ولــی تفــاوت هایــی نیــز بــا یــک دیگــر دارنــد. چالــش فقــر و غنــا چالشــی مســتمر در ســرمایه 
داری غربــی اســت ولــی بحــران اقتصــادی اغلــب دوره ای و مقطعــی اســت. آســیب هــای مربــوط بــه فقــر و غنــا همــواره متوجــه قشــر هــای فقیــر و ضعیــف جامعــه 

اســت، ولــی آســیب های مربــوط بــه بحــران اقتصــادی تمامــی جامعــه را در بــر مــی گیــرد. 

بحران معرفتی جدید، هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربه و هم چنین وابستگی آن به معفرفت های غیر تجربی و غیر حضوری آشکار شد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رونق بخشیدن بازار معنویت های کاذب و دروغین: بحران معنویت

افول روشنگری و شکل گیری جریان های پست مدرن: بحران معرفتی 

ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود: بحران معرفتی 

فراخوانده شدن مهاجران ساکن کشورهای غربی به سوی هویت دینی خود: بحران معنویت

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ــا شــکل گیری اقتصــاد جهانــی  ــر مــی پذیرفتنــد، ولــی ب ــه کشــورهای غربــی محــدود می شــدند و از عوامــل داخلــی آن هــا اث بحــران هــای اقتصــادی در ابتــدا ب
و کاهــش اهمیــت مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی، ایــن بحران هــا ک منطقــه ای بودنــد، بــه ســرعت آثــار و پیامدهــای خــود را در ســطح جهــان آشــکار ســاختند. 

بحران های معرفتی جدید هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربی و هم چنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیرحسی آشکار شد.

چالش های معنوی، اخالقی و عاطفی، چالش های برخاسته از عمق فرهنگ غرب هستن که مربوط به بحران معنویت است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه ی رابطه ی انسان با طبیعت قرار داشت، ولی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع با و اا (1ل
یک دیگر نیز سرایت کرد. طی قرن بیستم، نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد، بلکه در سال های پایانی آن، نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی 

انسان ها بازگشت. بعضی متفکران از این موج که نشانه ی بحران معنویت فرهنگ غرب است، با عناوین »افول سکوالریسم« و »پساسکوالریسم« یاد کردند. 

گاهــی هــا و علــوم جوامــع دیگــر  جامعــه شناســان قــرن نوزدهــم، روش تجربــی خــود را تنهــا راه درســت بــرای شــناخت جهــان هســتی می دانســتند و معتقــد بودنــد آ
غیــر علمــی اســت. بدیــن ترتیــب، غــرب ایــن مطلــب را بــه نخبــگان جوامــع غیــر غربــی القــا مــی کــرد کــه پیــروی از فرهنــگ غــرب تنهــا راه پیشــرفت و توســعه 
ی دیگــر فرهنگ هــا اســت. بحــران معرفتــی جدیــد هنگامــی آغــاز شــد کــه محدودیــت هــای علمــی دانــش تجربــی و هــم چنیــن وابســتگی آن معرفــت هــای 

غیرتجربــی و غیرحســی آشــکار شــد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رونق بخشیدن به بازار معنویت های کاذب و دروغین: بحران معنویت 

افول روشنگری و شکل گیری جریان های ُپست مدرن: بحران معرفتی 

ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود: بحران معرفتی 

فراخوانده شدن مهاجران ساکن کشورهای غربی به سوی هویت دینی خود: بحران معنویت

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در فرهنگ قرون وسطی کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و تجربه و اا (1ل
نادیده گرفته می شد. در دوران رنسانس این روش معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به تدریج بحران معرفتی انجامید. جهان غرب برای برون رفت از این بحران، 

وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده گرفت و به شناخت عقلی و تجربی بسنده کرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جنگ های صلیبی، مواجهه ی اروپاییان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنیه، زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد. 

بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. 

بحران معرفتی جدید هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربی و هم چنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیرحسی آشکار شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و و اا (1ل
تجربه نادیده گرفته می شد. 

شناخت عقلی جدید بیش از دو سده دوام نیاورد، به همین دلیل قرن نوزدهم و بیستم، شناخت حسی و تجربی را تنها راه شناخت علمی می دانستند. 

طــی قــرن بیســتم نــه تنهــا دیــن از فرهنــگ عمومــی مــردم خــارج نشــد، بلکــه در ســال هــای پایانــی قــرن بیســتم، نــگاه معنــوی و دینــی، بــه ســطوح مختلــف زندگی 
انســان ها بازگشــت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  الف: تردید دربارة بنیان های هویتی فرهنگ غرب، موجب ظهور بحران معرفتی ـ علمی شد.و اا (1ل

ب: کســانی کــه از نظریــة اســتعمار و اســتعمارگر بــرای بیــان چالــش فقــر و غنــا اســتفاده می کننــد، چالــش و نــزاع بیــن ایــن کشــورها را بــه ابعــاد اقتصــادی محــدود 
نمی کننــد و بــه ابعــاد فرهنگــی آن نیــز توجــه دارنــد. )درس 10 یازدهــم(

پ: بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی حکومت ها منجر شود. )درس 11 یازدهم(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرهنگ غرب با ترویج معنای علم مدرن، این مطلب را به نخبگان جوامع غیر غربی القا می کرد که پیروی از فرهنگ و اا (1ل
غرب تنها راه پیشرفت و توسعۀ دیگر فرهنگ هاست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن است جهان طبعیت نیست، بلکه تفسیر های متناسب با فرهنگ های دیگر نیز و اا (1ل
می تواند وجود داشته باشد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سکوالریسم ترتیب در حوزه های هنر، اقتصاد، سیاست، و علم ظاهر گردید.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی، بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق ببخشید، زیرا هنگامی و اا (1ل
که سکه ای اعتبار پیدا می کند، بدل سازی آن رواج می یابد. خرافه پرستی، شیطان پرستی، انواع بازسازی  شده ی ادیان و عرفان های شرقی و سرخ پوستی، 
نمونه هایی از این معنویت های و دروغین هستند. مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان، نیاز فطری به حقایق قدسی و ماوراءطبیعی 
است. همان گونه که بی توجهی به ابعاد دنیوی به بهانه ی رویکرد معنوی به بحران منجر می شود، غفلت از ابعاد معنوی به بهانه ی رویکرد دنیوی شکل دیگری 

از بحران را به دنبال می آورد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

طــی قــرن بیســتم نــه تنهــا دیــن از فرهنــگ عمومــی مــردم خارج نشــد ســال هــای پایانــی قرن بیســتم شــاهد بازگشــت مجدد نــگاه معنــوی و دینــی، به ســطوح مختلف 
زندگــی انســان هــا بــود. بعضــی از ایــن مــوج کــه نشــانه ی بحــران معنویــت در فرهنگ غرب اســت، بــا عناوین »افــول سکوالریســم« و »پساسکوالریســم« یــاد کردند. 

فرهنــگ غــرب بــا انــکار حقایــق قدســی، نــه تنهــا بــه آرمــان هــای انقــالب فرانســه نرســید بلکــه بــا اصالــت بخشــیدن بــه انســان دنیــوی در قــرن بیســتم بــه پــوچ 
گرایــی، یــأس و ناامیــدی و مــرگ آرمــان هــا و امیدهــای انجامیــد. 

الــف( چالش هــای جهانــی اغلــب پایــان نمــی یابنــد و علــی رغــم بــروز چالــش هــای جدیــد باقــی مــی ماننــد. بــرای مثــال اگرچــه چالــش فقــر و غنــا در قــرن هجدهم 
بــروز کــرد امــا هم چنــان پابرجاســت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: و اا (1ل

فرهنــگ غــرب بــا انــکار حقایــق قدســی، نــه تنهــا بــه آرمان هــای انقــالب فرانســه نرســید بلکــه بــا اصالــت بخشــیدن بــه انســان دنیــوی در قــرن بیســتم بــه پــوچ 
گرایــی، یــأس، ناامیــدی و مــرگ آرمان هــا و امیدهــا انجامیــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. چالش های جهانی در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود نمی آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب برمی خیزند.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در فرهنگ غرب بار دیگر گرایش به دین و معنویت از سرگرفته شده است و حتی برای پاسخ به نیازهای فطری آدمی به و اا (1ل
معنویت، دین های جدید و عرفان های رنگارنگ همانند قارچ از زمین روییده اند و عده ای از آن ها پیروی می کنند. غفلت از ابعاد معنوی به بهانه ی رویکرد دنیوی 
بحران فرهنگی را به دنبال می آورد. تمامی چالش های جهانی، از سکوالریسم، اومانیسم و روشنگری که عمیق ترین الیه های فرهنگ معاصر غرب هستند، بر 

می خیزند، ولی بحران های معرفتی و معنوی به این الیه اختصاص دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. طی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد، بلکه سال های پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت و اا (1ل
مجدد نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی انسان ها بود. بعضی از این موج که نشانۀ بحران معنویت فرهنگ غرب است، با عناوین »افول سکوالریسم« 

و »پسا سکوالریسم« یاد کردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در نیمۀ اول قرن بیستم با روشن شدن محدودیت های علم تجربی، علم از داوری های ارزشی دست شست.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رونق بخشیدن بازار معنویت های کاذب و دروغین  گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی 

تداوم باور دینی و معنوی در زندگی انسان  نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماورایی 

شکل گیری ادیان جدید و عرفان های رنگارنگ  پاسخ به نیاز فطری آدمی به معنویت

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جهان غرب به سوی نوعی روشنگری پیش رفت.و اا (1ل
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. غرب با ترویج معنای علم مدرن، پیروی از فرهنگ غرب را تنها راه پیشرفت و توسعه ی دیگر فرهنگ ها می دانست.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. این چالش ها در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود نمی آیند و همگی از عمق فرهنگ غرب برمی خیزندو اا (1ل
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سواالت درس سیزدهم

سرآغاز بیداری اسالمی
پایۀ یازدهم

قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان چگونه بود؟1-

۲( ساختارهای اجتماعی پیشین را حفظ می گردند.  ۱( وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.    

۴( ریشه در باورها و پیشینه تاریخی این کشورها داشت. ۳( می کوشیدند مظاهر دینی و اسالمی را حفظ کنند.   

 تعامل عالمان شیعی با قاجار بر چه اساسی بود و نخستین بیدار گران اسالمی در ایران، چه اقداماتی انجام دادند؟1-

۱( مقاومت منفی- به ناسیونالیسم روی آورده بودند. 

۲( فعالیت رقابت آمیز به آن ها برای اصالح برخی رفتارهای پادشاهان قاجار تالش می کردند. 

۳( مقاومت منفی- جنبش هایی را برای اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت قاجار به وجود آوردند. 

۴( فعالیت رقابت آمیز- جنبش هایی را برای اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت قاجار به وجود آوردند.

هر عبارت به کدام یک از جریان های فکری و اجتماعی اشاره دارند؟ )به ترتیب(1-

- اعتراض نسل دوم غرب گرایان از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های 
لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت.

- به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی آن نداشتند.
- به اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد روی آورده بودند.

- رهاورد حکومت آنان در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری بود. 
۱( روشن فکران چپ کشورهای اسالمی- منورالفکران غرب گرا- بیدارگران اسالمی- منورالفکران غرب گرا 

۲( منورالفکران غرب گرا- روشن فکران غرب گرا- بیدارگران اسالمی- منورالفکران غرب گرا 

۳( روشن فکران چپ کشورهای اسالمی- بیدارگران اسالمی- منورالفکران غرب گرا- منورالفکران غرب گرا 

۴( منورالفکران غرب گرا- بیدارگران اسالمی- روشن فکران غرب گرا- روشن فکران غرب گرا

 از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی نیست؟1-

۱( بیداری از بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند و وحدت امت اسالمی را دنبال می کردند. 

۲( به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند و به ناسیونالیسم روی آورده بودند. 

۳( به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع اسالمی بودند. 

۴( تشکیل قدرت واحد اسالمی را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را درون امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند.
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 به ترتیب »استبداد استعماری« و »حذف ساختارهای اجتماعی پیشین« عملکرد چه کسانی بود؟1-

۲( روشنفکران چپ- جریان های فراماسونری  ۱( فراماسونرها- منورالفکران غرب گرا     

۴( منورالفکران غرب گرا- حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان ۳( گروه های ناسیونالیستی- جریان های روشنفکری چپ   

 به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟1-

- باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت
- موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم

- مخدوش ساختن استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی
۲( لیبرالیسم- انقالب های آزادی بخش- منورالفکران غرب گرا  ۱( نظام سلطه- انقالب اسالمی ایران- روشن فکران چپ   

۴( بازارهای مشترک منطقه ای- بیدار گران اسالمی- کشورهای استعمارگر ۳( امپریالیسم- کشورهای زیر نفوذ بلوک شرقی- کانون های ثروت و قدرت  

کدام یک در رابطه با روشن فکران چپ کشورهای اسالمی درست است؟ 1-

۱( موردحمایت بلوک شرق- عدم اعتراض به نسل اول به دلیل اسالم ستیزی- تداوم جاذبه پس از فروپاشی بلوک شرق 

۲( حرکت اجتماعی برخی از آنان به صورت مکاتب غیرتوحیدی- موردحمایت بلوک غرب- تداوم جاذبه تا حفظ جاذبه های روشن فکری چپ در سطح جهانی 

۳( خودداری برخی از آنان از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم- سازمان دادن حرکت های خود در چارچوب اندیشه های لیبرالیستی- موردحمایت بلوک غرب 
و شرق 

۴( سازمان دادن حرکت های خود در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی- تداوم جاذبه تا هنگام فروپاشی بلوک شرق- اعتراض به نسل 
اول روشن فکران نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های سرمایه داری و لیبرالیستی

به ترتیب بیان کنید دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی که اغلب در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی، مهجور مانده بودند، چه نام 1-
داشتند، دولت های کشورهای مسلمان، در چه وضعیتی، آسیب پذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند و عالمان دینی اغلب 

چه نوع تعاملی با این قدرت ها داشتند؟ 

۱( قرآن و عترت- نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب- تأیید قدرت حاکم بر حمایت از آن 

۲( فقاهت و عدالت- مقابله با خطر جوامع غربی و استبداد استعماری- در حد واجبات نظامیه 

۳( فقاهت و عدالت- به میزان دوری از متن دینی و اسالمی- ضرورت حفظ امنیت 

۴( قرآن و عترت- مقاومت در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب- نزاع و رقابتی سخت با حاکمان

 به ترتیب بیان کنید نخستین بیدارگران اسالمی، چه نوع خطرهایی را گوشزد می کردند، در مقابله با کدام دسته خطرهای جنبش هایی 1-
را ایجاد کردند و کدام یک از جنبش های زیر، از اقدامات نخستین بیدارگران اسالمی نیست؟ 

۱( خطر جوامع غربی و خطر شیوه برخوردی که دولت های اسالمی در برابر آنان داشتند- خطر جوامع غربی- برخورد علما با مسئله ی کشف حجاب 

۲( خطر تفرقه میان قومیت های مختلف درون امت اسالمی را بیان می کردند- خطر کشورهای استعمارگر- حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو 

۳( خطر منورالفکران غرب گرا و خطر روشنفکران چپ را مطرح می کردند- خطر روشنفکران چپ گرا- اصالحات امیرکبیر 

۴( خطر ورود روسیه به داخل مرزهای کشور ما و ضرورت مقابله با آن ها را مطرح می گردند- خطر لژهای فراماسونری- حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه

 کدام گزینه به ترتیب به ویژگی »منورالفکران غرب گرا )نسل اول(« و »نسل دوم روشنفکران« مربوط نیست و نسل دوم روشنفکران 1--
تا چه زمانی در کشورهای اسالمی، جاذبه داشتند؟ 

۱( به دنبال اصالح رفتار دولت ها در کشورهای اسالمی بودند- اعتراض آن ها به روشنفکران نسل اول به دلیل اسالم ستیزی آنان نبود- تا سقوط پهلوی دوم 

۲( شکل گیری تحت تأثیر جریان های چپ- عدم احساس خطر نسبت به کشورهای استعمارگر- تا پیش از فروپاشی بلوک شرق 
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۳( مفهوم امت و ملت اسالمی برای آن ها منفور بود- اعتراض آن ها به روشنفکران نسل اول به دلیل گریز آنان از اسالم نبود- تا سقوط پهلوی دوم 

۴( شکل گیری تحت تأثیر جریان های چپ- حرکت در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی و مارکسیستی- تا پیش از فروپاشی بلوک شرق 

 پیامد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی، ....... بود. چون برخی از روشنفکران چپ آشکارا اندیشه های غیرتوحیدی 1--
را مطرح می کردند و برخی دیگر از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند و حتی گاهی اندیشه های خود را در پوشش 
دینی بیان می داشتند، ....... در کشورهای اسالمی پدید آمد که حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ کشورهای مسلمان، اغلب 

موردحمایت ....... قرار می گرفت.

۲( استبداد ایلی- روشنفکری نسل اول- بلوک شرقی و شوروی  ۱( رشد اندیشه های ناسیونالیستی و مارکسیستی- قدرت های سکوالری- بلوک غرب  

۴( استبداد استعماری- روشنفکری التقاطی چپ- بلوک شرق ۳( رشد اندیشه های قومی و ناسیونالیستی- جاذبه ی روشنفکری چپ- بلوک غرب  

عبارت های زیر به ترتیب بیانگر ویژگی های کدام گروه ها هستند؟1--

- به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند.
- حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دادند.

- با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب، شناخت عمیقی نداشتند. 
۲( روشنفکران چپ- منورالفکران غرب گرا- منورالفکران غرب گرا  ۱( منورالفکران غرب گرا- روشنفکران چپ- نخستین بیدارگران اسالمی   

۴( منورالفکران غرب گرا- روشنفکران چپ- روشنفکران چپ ۳( روشنفکران چپ- منورالفکران غرب گرا- نخستین بیدارگران اسالمی   

 این موارد به ترتیب، عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟1--

- سرکوب مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی خود
- موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم

- باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت 
۲( منورالفکران غرب گرا- انقالب های آزادی بخش- لیبرالیسم  ۱( روشن فکران چپ- بیدارگران اسالمی- نظام سلطه    

۴( نظام شاهنشاهی- انقالب اسالمی ایران- بازارهای مشترک منطقه ای ۳( دولت مردان قاجار- کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق- امپریالیسم   

 به ترتیب موارد زیر با چه موضوعی ارتباط دارند؟1--

- نگرش به عالم و آدم
- رفتار متناسب با منافع آیندگان

- روی آوردن به ناسیونالیسم
۲( کار کردن نهاد فرهنگی- هنجار اجتماعی- پیدایش رنسانس  ۱( جامعه پذیری- پدیده ی اجتماعی- منش بیدارگران اسالمی    

۴( مصادیق فرهنگ- کنش اجتماعی- ویژگی منورالفکران غرب زده ۳( فرهنگ عمومی- کنش انسانی- آرمان سیاسی فراماسونرها    

 به ترتیب، هر یک از موارد زیر با کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1--

نشانه ی بحران معنویت در فرهنگ غرب
مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان 

حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی 
نسل دوم روشنفکران معترض به عملکرد نسل اول 

۱( افول سکوالریسم- نیازهای جسمانی و دنیوی انسان- لژهای فراماسونری- منورالفکران غرب گرا 

۲( پسا سکوالریسم- نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی- استبداد استعماری- روشنفکران چپ کشورهای اسالمی 

۳( فرهنگ مدرن- نیازهای معنوی و قدسی- حفظ هویت اسالمی- روشنفکری التقاطی 

۴( افول روشنگری- جست وجوی سنت های قدسی و دینی- نخستین بیدارگران اسالمی- جریان های ناسیونالیستی و مارکسیستی
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 به ترتیب، »دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن، تردید کرده اند چه می نامند؟«، »در کدام فرهنگ، گرایش ها و رفتارهای 1--
دینی تنها با توجیه دنیوی امکان مطرح شدن دارند؟« و »چه کسانی با حمایت کشورهای غربی، در جوامع خود، حکومت های سکوالر 

تشکیل دادند؟« 

۲( پسامدرن- مدرن- منورالفکران غرب گرا  ۱( پساسکوالریسم- معاصر غرب- روشن فکران غرب گرا   

۴( پسامدرن- غرب- نخستین بیدارگران اسالمی ۳( روشنگری مدرن- مدرن- روشن فکران چپ    

 جهان عرب ابتدا با ....... الیه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی، از جمله جهان اسالم، مواجه شد، از ابتدای ..........، 1--
جریان های فکری و اجتماعی متفاوتی در جهان اسالم شکل گرفت و .......... و .......... هستند که دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی 

هستند، اغلب در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی، باقی مانده بودند. 

۱( عمیق ترین و بنیادی ترین- قدرتمندی جوامع غربی و شکل گیری استعمار- توحید- نبوت 

۲( سطحی ترین و ظاهری ترین- شکل گیری جنگ های صلیبی- نبوت- امامت 

۳( سطحی ترین و ظاهری ترین- رویارویی جهان اسالم با غرب متجدد- فقاهت- عدالت 

۴( عمیق ترین و بنیادی ترین- نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسالمی- فقاهت- امامت

 نخستین بیدارگران اسالمی، چه کسانی بودند، کدام یک از موارد زیر، از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی نیست و 1--
کدام عامل، دولت مردان کشورهای اسالمی را مرغوب و شیفته ی فرهنگ غرب می ساخت؟ )به ترتیب(

۱( آن دسته از افرادی که حضور سیاسی و اقتصادی استعمارگران را فرصت می دانستند- قومیت های مختلف را درون امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند- 
تقلید از رفتار فرنگیان 

۲( کسانی که به خطر جوامع غربی و شیوه ی برخورد دولت های اسالمی در برابر غرب توجه کردند- مفهوم امت و ملت اسالمی برای آن ها بی معنا بود- جاذبه های 
دنیوی کشورهای غربی 

۳( آن دسته از عالمان دینی که رساله ی جهادیه را تدوین کردند- بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند- اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد 

۴( کسانی که حرکت ها و جنبش هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند- به دنبال اصالح رفتار دولت ها در کشورهای اسالمی بودند- قدرت نظامی، سیاسی و 
اقتصادی کشورهای غربی

 به ترتیب هریک از ویژگی های زیر، مربوط به کدام جریان فکری و اجتماعی است؟1--

- اعتراضاتی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری داشتند.
- آن ها بیداری را در تقلید از رفتارهای فرنگیان می دانستند.

- در قدم های نخست، از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند و در نهایت حکومت سکوالر تشکیل 
دادند.

- خواستار اصالح رفتار دولت ها در کشورهای اسالمی بودند.
- حرکت های اجتماعی آن ها، در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی بود. 

۱( روشنفکران چپ- منورالفکران غرب گرا- منورالفکران غرب گرا- نخستین بیدارگران اسالمی- روشنفکران چپ

۲( روشنفکران چپ- نخستین بیدارگران اسالمی- روشنفکران التقاطی- روشنفکران چپ- منورالفکران غرب گرا

۳( منورالفکران غرب گرا- روشنفکران چپ- روشنفکران چپ- نخبگان غرب گرا- منورالفکران غرب گرا 

۴( منورالفکران غرب گرا- حکومت های سکوالر- قدرت های سکوالری- منورالفکران غرب گرا- روشنفکران چپ

 تا پیش از .......، روشنفکران چپ در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند، برخی از آنان آشکارا ....... را مطرح می کردند و برخی دیگر 1--
گاهی، اندیشه های خود را در ....... بیان می داشتند. به این ترتیب ....... در کشورهای اسالمی پدید آمده و حرکت های اعتراض آمیز 

روشنفکران چپ کشورهای مسلمان اغلب موردحمایت ......... قرار می گرفت. 
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۱( روی کار آمدن حکومت های سکوالر- ضرورت اصالحات- قالب دفاع از دین- نسل دوم روشنفکران- بلوک غرب

۲( فروپاشی بلوک شرق- اندیشه های غیرتوحیدی- پوشش دینی- روشنفکری التقاطی چپ- بلوک شرق 

۳( فروپاشی بلوک شرق- فرهنگ اسالمی- پوشش اصالحات- حکومت سکوالر- بلوک غرب 

۴( روی کار آمدن حکومت های سکوالر- اندیشه های ضد اسالمی- قالب افکار لیبرالیستی- منورالفکر غرب گرا- بلوک شرق

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب(1--

الف( نخبگان غرب گرایی که به عملکرد نسل اول روشنفکران معترض بودند، نسل دوم روشنفکران را شکل دادند.
پیدا  غربی  کشورهای  برابر  در  کمتری  آسیب پذیری  اسالمی،  و  دینی  سنت های  از  دوری  میزان  به  مسلمان  کشورهای  دولت های  ب( 

می کردند. 
ج( منورالفکران غرب گرا در ایران، اومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه کردند. 

د( قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها داشت. 
۴( غ- ص- ض- غ ۳( ص- غ- ص- غ   ۲( ص- غ- غ- غ    ۱( ص- ص- غ- ص   

به ترتیب هر عبارت به کدام جریان فکری و افراد اشاره دارد؟1--

- اعتراضات آنان از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی شکل 
می گرفت.

- سعی می کردند ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف و ساختارهای اجتماعی جدیدی ایجاد کنند.
- با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، آگاهی عمیقی از فرهنگ غرب نداشتند. 

۱( منورالفکران غرب گرا- روشنفکران التقاطی- حاکمان سکوالر- نخستین بیدارگران اسالمی 

۲( روشنفکران غرب گرا- روشنفکران چپ- حاکمان سکوالر- منورالفکران غرب گرا 

۳( نخستین بیدارگران اسالمی- حاکمان سکوالر- منورالفکران غرب گرا- روشنفکران التقاطی 

۴( روشنفکران غرب گرا- حاکمان سکوالر- منورالفکران غرب گرا- بیدارگران نخستین

 کدام مورد پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ )به ترتیب( 1--

الف( منظور از روشن فکری التقاطی چپ چیست؟
ب( روشن فکران چپ تا چه زمانی در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند؟ 

پ( روشن فکران چپ به چه دلیل به روشن فکران نسل اول اعتراض داشتند؟ 
۱( اندیشه های خود را در پوشش های دینی بیان می داشتند- تا فروپاشی بلوک شرق- اعتراض به عملکردهای اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری 

۲( از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم ترسی نداشتند- تا پایان جنگ جهانی دوم- گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی یا اسالم ستیزی 

۳( از رویارویی با باورهای دینی مردم ترسی نداشتند- تا فروپاشی بلوک شرق- اعتراض به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری 

۴( اندیشه های خود را در پوشش های دینی بیان می داشت- تا پایان جنگ جهانی دوم- گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی یا اسالم ستیزی

هر عبارت، به ترتیب مربوط به کدام مفهوم است؟1--

- باقی ماندن در خصوصیات پیرامونی و استعمار زده در کشورهای اسالمی
- وابستگی به کشورهای استعمارگر

- رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا
۱( اعتراض نخبگان غرب گرا- استقالل سیاسی و اقتصادی در جوامع اسالمی- استبداد ایلی و قومی 

۲( اعتراض نخبگان غرب گرا- سرکوب مقاومت مردمی برای حفظ هویت اسالمی- استبداد استعماری 

۳( وابستگی به کشورهای استعمارگر- مخدوش شدن وحدت امت اسالمی- استبداد استعماری 

۴( وابستگی به کشورهای استعمارگر- استبداد استعماری- استبداد ایلی و قومی
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 به ترتیب هر یک از مصداق های زیر، مربوط به کدام فرهنگ و دوره تاریخی است؟1--

- پیدایش فلسفه ی دکارت
- فتح قسطنطنیه

- رونق معنویت های کاذب و دروغین- حکومت آتاتورک در ترکیه 
۲( رنسانس- رنسانس- اساطیری- غرب  ۱( سکوالر- استکباری- قرون وسطی- مدرن   

۴( پسامدرن- سلطه- غیرتوحیدی- متجدد ۳( غرب جدید- قرون وسطی- پسامدرن- سکوالر   

 به ترتیب هر یک از این وقایع مربوط به کدام دوران تاریخی هستند؟1--

- اقتصاد بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب- رعیتی بود.
- نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا به وجود آمد.

- نظریه پردازان غربی جنگ را از کشورهای غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل کرده اند که در دوران استعمار، تحت سلطه ی جهان 
غرب قرار گرفته بودند. 

۲( رنسانس- جنبش عدالت خانه- فروپاشی بلوک شرق  ۱( قرون وسطی- انقالب های آزادی بخش- انقالب اسالمی ایران  

۴( رنسانس- جنبش عدالت خانه- انقالب مشروطه ۳( قرون وسطی- انقالب مشروطه- فروپاشی بلوک شرق   

 عبارت های زیر به ترتیب عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟1--

- نسل دوم غرب گرایان بودند.
- تقلیدی از انقالب های مدرن بودند.

- به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند. 
۲( منورالفکران غرب گرا- انقالب الجزایر- روشنفکران غرب گرا ۱( روشنفکران غرب گرا- انقالب های آزادی بخش- منورالفکران غرب گرا  

۴( منورالفکران غرب گرا- انقالب فرانسه- بیدارگران اولیه ۳( روشنفکران غرب گرا- جنبش های قرن بیستم- روشنفکران غرب گرا  

 به ترتیب هر یک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟1--

- شکل گیری ادبیات مدرن
- روی آوردن روشنفکران چپ به اندیشه های لیبرالیستی

- اقتصاد آن بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب- رعیتی بود. 
۲( قبل از رنانس- حاکمیت لیبرالیسم اولیه- کشف قاره ی آمریکا  ۱( رنسانس- فروپاشی بلوک شرق- قرون وسطی    

۴( رنسانس- انقالب صنعتی- قرون وسطی ۳( رنسانس- فروپاشی بلوک شرق- انقالب صنعتی   

کدام گزینه در رابطه با منورالفکران غرب گرا و ویژگی های آن صحیح نیست؟ 1--

١( نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر می کردند و حضور سیاسی و اقتصادی آنان را خطر می دانستند. 

۲( در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند، در نهایت با حمایت کشورهای غربی، در جوامع خود حکومت های 
سکوالر تشکیل دادند. 

۳( برخالف بیدارگران اسالمی بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند بلکه بیداری را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند. 

۴( موردحمایت دولت های استعمارگر غربی بودند و این دولت ها به کمک آنان توانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.
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 به ترتیب وجه اشتراک منورالفکران غرب گرا، با بیدارگران اسالمی و روشنفکران چپ چه بود؟ 1--

۱( استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع را می خواستند- نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند.

۲( اصالح رفتار دولت های اسالمی را دنبال می کردند- اندیشه های ناسیونالیستی داشتند. 

۳( اصالح رفتار دولت های اسالمی را دنبال می کردند- نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند. 

۴( استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع را می خواستند- اندیشه های ناسیونالیستی داشتند.

 کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی اشاره دارد و از نظر آنان عامل ضعف جوامع 1--
اسالمی چه بود؟

۱( به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند- عدم آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی آن 

۲( خواستار استقالل فرهنگی و سیاسی جوامع اسالمی بودند- عملکرد آن ها اغلب همان است که مورد توجه اسالم می باشد. 

۳( وحدت امت اسالمی با تشکیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم را دنبال می کردند- دوری مسلمانان از عمل به سنت های اسالمی 

۴( به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی، توجه داشتند- سلطه گری و قدرت فرهنگی و سیاسی غرب

پیامد هر عبارت به ترتیب کدام گزینه است؟1--

- در هم ریختن نظم پیشین به بهانه ی رسیدن به جایگاه کشورهای غربی توسط منورالفکران غرب گرا
- اتکای قدرت حاکمان سکوالر به قدرت جهانی استعمار 

۱( کشورهای اسالمی هم چنان خصوصیات پیرامونی و استعمارزده را داشتند- حفظ ساختار اجتماعی پیشین و تخریب ساختارهای اجتماعی جدید 

۲( اصطالحات در دولت های کشورهای اسالمی- از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی 

۳( کشورهای اسالمی همچنان خصوصیات پیرامونی و استعمار زده را داشتند- از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی 

۴( رسیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی- حمایت دولت های غربی و ایجاد ساختارهای اجتماعی جدید

 پیامد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی ...... است، آن ها مانند بیدارگران اسالمی خواستار ................ بودند.1--

۲( استبداد استعماری- بازگشت به اسالم و عمل به آن  ۱( استبداد ایلی و قومی- اصالح رفتار دولت های اسالمی   

۴( استبداد استعماری- اصالح رفتار دولت های اسالمی ۳( استبداد ایلی و قومی- استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع اسالمی  

هر عبارت با کدام گزینه مرتبط است؟1--

- قدرت آن ها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.
- آدمیت و منورالفکری

- به موازات نخستین بیدارگران اسالمی شکل گرفتند.
- اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد 

۱( قدرت روشن فکران غرب گرا- اومانیسم و لژ بیداری ایرانیان- روشن فکران غرب گرا- لیبرالیسم 

۲( قدرت حاکمان سکوالر- اومانیسم و روشنگری مدرن- منورالفکران غرب گرا- ناسیونالیسم 

۳( قدرت منورالفکران غرب گرا- روشنگری مدرن و سکوالریسم- روشن گران غرب گرا- ناسیونالیسم

۴( قدرت حاکمان سکوالر- لژ بیداری ایرانیان- روشن فکران غرب گرا- لیبرالیسم 
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کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

۱( بیدارگران اسالمی- روشن فکران غرب گرا- روشن فکران التقاطی 

۲( منورالفکران غرب گرا- روشن فکران التقاطی- روشن فکران غرب گرا 

۳( روشن فکران غرب گرا- روشن فکران التقاطی- منورالفکران غرب گرا 

۴( بیدارگران اسالمی- روشن فکران التقاطی- روشن فکران غرب گرا

نخستین بیدارگران اسالمی، خطر غرب را در چه مواردی می دیدند؟1--

۲( سلطه گری- قدرت سیاسی- قدرت اقتصادی ۱( فساد- قدرت نظامی- تهاجم فرهنگی   

۴( بی دینی- اومانیسم- فردگرایی  ۳( استعمار- قدرت نرم- سکوالریسم    

کدام عامل باعث آسیب پذیری بیشتر دولت های کشورهای مسلمان در برابر کشورهای غربی بوده است؟1--

۲( رویارویی با الیه های عمیق فرهنگ غرب  ۱( توجه کمتر به دو عنصر فقاهت و معنویت   

۴( خودباختگی و شیفتگی در برابر فرهنگ غرب ۳( میزان دوری از متن دینی و اسالمی   

 کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟ 1--

»منورالفکران غرب گرا نسبت به کشورهای استعمارگر ...........«
۱( تمایلی نداشتند و بیشتر تأکید بر اصالح رفتار دولت های اسالمی داشتند. 

۲( احساس خطر نمی کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند. 

۳( تمایالتی داشتند و به کمک آن ها از جنبش های بیدارگران اسالمی جلوگیری کردند. 

۴( احساس خطری نداشتند و خواستار اصالح رفتار کشورهای غربی نسبت به دولت های مسلمان بودند.

 قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان بر اساس چه عنصری شکل می گرفت؟ 1--

۲( مظاهر دینی و اسالمی  ۱( اعتقادات و پیشینۀ تاریخی    

۴( روشنگری بیدارگران اسالمی ۳( قدرت جهانی استعمار     

اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول از چه نوع اعتراضاتی بود؟ 1--

۱( اعتراضاتی که به دلیل گریز از بنیان های فکری اسالمی یا اسالم ستیزی آنان شکل گرفته بودند. 

۲( اعتراضاتی که در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی و سوسیالیستی سازمان پیدا کرده بودند. 

۳( اعتراضاتی که نسبت به تحت نفوذ قرار گرفتن بلوک غرب در ذیل بلوک شرقی شکل گرفته بودند. 

۴( اعتراضاتی که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفتند.

 روشنفکران غرب گرا، بیداری را در چه عاملی می دانستند؟ 1--

۱( هدف ناسیونالیسم و احیای مفهوم است واحد  

۲( گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی 

۳( توجه به مبانی اصیل هویت ایرانی مانند اومانیسم

۴( اصالح رفتار دولت های اسالمی با تأکید بر مفهوم عدالت

جریان هاعملکرد
جبا فروپاشی بلوک شرقی جاذبه ی خود را از دست دادند.

الف
باندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند.
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 نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم چه هنگامی رخ داد؟1--

۲( زمان استبدادهای قومی و قبیله ای  ۱( زمان جنگ های ایران و روس   

۴( زمان رنسانس ۳( زمان جنگ های صلیبی   

 در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابت بین چه گروه هایی به وجود آمد و با دخالت کدام کشور و به نفع چه جریانی پایان یافت؟1--

۱( بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا- انگلستان- منورالفکران 

۲( منورالفکران غرب گرا و مشروطه خواهان- انگلستان- مشروطه خواهان 

۳( منورالفکران غرب گرا و موج دوم بیدارگران اسالمی- آمریکا- منورالفکران 

۴( بیدار گران اسالمی و مشروطه خواهان- آمریکا- مشروطه خواهان

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

۱( روشنفکران چپ- لیبرالیسم- فقاهت و عدالت  

۲( منورالفکران غرب گرا- ناسیونالیسم- عدالت و عقالنیت 

۳( روشنفکران چپ- ناسیونالیسم- فقاهت و عدالت

۴( منورالفکران غرب گرا- لیبرالیسم- عدالت و عقالنیت

به ترتیب کدام گزینه به مهم ترین ویژگی های نخستین بیدار گران اسالمی و عامل ضعف جوامع اسالمی از نظر آنان اشاره دارد؟ 1--

۱( به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند- حمایت دولت های استعمارگر غربی 

۲( خواستار استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع اسالمی بودند- دوری مسلمانان از عمل به سنت های اسالمی

۳( نسبت به کشورهای غربی احساس خطر نمی کردند و حضور اقتصادی و سیاسی آنان را فرصت می دانستند- دوری مسلمانان از عمل به سنت های اسالمی 

۴( به دنبال اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند- حمایت دولت های استعمارگر غربی

 عبارت های زیر، به ترتیب با کدام گزینه مرتبط است؟1--

- اعتراضات آنان از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و 
گرفت. شکل  سرمایه داری 

- به خطر شیوه ای که دولت های اسالمی در برابر جوامع غربی داشتند، توجه کردند.
- در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند. 

۲( منورالفکران غرب گرا- بیدارگران اسالمی- روشنفکران چپ  ۱( روشنفکران چپ- بیدارگران اسالمی- منورالفکران غرب گرا   

۴( بیدارگران اسالمی- منورالفکران غرب گرا- روشنفکران چپ ۳( روشنفکران چپ- منورالفکران غرب گرا- بیدارگران اسالمی   

به ترتیب پیامد هر عبارت را کدام گزینه نشان می دهد؟1--

- فروپاشی بلوک شرق
- حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی

- اتکای حاکمان سکوالر به قدرت استعمار
- دوری دولت های کشورهای مسلمان از سنن دینی 

۱( روی آوردن غرب گرایان به اندیشه های لیبرالیستی- استبداد استعماری- حذف ساختارهای اجتماعی جدید- تقویت استقالل و عزت کشورهای اسالمی 

۲( از بین رفتن جاذبه های روشنفکری- استبداد ایلی قومی- حذف ساختارهای اجتماعی پیشین- آسیب پذیری بیش تر در برابر کشورهای غربی 

اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی نسل دوم غرب گرایاندو عنصر برتر فرهنگ اسالمی
غرب متجدد

بالفج
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۳( روی آوردن غرب گرایان به اندیشه های ناسیونالیستی- استبداد ایلی تاریخی- از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی- تقویت استقالل و عزت کشورهای اسالم 

۴( از بین رفتن جاذبه های روشنفکری- استبداد استعماری- از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی- آسیب پذیری بیش تر در برابر کشورهای غربی

 از دیدگاه منورالفکران غرب گرا »بیداری«، »اومانیسم« و »روشنگری مدرن« چگونه ترجمه شدند. 1--

۱( پیوستن به فرهنگ اسالمی- بیداری ایرانیان- منورالفکری

۲( گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی- آدمیت - منورالفکری 

۳( بازگشت به فرهنگ اسالم- بیداری ایرانیان- روشنفکری چپ 

۴( گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی- آدمیت- روشنفکری چپ

 به ترتیب هر عبارت به نشانه ی کدام انقالب، افراد و عملکرد اشاره دارد؟1--

- بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمام با هزینه ی نزدیک به صد سال تجربه ی تاریخی انجام شد.
- آتاتورک، رضاخان و امان الله خان

- حذف کارگزاران مستقیم غرب 
۲( انقالب اسالمی ایران- قدرت های سکوالر- انقالب های آزادی بخش  ۱( انقالب مشروطه- منورالفکران غرب گرا- انقالب اسالمی ایران  

۴( انقالب مشروطه - حاکمان سکوالر - انقالب اسالمی ایران ۳( انقالب اسالمی ایران- روشنفکران غرب گرا- انقالب های آزادی بخش  

 کدام گزینه جدول زیر را به ترتیب کامل می کند؟ 1--

بلکه  نمی کردند  احساس خطر  استعمارگر  به کشورهای  نسبت   )١
حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند- حرکت های 
خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی سازمان 
روی  متجدد  گرایانه ی غرب  قوم  اندیشه ی سیاسی  به  می دادند- 

بودند.  آورده 

۲( آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی آن نداشتند- در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند- 
اعتراضات آنان از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت. 

۳( خواستار اصالح رفتار دولت های مسلمان بودند- راه نجات جوامع مسلمان را در بازگشت به اسالم می دانستند- حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ اغلب 
موردحمایت های بلوک شرق قرار می گرفت. 

۴( آشنایی عمیق با ابعاد اقتصادی و سیاسی غرب نداشتند- راه نجات جوامع مسلمان را در بازگشت به اسالم می دانستند - اعتراضات آنان به دلیل گریز آنان از 
بنیان های فکری اسالم بود.

کدام گزینه به ترتیب به »ویژگی های حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان« و »سازماندهی اندیشه های روشنفکران چپ« به درستی 1--
اشاره می کند؟ 

۱( با اتکا به قدرت استعمار به ایجاد مظاهر دینی و اسالمی پرداختند- گاهی اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند. 

۲( قدت آنان ریشه در اعتقادات و پیشینه ی تاریخی این کشورها نداشت- حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های لیبرالیستی و مارکسیستی سازمان می دادند. 

۳( قدرت آن ها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. بسیاری از آنان حرکت های اجتماعی شان را آشکارا به صورت مکاتب غیرتوحیدی مطرح می کردند. 

۴( آرمان های منورالفکران غرب زده را با حمایت دولت های غربی دنبال می کردند- برخی از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند.

کدام یک ویژگی منورالفکران غرب گرا بود؟1--

۲( به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند.  ۱( بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.    

۴( حضور سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر را فرصت می دانستند. ۳( قومیت های مختلف را درون امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند.   

منورالفکران غرب گرانخستین بیدارگران اسالمیروشنفکران چپ

بالفج



499

سرآغاز بیداری اسالمی

 عکس العمل رجال سیاسی جوامع اسالمی در قبال قدرت نظامی، نفوذ سیاسی- اقتصادی و جاذبه های دنیایی کشورهای غربی چگونه 1--
بود و چه نتیجه ای داشت؟

۱( به موضع گیری در قبال آن ها منجر می شد- به تقویت و تجهیز آن ها کمک می کرد. 

۲( مغلوب و مرعوب فرهنگ غرب می شدند- امنیت کشورهای اسالمی خدشه دار می شد. 

۳( موجب همبستگی آن ها با ملت هایشان می شد- به رشد استعدادهای آن ها کمک می کرد. 

۴( مرعوب و شیفته ی فرهنگ غرب می شدند- عزت و استقالل کشورهای اسالمی را تضعیف می کرد.

 در نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم، عالمان دینی اغلب برای حفظ چه چیزی با آن ها تعامل می کردند؟ 1--

۴( عدالت ۳( استقالل   ۲( امنیت   ۱( آزادی   

به ترتیب، کدام یک ویژگی منورالفکران و بیدارگران اسالمی است؟1--

۱( تشکیل قدرت واحد اسالمی را دنبال می کردند- اصالح رفتار دولت های اسالمی را پی می گرفتند. 

۲( متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی بودند- نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند. 

۳( حضور اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر را فرصت می دانستند- وحدت امت اسالمی را دنبال می کردند. 

۴( خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند- حضور اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر را فرصت می دانستند.

تعامل اندیشمندان دینی با غرب متجدد بر چه اساسی بود و در نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم، قدرت های سیاسی 1--
جهان اسالم چگونه عمل می کردند؟

۱( حفظ امنیت- علی رغم رعایت ظواهر اسالمی، استبدادهای قومی و قبیله ای بودند. 

۲( ایجاد آزادی- در عین رعایت ظواهر اسالمی، استبدادهای قومی و قبیله ای بودند. 

۳( حفظ شعایر اسالم- با وجود رعایت ظواهر اسالمی، در پوششی از نفاق عمل می کردند. 

۴( برقراری استقالل- به علت دوری از سنن دینی، آسیب پذیری بیشتری در برابر غرب پیدا می کردند.

کدام یک، جزء قدرت های سکوالر که آرمان های منورالفکران غرب زده را با حمایت دولت های غربی دنبال می کردند، نبود؟ 1--

۲( رضاخان در ایران- امان الله خان در افغانستان  ۱( آتاتورک در ترکیه- رضاخان در ایران   

۴( امان الله خان در افغانستان- محمد عبده در مصر ۳( آتاتورک در ترکیه- امان الله خان در افغانستان  

 کدام گزینه عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

- بیدارگران اعالمی، بیداری را در ....... می دانستند.
- آسیب پذیری بیشتر کشورهای مسلمان در برابر کشورهای غربی به علت ....... بود.

- جاذبه ی روشنفکران چپ تا ....... بود. 
۱( بازگشت به اسالم و عمل به آن- مرعوب و شیفته ی فرهنگ غرب- بعد از فروپاشی بلوک شرق 

۲( اصالح رفتار دولت های اسالمی- دوری از سنن دینی و اسالمی- بعد از فروپاشی بلوک شرق 

۳( بازگشت به اسالم و عمل به آن- دوری از سنن دینی و اسالمی- هنگام فروپاشی بلوک شرق 

۴( اصالح رفتار دولت های اسالمی- تضعیف عزت و استقالل کشورهای اسالمی- هنگام نفوذ بلوک غرب
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  گروهی که خود را بیدارگر می دانستند، در کجا سازمان می یافتند و بیداری را چگونه معنا می کردند؟1--

۱( در کشورهای مسلمان- بازگشت به اسالم و تقلید از رفتار فرنگیان 

۲( در لژهای فراماسونری- احساس خطر نسبت به کشورهای استعمارگر 

۳( در لژهای فراماسونری- گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی 

۴( در کشورهای غربی- اصالح رفتار دولت های مسلمان و استقالل اقتصادی و سیاسی آنان

جهان غرب ابتدا با............. الیه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی و از جمله جهان اسالم مواجه شد و بیش از هر چیز 1--
وجوه....... خود را به رخ کشید.

۲( بنیادی ترین- نظامی، فرهنگی، سیاسی  ۱( عمیق ترین- فرهنگی و هنرمندانه     

۴( سطحی ترین و ظاهری ترین- فرهنگی و هنری بعد از رنسانس ۳( سطحی ترین و ظاهری ترین- نظامی، فرهنگی، سیاسی   

در نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم، دولت های کشورهای مسلمان.............. آسیب پذیری بیشتری در برابر 1--
کشورهای غربی پیدا می کردند. 

۲( به میزان حمایت مردم مسلمان از دولتشان ۱( به میزان توان نظامی     

۴( به میزان جاذبه های دنیوی کشورهای غربی ۳( به میزان دوری از سنن دینی و اسالمی   

 نخستین بیدارگران اسالمی کسانی بودند که.........1--

۱( به خطر جوامع غربی و خطر شیوه ای که دولت های اسالمی در برابر آنان داشتند، توجه کردند.

۲( حضور سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی را فرصت می دانستند. 

۳( به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه غرب بود روی آورده بودند. 

۴( بیداری را در گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی  معنا می کردند.

کدام گزینه از مواد حضور فعال عالمان دینی و از حرکت های نخستین بیدار گران اسالمی در ایران نمی باشد؟1--

۲( حرکت اصالحی امیرکبیر  ۱( مقابله با روسیه تزاری و تدوین رساله ی جهادیه    

۴( اقدامات سیدجمال الدین اسدآبادی و شاگردان او در کشورهای اسالمی ۳( حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو    

کدام گزینه از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی نمی باشد؟1--

۱( به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند. 

۲( بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند. 

۳( حضور سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی را یک فرصت برای کشورهای اسالمی می دانستند. 

۴( تشکیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم را دنبال می کردند.

در ارتباط با ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی، صحیح و غلط بودن گزینه ها را مشخص کنید: 1--

الف( بیدارگران نخستین، به رغم رویکرد اعتراض آمیز به غرب، آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی آن نداشتند. 
ب( آن ها خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دیدند. 

ج( دوری مسلمانان از عمل به سنت های اسالمی را عامل ضعف جوامع اسالمی نمی دانستند. 
د( قومیت های مختلف را درون امت واحد اسالمی به رسمیت نمی شناختند. 

۴( ص. ص. ص. غ ۳( غ. غ. ص. غ   ۲( ص. غ. ص. غ    ۱( ص. ص. غ. غ   
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 با شکل گیری استعمار و نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسالمی، جریان اجتماعی دیگری موازی نخستین بیدارگران اسالمی 1--
شکل گرفت. نسل اول این جریان به....... و نسل دوم آن به....... شهرت یافتند. 

۲( روشن فکران- روشن گران  ۱( منورالفکران- فراماسون ها   

۴( فراماسون ها- روشن فکران ۳( منورالفکران- روشن فکران   

به موازات نخستین بیدارگران اسالمی، گروه دیگری در جوامع اسالمی پیدا شدند که شیفته ی....... بودند و بیشتر در....... سازمان 1--
می یافتند. 

۲( غرب- لژهای فراماسونری  ۱( اسالم- نهضت های اسالمی   

۴( اصالحات- نهضت های اصالح طلب ۳( مبارزه مسلحانه- گروه های نظامی و چریکی  

 در ارتباط با ویژگی منورالفکران غرب گرا در ایران، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

الف( نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند. 
ب( خواستار اصالح رفتارهای دولت های اسالمی نبودند. 

ج( بیداری را بازگشت به اسالمی می دانستند. 
د( مفهوم است و ملت اسالمی برای آن ها بی معنی و یا منفور بود. 

۴( غ. ص. غ. ص  ۳( ص. ص. غ. غ   ۲( ص. غ. غ. ص    ۱( ص. غ. ص. غ   

منورالفکران ایران، مفهوم امت و ملت اسالمی برای آن ها........... بود در مقابل به............. که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه 1--
.......... بود، روی آورده بودند. 

۲( بی معنا و منفور- ناسیونالیسم- غرب متجدد ۱( با معنا و مقدس- اومانیسم- غرب متجدد  

۴( بی معنا و یا منفور- روشنگری- جامعه اسالمی ۳( به مفهوم وحدت- فرهنگ اسالمی- اسالم  

 الف( منورالفکران موردحمایت کدام دولت بودند؟ 1--

ب( منورالفکران غرب گرا به کدام دولت ها کمک می کردند؟
ج( دولت های غربی با همراهی منورالفکران توانستند از کدام عامل جلوگیری کنند؟ 

۱( اسالمی- اسالمی- گسترش و توسعه صنعتی کشورهای اسالمی 

۲( دولت های غربی متجدد- دولت های اسالمی- جنبش های ضد استعماری 

۳( استعمارگر غربی- عربی- از موفقیت حرکت ها و جنبش های بیدارگران اسالمی 

۴( دولت های استعمارگر- اسالمی- ورود استعمارگران به ایران

در ارتباط با فعالیت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.1--

الف( منورالفکران غرب گرا در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند. 
ب( با حمایت کشورهای غربی، حکومت های سکوالر را در جوامع خود تشکیل دادند. 

ج( قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها داشت. 
د( قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان، وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. 

۴( ص. ص. غ. ص ۳( ص. غ. ص. غ   ۲( غ. غ. ص. ص   ۱( ص. ص. غ. غ  
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استبداداستعماریبهدلیل.......وعملمطابق.......اینکشورها،.......و.......جوامعاسالمیرا...........میسازد.2-7

1( وابستگی به کشورهای اسالمی- سیاست- صنعتی- فرهنگی- نابود 

۲( وابسته به نظام ها لیبرالیستی- اقتصاد- گسترش صنعتی- اقتصادی- از نو 

۳( وابستگی به کشورهای استعمارگر- منافع- استقالل سیاسی- اقتصادی- مخدوش 

۴( عملکرد ضد استعماری- منافع- شکل گیری صنعتی- توسعه ای- مخدوش

کدامگزینهازویژگیهاروشنفکرانچپکشورهایاسالمینیست؟2-7

1( شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اروپایی، بر ذهن غرب گرایان کشورهای اسالمی تأثیر گذاشت.

۲( در کشورهای اسالمی نسل دومی از غرب گرایان پدید می آید. 

۳( این نسل دوم با عنوان روشن فکران چپ کشورهای اسالمی شناخته می شوند. 

۴( اعتراض روشن فکران چپ به روشن فکران نسل اول به دلیل گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی یا اسالم ستیزی آنان می باشد.

حرکتهایاعتراضآمیزروشنفکرانچپکشورهایمسلمان،اغلبموردحمایت............قرارمیگرفت.2-7

۲( بلوک شرق  1( مردم مسلمان و غرب ستیز   

۴( دولت های سکوالر کشورهای اسالمی ۳( بلوک غرب    

روشنفکرانالتقاطیچپدرکشورهایاسالمی،حرکتهایاجتماعیوباورهایخودراچگونهبیاننمیداشتند؟2-7

1( آشکارا به صورت مکاتب غیرتوحیدی مطرح می کردند. 

۲( به طور مستقیم از استبداد استعماری و جوامع غربی حمایت می کردند. 

۳( از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند. 

۴( اندیشه های خود را در پوشش دینی مطرح می کردند.

تاهنگام.......روشنفکرانچپدرکشورهایاسالمیجاذبهداشتندوجریانچپحتیدرکشورهاییکهزیرنفوذ.......قرارداشتند2-7
بهعنوانیکجریان.......تأثیرگذارحضورداشت.

۲( فروپاشی بلوک شرق- بلوک غرب- اجتماعی  1( انقالب اسالمی- بلوک شرق- فرهنگی   

۴( گسترش اندیشه های ناسیونالیستی- دولت های سکوالر- اقتصادی ۳( رونق نظام های لیبرالیستی- اسالم- اجتماعی   
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ج

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مقاومت منفی- جنبش هایی را برای اصالح رفتار حاکمان قاجار به وجود آوردند.و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اعتراض روشن فکران چپ به روشن فکران نسل اول به دلیل گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی یا اسالم ستیزی آنان و ا (1ل
نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت. 

ــه  ــرا ب ــرب گ ــران غ ــتند. منورالفک ــوی آن نداش ــاد دنی ــرب و ابع ــگ غ ــا فرهن ــق ب ــنایی عمی ــرب، آش ــه غ ــز ب ــرد اعتراض آمی ــم رویک ــه رغ ــتین، ب ــران نخس بیدارگ
ــد.  ــود، روی آورده بودن ــدد ب ــرب متج ــه ی غ ــوم گرایان ــی ق ــه ی سیاس ــه اندیش ــم ک ناسیونالیس

رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی استعداد استعماری بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به ناسیونالیسم روی آورده بودند ویژگی منورالفکران غرب گرا بود.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. منورالفکران غرب گرا- حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمانو ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و مخصوصًا آزادی اقتصادی راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرده و عدالت را و ا (1ل
نادیده گرفته بود. 

انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شوند ولی در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند. 

رهــاورد حکومــت منورالفکــران غــرب گــرا در کشــورهای اســالمی، اســتبداد اســتعماری اســت. اســتبداد اســتعماری بــه دلیــل وابســتگی بــه کشــورهای اســتعمارگر 
و عمــل مطابــق منافــع ایــن کشــورها، اســتقالل سیاســی و اقتصــادی جوامــع اســالمی را مخــدوش می ســازد و مقاومت هــای مــردم بــرای حفــظ هویــت اســالمی 

خــود را نیــز ســرکوب مــی کنــد.

و و ا (1ل ناسیونالیستی، سوسیالیستی  اندیشه های  در چارچوب  را  پاسخ صحیح است. روشن فکران چپ کشورهای اسالمی، حرکت های خود  گزینه ۴ 
مارکسیستی سازمان می دادند. 

تا هنگام فروپاشی بلوک شرق، روشن فکران چپ در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند. 

اعتــراض روشــن فکــران چــپ بــه روشــن فکــران نســل اول، بــه دلیــل گریــزان از بنیان هــای فکــری اســالمی یــا اســالم ســتیزی آنــان نیســت، بلکــه از اعتراضاتــی 
اســت کــه طــی قــرن بیســتم در کشــورهای غربــی نســبت بــه عملکــرد اقتصــادی نظام هــای لیبرالیســتی و ســرمایه گــذاری شــکل گرفــت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. »فقاهت« و »عدالت« که دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی هستند، اغلب در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی، و ا (1ل
باقی مانده بودند. دولت های کشورمان مسلمان به میزان دوری از سنت های دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیش تری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند. 

عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت، با قدرت های سیاسی جهان )اسالم دولت های کشور مسلمان( تعامل می کردند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی آن است که به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه و ا (1ل
داشتند، به عبارت دیگر این ها کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوه ی برخورد دولت های اسالمی در برابر غرب توجه کردند و حرکت ها و جنبش هایی را 
در مقابله با غرب به وجود آوردند. حضور فعاالن عالمان دینی در مقابله با روسیه ی تزاری و تدوین رساله های جهادیه، اصالحات امیرکبیر و حکم میرزای شیرازی 

در تحریم تنباکو، نمونه هایی از حرکت های نخستین بیدارگران اسالمی در ایران بودند، نه برخورد علما با مسئله ی کشف حجاب.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نسل دوم روشنفکران )روشنفکران چپ گرا( تحت تأثیر جریان چپ در کشورهای اروپایی بودند، نه منورالفکران غرب گرا. و لا (1ل

منورالنفکران غرب گرا، نسبت به کشورهای استعمارگر، احساس خطر نمی کردند، نه روشنفکران چپ گرا. 

تا پیش از فروپاشی بلوک شرق، روشنفکران چپ در کشورهای اسالمی، جاذبه داشتند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری را به دنبال داشت. برخی از روشنفکران چپ، و اا (1ل
آشکارا اندیشه های غیرتوحیدی را مطرح می کردند و برخی دیگر از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند، حتی گاهی اندیشه های خود را 
در پوشش دینی بیان می داشتند، به این ترتیب روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای اسالمی پدید آمد. حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ کشورهای 

مسلمان اغلب مورد حمایت بلوک شرق قرار می گرفت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. عبارت های »به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند«، »حرکت های و اا (1ل
خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دادند« و »با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت 

عمل نداشتند« به ترتیب بیانگر ویژگی های منورالفکران غرب گرا، روشنفکران چپ و نخستین بیدارگران اسالمی می باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. استبداد استعماری ناشی از حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی، به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر و عمل کردن و اا (1ل
مطابق منافع این کشورها، استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی را مخدوش ساخت و مقاومت های مردم برای حفظ هویت اسالمی خود را نیز سرکوب کرد. 

انقــالب هــای آزادی بخــش در مقابلــه بــا اســتعمار قدیــم و حــذف کارگــزاران مســتقیم غــرب موفــق شــدند، ولــی در قطــع وابســتگی اقتصــادی و فرهنگــی توفیقــی 
نداشتند. 

لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعر آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فرهنــگ شــیوه ی زندگــی گروهــی از انســان هــا اســت کــه بــا یــک دیگــر زندگــی مــی کننــد. بــرای مثــال نــوع خوراکــی هــا، پوشــش هــا، نگــرش بــه عالــم و آدم و ... 
از مصادیــق فرهنــگ بــه شــمار می آینــد. 

در کنش اجتماعی رفتار فرد ناظر دیگران )گذشتگان/ معاصران/ آیندگان( و رفتار و اعمال آن ها است. 

روی آوردن به ناسیونالیسم، ویژگی منورالفکران غرب زده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

طــی قــرن بیســتم نــه تنهــا دیــن از فرهنــگ عمومــی مــردم خــارج نشــد بلکــه در ســال های پایانــی آن، نــگاه معنــوی و دینــی بــه ســطوح مختلــف زندگــی انســان 
هــا بازگشــت. بعضــی متفکــران از ایــن مــوج کــه نشــانه ی بحــران معنویــت در فرهنــگ غــرب اســت، بــا عنــوان افــول سکوالریســم و پساسکوالریســم یــاد کردنــد. 

مهــم تریــن علــت تــداوم باورهــای دینــی و معنــوی در زندگــی انســان، نیــاز فطــری آدمــی بــه حقایــق قدســی و مــاوراء طبیعــی اســت. حکومــت منورالفکــران غربگــرا در 
کشــورهای اســالمی، اســتبداد اســتعماری را بــه دنبــال داشــت. اســتبداد اســتعماری بــه دلیــل وابســتگی بــه کشــورهای اســتعمارگر و عمــل کــردن مطابــق منافــع ایــن 
کشــورها، اســتقالل سیاســی و اقتصــادی جوامــع اســالمی را مخــدوش می ســاخت و مقاومــت هــای مردمــی بــرای حفــظ هویــت اســالمی خــود را نیــز ســرکوب می کرد. 

نخبــگان غــرب گرایــی کــه بــه عملکــرد نســل اول روشــنفکران معتــرض بودنــد، نســل دوم روشــنفکران را شــکل دادنــد. ایــن گــروه تحــت تأثیــر جریان هــای چــپ در 
کشــورهای اروپایــی بودنــد. ایــن نســل بــا عنــوان روشــنفکران چــپ کشــورهای اســالمی شــناخته می شــود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن، تردید کرده اند پسامدرن می خوانند. 

در فرهنگ مدرن، سکوالریسم به صورت آشکار مطرح شد. در این فرهنگ، گرایش و رفتارهای دینی تنها با توجیه دنیوی امکان مطرح شدن دارند. 

منوالفکــران غربگــرا کــه در قــدم هــای نخســت از ضــرورت اصالحــات در دولــت هــای کشــورهای اســالمی خود ســخن مــی گفتنــد، در نهایــت با حمایت کشــورهای 
غربــی، در جوامــع خــود حکومــت های ســکوالر تشــکیل دادند.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهری ترین الیه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی، از جمله جهان اسالم، مواجه شد. و اا (1ل

از ابتدای رویارویی جهان اسالم با غرب متجدد، جریان های فکری و اجتماعی متفاوتی در جهان اسالم شکل گرفت. 

»فقاهت« و »عدالت« که دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی هستند، اغلب در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی، باقی مانده بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نخستین بیدارگران اسالمی، کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوه ی برخورد دولت های اسالمی در برابر غرب و اا (1ل
توجه، کردند و حرکت ها و جنبش هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند. 

این منوالفکران غرب گرا بودند که مفهوم امت و ملت اسالمی برای آن ها بی معنا بود یا منفی بود، نه نخستین بیدارگران اسالمی. 

قــدرت نظامــی، سیاســی، اقتصــادی و جاذبــه هــای دنیــوی کشــورهای غربــی، دولتمــردان کشــورهای اســالمی را مرعــوب و شــیفته ی فرهنــگ غــرب مــی ســاخت 
و ایــن مســئله، عــزت و اســتقالل کشــور هــای اســالمی را تضعیــف مــی کــرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت و اا (1ل
به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل می گرفت. 

منورالفکران غرب گرا، برخالف بیدارگران اسالمی، بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند، بلکه بیداری را در تقلید از رفتارهای فرهنگیان می دیدند. 

منوالفکــران غــرب گــرا کــه در قــدم نخســت از ضــرورت اصالحــات در دولــت هــای کشــورهای اســالمی خــود ســخن مــی گفتنــد، در نهایــت بــا حمایــت کشــورهای 
غربــی، در جوامــع خــود حکومــت هــای ســکوالر تشــکیل دادنــد. 

هم نخستین بیدارگران اسالمی و هم منورالفکران غرب گرا، خواستار اصالح رفتار دولت ها در کشورهای اسالمی بودند. 

حرکت های اجتماعی روشنفکران چپ، در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تا پیش از فروپاشی بلوک شرق، روشنفکران چپ در کشورهای اسالمی جاذبه داشتند. برخی از آنان، آشکارا اندیشه های و لا (1ل
غیرتوحیدی را مطرح می کردند و برخی دیگر گاهی، اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند. به این ترتیب روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای 

اسالمی پدید آمد و حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ کشورهای مسلمان، اغلب مورد حمایت بلوک شرق قرار می گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی باورهای نادرست: و اا (1ل

ب( دولت های کشورهای مسلمان به میزان دوری از سنت های دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیش ترین )نه کم تری( در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند. 

د( قدرت های حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینه ی تاریخی این کشورها نداشت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، به دلیل گریز آنان از اسالم یا اسالم ستیزی آنان نبود، بلکه از نوع و اا (1ل
اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل می گرفت. قدرت حاکمان سکوالر 
در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینه ی تاریخی این کشورها نداشت. قدرت آن ها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. آنان با اتکا به قدرت، 
می کوشیدند مظاهر دینی و اسالمی را از بین ببرند و ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف و ساختار اجتماعی جدیدی ایجاد کنند. مفهوم امت و ملت اسالمی 

برای منورالفکران غرب گرا بی معنا یا منفور بود و در مقابل، به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند. 

بیدارگران نخستین، با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الــف( برخــی روشــن فکــران چــپ از رویارویــی مســتقیم بــا باورهــای دینــی مــردم خــودداری می کردنــد؛ حتــی گاهــی اندیشــه هــای خــود را در پوشــش هــای دینــی 
بیــان مــی داشــتند. بــه ایــن ترتیــب نوعــی روشــنفکری التقاطــی چــپ در کشــورهای اســالمی بــه وجــود آمــد. 

ب( روشن فکران چپ تا فروپاشی بلوک شرق و کشورهای اسالمی جاذبه داشتند. 

پ( اعتــراض روشــن فکــران چــپ بــه روشــن فکــران نســل اول، بــه دلیــل گریــز آنــان از بنیان هــای فکــری اســالمی یــا اســالم ســتیزی آنــان نیســت، بلکــه از نــوع 
اعتراضاتــی اســت کــه طــی قــرن بیســتم در کشــورهای غربــی نســبت بــه عملکــرد اقتصــادی نظــام هــای لیبرالیســتی و ســرمایه داری شــکل گرفــت.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

قسمت اول: باقی ماندن خصوصیات پیرامونی و استعمارزده اعتراض برخی از نخبگان این کشورها را که غرب چشم دوخته اند، به دنبال آورد. 

قســمت دوم: وابســتگی بــه کشــورهای اســتعمارگر و عمــل مطابــق منافــع ایــن کشــورها اســتقالل سیاســی و اقتصــادی جوامــع اســالمی را مخــدوش می ســازد و 
مقاومت هــای مــردم بــرای حفــظ هویــت اســالمی را نیــز ســرکوب مــی کنــد. 

قسمت سوم: رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا استبداد استعماری است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

پیدایش فلسفه ی دکارت مربوط به دوره ی روشنفکری و فرهنگ جدید غرب است. 

جنــگ هــای صلیبــی، مواجهــه ی اروپاییــان بــا مســلمانان و باالخــره فتــح قســطنطنیه، مربــوط بــه قــرون وســطی اســت و زمینــه هــای فــرو ریختــن اقتــدار کلیســا 
را فراهــم کــرد. 

گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید. 

آتاتــورک در ترکیــه، رضاخــان در ایــران و امــان اللــه خــان در افغانســتان، ســه نمونــه از قدرت هــای ســکوالری انــد کــه آرمــان هــای منورالفکــران غــرب زده را بــا 
ــد. ــال می کردن ــی دنب ــت دولــت هــای غرب حمای

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اقتصاد قرون وسطی بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب- رعیتی بود. 

در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منوالفکران غربگرا به وجود آمد. 

نظریــه پــردازان غربــی پــس از فروپاشــی بلــوک شــرق، طــرف دیگــری را بــرای جنــگ جســت وجــو مــی کننــد و جنــگ را از کشــورهای غربــی )جنــگ میــان بلــوک 
شــرق و غــرب( بــه فرهنــگ هــا و تمــدن هایــی منتقــل کــرده انــد کــه در دوران اســتعمار، تحــت ســلطه ی جهــان غــرب قــرار گرفتــه بودنــد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با شکل گیری است ما و نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسالمی، جریان اجتماعی دیگری به موازات نخستین و اا (1ل
بیدارگران اسالمی شکل گرفت. نسل اول این جریان به منورالفکران و نسل دوم آن به روشنفکران شهرت یافتند. نخبگان غربگرایی که به عملکرد نسل اول 

روشنفکران معترض بودند، نسل دوم روشنفکران را شکل دادند. 

انقــالب هــا و جنبــش هــای آزادی بخــش قــرن بیســتم تقلیــدی از انقالب هــای مــدرن بودنــد. مفهــوم امــت و ملــت اســالمی بــرای منورالفکــران غربگــرا بــی منــا 
یــا منفــور بــود و در مقابــل، بــه ناسیونالیســم کــه اندیشــه ی سیاســی قــوم گرایانــه ی غــرب متجــدد بــود، روی آورده بودنــد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ادبیات مدرن به سلوک های معنوی و مکاشفات و مشاهدات الهی انسان توجهی ندارد، بلکه حاالت روانی آدمی در و اا (1ل
زندگی روزمره و این جهانی را منعکس می کند، به همین دلیل، در دوران رنسانس، رمان در فرهنگ غرب، بیش ترین اهمیت را پیدا کرده است. 

بــا فروپاشــی بلــوک شــرق، جاذبــه هــای روشــنفکری چــپ در ســطح جهــان از بیــن رفــت و ایــن جریــان کشــورهای اســالمی نیــز جاذبــه ی خــود را از دســت داد و 
غربگرایــان ایــن جوامــع، دیگــر بــار بــه اندیشــه های لیبرالیســتی غربــی روی آوردنــد. 

اقتصاد قرون وسطی بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب- رعیتی بود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منورالفکران غرب گرا مانند بیدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند. اندیشه ی و لا (1ل
سیاسی ناسیونالیستی بین منورالفکران غرب گرا روشن فکران چپ، مشترک بود

دنبال و اا (1ل را  اسالم  و عزت جهان  اسالمی  واحد  قدرت  تشکیل  یا  اسالمی  امت  اسالمی وحدت  بیدارگران  از  بسیاری  است.  پاسخ صحیح   ۳ گزینه   
می کردند و قومیت های مختلف را درون واحد اسالمی به رسمیت می شناختند. برخی از آنان، دوری مسلمانان از عمل به سنت های اسالمی را عامل ضعف 

جوامع اسالمی می دانستند و گمان می کردند قدرت جوامع غربی به این دلیل است که عملکرد آن ها اغلب همان است که مورد توجه اسالم نیز می باشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در هم ریختن نظم پیشین به بهانه ی رسیدن به جایگاه های کشورهای غربی انجام می شود، اما در عمل، این کشورها به جای و اا (1ل
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رسیدن و نزدیک شدن به کشورهای غربی، هم چنان خصوصیات کشورهای پیرامونی و استعمارزده را دارند. قدرت حاکمان سکوالر وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. 
آنان با اتکا به این قدرت، اقدام به از بین بردن مظاهر دینی و اسالمی، حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهای اجتماعی جدید می کردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری است. منورالفکران مانند بیدارگران و اا (1ل
اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. منوالفکران در ایران، اومانیسم را و اا (1ل
به آدمیت و روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه کردند. به موازات نخستین بیدارگران اسالمی، گروه دیگری به نام منورافکران در جوامع اسالمی پیدا شدند 
که شیفته ی غرب بودند. مفهوم امت و ملت اسالمی برای منورالفکران غرب گرا منفور یا بی معنا بود و در مقابل ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه 

ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الف: منورالفکران غرب گرا در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی سخن می گفتند. 

ب: بــا فروپاشــی شــرق و از بیــن رفتــن جاذبــه هــای روشــن فکــری چــپ در ســطح جهانــی، روشــنفکران التقاطــی در کشــورهای اســالمی نیــز جاذبــه ی خــود را از 
دســت دادنــد. 

ج: روشن فکران غربی گاهی اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بیدارگران نخستین، خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دیدند.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دولت های کشورهای مسلمان به میزان دوری از ساالنه دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیشتری در برابر کشورهای و اا (1ل
غربی پیدا می کردند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منورالفکران غرب گرا نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان و اا (1ل
را فرصت می دانستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قدرت حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینۀ تاریخی این کشورها نداشت، بلکه قدرت و اا (1ل
آن ها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول به دلیل گریز آنان از بنیان های فکری اسالمی با اسالم ستیزی آنان و لا (1ل
نیست، بلکه از نوعی اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشور های غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل گرفت.

به و اا (1ل از فرهنگ اسالمی و پیوستن  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منوالفکران و روشنفکران غرب گرا برخالف بیدارگران اسالمی، بیداری را در گذر 
فرهنگ غربی معنا می کردند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسالم هنگامی رخ داد که قدرت های سیاسی جهان اسالم علی رغم و اا (1ل
رعایت ظواهر اسالمی، استبداد های قومی و قبیله ای بودند و عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا به وجود آمد که پس و اا (1ل
از دو دهه کشمکش، با حضور قدرت های استعماری و دخالت انگلستان، به نفع جریان منورالفکران پایان یافت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الــف( بــا شــکل گیری اســتعمار و نفــوذ کشــورهای غربــی در کشــورهای اســالمی، جهــان اجتماعــی دیگــر، مــوازی نخســتین بیدارگــران اســالمی شــکل گرفــت. 
نســل اول ایــن جریــان بــه »منورالفکــران« و نســل دوم آن بــه »روشــنفکران« شــهرت یافتنــد. 

ب( مفهــوم امــت اســالمی و ملــت اســالمی بــرای منوالفکــران غــرب گــرا بــی معنــا یــا منفــور بــود و در مقابــل، بــه ناسیونالیســم کــه اندیشــه ی سیاســی قــوم گرایانــه 
ی غــرب متجــدد بــود، روی آورده بودنــد. 
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ج( »فقاهت« و »عدالت« دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی، مهجور باقی مانده بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نخستین بیدارگران اسالمی به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادی و اا (1ل
و سیاسی جوامع اسالمی بودند. برخی از آنان، دوری مسلمانان از عمل به سنت های اسالمی را عامل ضعف جوامع اسالمی می دانستند و گمان می کردند قدرت 

جوامع غربی به این دلیل است که عملکرد آن ها اغلب همان است که مورد توجه اسالم نیز می باشد.

اسالم و اا (1ل یا  اسالمی  فکری  های  بنیان  از  آنان  گریزان  دلیل  به  اول،  نسل  روشنفکران  به  روشنفکران چپ  اعتراض  است.  پاسخ صحیح   ۱ گزینه 
ستیزی آنان نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل 
گرفت. نخستین بیدارگران اسالمی به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادی و سیاسی جوامع اسالمی بودند. 
منورالفکران غرب گرا که در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند، در نهایت با حمایت کشورهای غربی، 

حکومت های سکوالر را در جوامع خود تشکیل دادند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. با فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانی، جریان چپ در کشورهای اسالمی و اا (1ل
لیبرالیستی غربی روی آوردند. رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در  اندیشه های  به  بار  نیز جاذبه ی خود را از دست داد و غرب گرایان این جوامع، دیگر 
کشورهای اسالمی، استبداد استعماری است. قدرت حاکمان سکوالر وابسته به قدرت جهان استعمار بود. آنان با اتکا به این قدرت، اقدام به از بین بردن مظاهر 
دینی و اسالمی، حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهای اجتماعی جدید می کردند. دولت های کشورهای مسلمان نیز به میزان دوری از سنن 

دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیش تری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منورالفکران غرب گرا برخالف بیدارگران اسالمی، بیداری را در گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا و اا (1ل
می کردند. آنان در ایران، اومانیسم را به آدمیت و روشنفکری مدرن را به منورالفکری ترجمه می کردند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند. آتاتورک در ترکیه، و اا (1ل
رضاخان در ایران و امان الله خان در افغانستان، سه نمونه از قدرت های سکوالری اند که آرمان های منورالفکران غرب زده را با حمایت دولت های غربی دنبال 
می کردند. انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند، ولی در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی 

توفیقی نداشتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نخستین بیدارگران اسالمی  آشنایی عمیق با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی آن نداشتند. و لا (1ل

منورالفکران غرب گرا  در قدم های نخست از ضرورت اصالحات در دولت های کشورهای اسالمی خود سخن می گفتند. 

روشــنفکران چــپ  اعتراضــات آن هــا از نوعــی اعتراضاتــی اســت کــه طــی قــرن بیســتم کشــورهای غربــی نســبت بــه عملکــرد اقتصــادی نظام هــای لیبرالیســتی و 
ســرمایه داری شــکل گرفــت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ویژگی های حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان  آرمان های منورالفکران غرب زده را با حمایت دولت های غربی و اا (1ل
دنبال می کردند. 

سازماندهی اندیشه های روشنفکران چپ  برخی از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. منورالفکران غرب گرا، نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان و اا (1ل
را فرصت می دانستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه های دنیوی کشورهای غربی، دولتمردان و رجال سیاسی جوامع اسالمی را و اا (1ل
مرعوب و شیفته ی فرهنگ غرب می ساخت و این مسئله، عزت و استقالل کشورهای اسالمی را تضعیف می کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است امنیت.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منورالفکران، حضور اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر را فرصت می دانستند و بیدارگران اسالمی، وحدت امت و اا (1ل
اسالمی را دنبال می کردند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نخستین رویارویی غرب متجدد با جهان اسالم هنگامی رخ داد که قدرت های سیاسی جهان اسالم، علی رغم رعایت و لا (56
ظواهر اسالمی، استبداد های قومی و قبیله ای بودند و عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. محمد عبده در مصر، جزء این افراد نبود.و لا (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بیدارگران اسالمی، بیداری را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند. دولت های کشورهای مسلمان به میزان و لا (56
دوری از سنن دینی و اسالمی، آسیب پذیری بیش تری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند. با فروپاشی بلوک شرق و از بین رفتن جاذبه های روشنفکری چپ 

در سطح جهانی، این جریان در کشورهای اسالمی نیز جاذبه ی خود را از دست داد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در لژهای فراماسونری- گذر از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربیو لا (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سه گزینه ی 2 و ۳ و ۴ از ویژگی های روشن فکران غرب گرا است.و لل (56

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی، نمونه ای از حرکت های مبارزاتی در جهان اسالم است.و لل (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. از ویژگی های روشن فکران غرب گرا می باشد.و لل (56

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و ال (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لل (56

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ال (56

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لل (56
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سواالت درس چهاردهم

انقالب اسالمی ایران،  نقطه عطف بیداری اسالمی

پایۀ یازدهم

 مفاهیم »انقالب اسالمی«، »فعالیت رقابت آمیز«، »جنبش عدالت خانه« و »واجبات نظامیه« به ترتیب با کدام عبارت های زیر سازگاری 1-
دارند؟ 

الف( اموری مانند حفظ امنیت است که برای بقای زندگی اجتماعی الزم است. 
ب( ورود فعال به عرصه ی زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن، بلکه در رقابت با آن است. 

ج( بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند. 
د( فقط به دنبال اصالح کار با رفتار خاصی از پادشاه نبود، بلکه اصالح شیوه ی زمامداری او را هدف قرار داده بود. 

۴( ج- ب- الف- د ۳( ب- الف- ج- د    1( ج- ب- د- الف   ۳( ب- ج- د- الف  

 به ترتیب بیان کنید در عصر قاجار، کدام حرکت، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می کرد. این حرکت از چه جهتی یک 1-
»انقالب اجتماعی« محسوب می شد و سرانجام نزاع بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا )در انقالب مشروطه(، به نفع کدام 

جریان پایان یافت؟ 

1( جنبش عدالت خانه- چون مجلس محلی بود که در آن، قوانین نه بر پایه ی احکام اسالم، بلکه براساس اراده ی بشر، تنظیم می شد- منورالفکران غرب گرا 

۲( انقالب مشروطه- از آن جهت که مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز برگرداند- بیدارگران اسالمی 

۳( انقالب مشروطه- چون مشروطه به دنبال مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه ی الهی بود- بیدارگران اسالمی 

۴( جنبش عدالت خانه- از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد- منورالفکران غرب گرا

 درستی )ص( یا نادرستی )ص( عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ )به ترتیب( 1-

الف( انقالب اسالمی ایران، فقط یک انقالب سیاسی نبود، بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.
ب( مشکل عدالت خانه این بود که رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت رسیده بودند. 

ج( از نظر عالمان مسلمان، مجلس، محلی بود که در آن قوانین براساس اراده و خواست بشر تنظیم و تدوین می شد. 
د( جنبش تنباکو نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است که به جنبش عدالت خانه منجر شد. 

۴( غ- غ- ص- غ ۳( ص- ص- غ- غ   ۲( ص-غ- غ- ص    1( غ- ص- غ- ص   

به ترتیب مفاهیم و اصطالحات »انقالب اجتماعی«، »مقاومت منفی و فعالیت رقابت آمیز اصالحی« با کدام یک از ویژگی ها با نمونه های 1-
تاریخی زیر، ارتباط دارد؟ 

1( جنبش عدالت خانه- اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت- انقالب مشروطه 

۲( جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو- همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه 

۳( تغییر ساختار سیاسی- جنبش تنباکو - جنبش عدالت خانه 

۴( تغییر ساختار سیاسی- تدوین رساله های جهادیه- اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت



512

جامعه شناسی جامع کنکور

 به ترتیب بیان کنید »انقالب اسالمی ایران« با دیگر انقالب ها و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم چه شباهتی داشت و کدام یک از 1-
ویژگی های زیر به تفاوت انقالب اسالمی ایران با این انقالب ها مربوط نیست؟

1( همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند- انقالب اسالمی ایران برخالف انقالب ها و جنبش های دیگر با حرکت یک گروه و حزب خاص به رهبری امام خمینی 
)ره( پدید آمد. 

۲( همه ی آن ها به فلسفه ها و مکاتب سیاسی چپ تعلق داشتند- انقالب اسالمی ایران برخالف جنبش های دیگر، فقط یک انقالب سیاسی نبود. 

۳( همگی به دنبال از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای غربی بودند- انقالب اسالمی ایران برخالف انقالب ها و جنبش های دیگر به هیچ یک از دو بلوک شرق 
و غرب وابستگی نداشت. 

۴( همه ی آن ها، اغلب در مقابل بلوک غرب قرار می گرفتند و موردحمایت بلوک شرق بودند- انقالب اسالمی ایران برخالف انقالب های دیگر، در چارچوب نظریه ها 
و مکاتب غرب، شکل نگرفت.

به ترتیب، هریک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟ 1-

- شکل گیری حقوق طبیعی بشر
- تغییر عملکرد مردم از موضوع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز 

- خودداری از مقابله با قحطی ایرلند 
۲( قبل از رنسانس- مشروطه- جنگ جهانی دوم  1( قرون وسطی- جنش تنباکو- جنگ جهانی اول    

۴( انقالب فرانسه- جنش عدالت خانه- قبل از انقالب اسالمی ۳( رنسانس- انقالب اسالمی- حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی   

جدول روبه رو را کامل کنید.1-

1( انقالب مشروطهـ  اصالح رفتار حاکمانـ  تدوین رسالۀ جهادیه

۲( جنبش تنباکوـ  اصالح ساختار حکومتـ  حکم میرزای شیرازی

۳( جنبش عدالتخانهـ  مقاومت منفیـ  اقدامات سید جمال الدین اسد آبادی

۴( اصطالحات امیرکبیرـ  اصالح ساختار حکومتـ  حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیۀ تزاری

 کدام یک، به درستی بیانگر ویژگی های انقالب اسالمی ایران است؟ 1-

1( هویتی فرهنگی و تمدنی داشت- تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت- یک انقالب فراگیر مردمی بود.

۲( موردحمایت بلوک شرقی واقع شده بود- با حرکت یک گروه و حزب خاص پدید نیامد- عدم وابستگی به بلوک غرب از اهمیت آن می کاست. 

۳( همه ی اقشار و گروه های جامعه را در برگرفت- در حذف کارگران مستقیم غرب موفق شد- فطرت الهی مسلمانان را مخاطب پیام خود قرار می داد. 

۴( تحت تأثیر نظریه های شکل گرفته برای حل بحران جهان غرب نبود - همه ی اقشار و گروه های جامعه را در برگرفت- در کانون قطب فرهنگی جهان قرار گرفت.

 کدام گزینه در ارتباط با »مقایسه ی انقالب اسالمی و انقالب های آزادی بخش« نادرست است؟ 1-

1( انقالب های آزادی بخش در جهان دو قطبی قرن بیستم، اغلب در مقابل بلوک غرب، موردحمایت بلوک شرق واقع می شدند ولی انقالب اسالمی ایران از آغاز 
جهت گیری ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار موضع گیری ضد مارکسیستی خود اعالن کرد. 

۲( انقالب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل می گرفتند که برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند ولی انقالب اسالمی 
ایران از آموزه های اسالمی بهره می برد و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت. 

۳( انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگران غیرمستقیم غرب موفق می شدند، ولی در قطع وابستگی سیاسی و فرهنگی توفیقی نداشتند اما 
انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت و قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد. 

۴( انقالب های آزادی بخش با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند، برخی از نیروهای چپ در جامعه ی ایران با الگو گرفتن از جنبش های 
آزادی بخش به دنبال حرکت های چریکی بودند اما انقالب اسالمی ایران یک انقالب فراگیر مردمی بود و از عمق روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی پدید آمد.
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کدام عبارت صحیح است؟ 1--

1( فرهنگ هایی که در دوره ی استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، راه حل چالش های خود را در جدایی از جوامع غربی می دانستند. 

۲( نخستین بیدار گران اسالمی در ایران، جنبش هایی را برای تغییر حاکمان و تغییر حکومت قاجار به حکومتی دیگر به وجود می آورند. 

۳( انقالب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ شکل می گرفتند که برای حل بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند. 

۴( انقالب اکتبر 1۷۸۹ میالدی روسیه با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ 1--

انقالب اسالمیمقاومت منفی)ج(انقالب اجتماعی

)د()ب(فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار تغییر داد)الف(

- جنبش تنباکو
-تغییر ساختار سیاسی جامعه 

- حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیرمشروع دانسته می شود. 
- مؤثر در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن 

۴( ج- د- الف- ب ۳( الف- ب- ج- د   ۲( ج- الف- ب- د   1( ب- ج- الف- د   

 کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »مفهوم مشروطه در دیدگاه منورالفکران« و »نخستین بیدارگران در جهان اسالم« نادرست و درست 1--
است؟

1( به معنای مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه ی سکوالر است- عالمانی بودند که برای حفظ استقالل جامعه ی خود به دنبال اصالح ساختار جامعه ی 
اسالمی بودند و تالش کردند هدف خود را به فرهنگ عمومی جامعه منتقل کنند. 

۲( مشروطه نوعی حاکمیت عادالنه بر مبنای اراده ی انسان است که مجلس بر آن نظارت می کند- نخبگانی بودند که برای حفظ استقالل و عزت جامعه خود در تقابل 
با غربی شدن کشورهای غیر غربی با تمام توان وارد عمل شده بودند. 

۳( مشروطه را نوعی حاکمیت سکوالر مانند دولت انگلستان می دانستند- اندیشمندان و عالمانی بودند که برای حفظ استقالل و عزت جهان اسالم به دنبال اصالح 
رفتار حاکمان جوامع غربی بودند. 

۴( مشروطه به معنای تدوین قوانین عادالنه ی الهی است که شاه ملزم شود در چارچوب این قوانین عمل کند- اندیشمندان و عالمانی بودند که برای حفظ استقالل و 
عزت جهان اسالم به دنبال اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی بودند.

 کدام گزینه به ترتیب جدول مقابل را کامل می کند؟1--

1( انقالب اجتماعی- تدوین رساله های جهادیه- فعالیت رقابت آمیز اصالحی 

۲( فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار- تدوین رساله های جهادیه- انقالب اجتماعی 

۳( انقالب اجتماعی- جنبش عدالت خانه- فعالیت رقابت آمیز اصالح ساختار 

۴( فعالیت رقابت آمیز اصالح ساختار- جنبش عدالت خانه- انقالب اجتماعی

 پاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ )به ترتیب( 1--

- فعالیت رقابت آمیز امام چگونه آغاز شد؟
- شکل گیری انتفاضه و تشکیل جبهه ی نجات اسالمی در الجزایر، پیامد چیست؟ 

- مشکل عدالت خانه چه بود؟ 
1( با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه- بیداری اسالمی- حرکت ناتمامی بود که حذف نظام شاهنشاهی را دنبال می کرد. 

نمونۀ تاریخینوع فعالیت

)ب(مقاومت منفی

جنبش تنباکو)ج(

انقالب مشروطه)الف(
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۲( با حذف نظام شاهنشاهی و تحقق حکومت اسالمی- انقالب اسالمی- رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

۳( با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه- انقالب اسالمی- رفتار عادالنه به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

۴( با رقابت با منورالفکران و روشنفکران- بیداری اسالمی- در شرایطی که برقراری حاکمیت آرمانی ممکن به نظر نمی رسید، در مقایسه با نظام استبدادی ترجیح 
داده شد.

  به ترتیب، هریک از عبارات زیر با کدام مفهوم در گزینه های زیر ارتباط درستی دارد؟ 1--

- در آن، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود.
- از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 

- در ایران به استبداد استعماری رضاخان ختم شد. 
- به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ غرب قرار می گرفت. 

- انقالب اسالمی از این طریق، الگوی جدیدی در برابر امت اسالمی قرار داده است. 
1( انقالب مشروطه- جنش تنباکو- حاکمیت سکوالر- انقالب فرانسه- حفظ هویت اسالمی 

۲( مقاومت منفی- جنبش عدالت خانه- حاکمیت منورالفکران- انقالب فرانسه- بیداری اسالمی 

۳( اصالح رفتار حاکمان- انقالب مشروطه- بیدارگران اسالمی- انقالب فرانسه- الگو گرفتن از فقه اجتماعی

۴( فعالیت رقابت آمیز- جنبش عدالت خانه- حاکمیت منورالفکران- انقالب روسیه- اصالح رفتار حاکمان

هر عبارت به کدام گزینه اشاره دارد؟ )به ترتیب( 1--

- نزاع و رقابت سخت بین منورالفکران غرب گرا و بیدارگران اسالمی
- انتخاب نام مشروطه برای جنبش عدالت خانه 

- با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه آغاز شد. 
- رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

1( در جریان انقالب اسالمی- در جریان بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان- مقاومت منفی- مشکل عدالت خانه 

۲( در جریان انقالب مشروطه- در جریان جنبش عدالت خانه- جنبش عدالت خانه- جنبش مشروطه 

۳( در جریان جنبش تنباکو- در جریان جنبش تنباکو- فعالیت رقابت آمیز امام خمینی )ره(- مشکل عدالت خانه

۴( در جریان انقالب مشروطه- در جریان بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان- فعالیت رقابت آمیز امام خمینی )ره(- مشکل عدالت خانه

 جدول زیر را کامل کنید. 1--

تدوین رساله های جهادیههمکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیهد

جنبش تنباکوبج

الفتغییر ساختار سیاسیانقالب اجتماعی

1( جنبش عدالت خانه- فعالیت رقابت آمیز- اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت- انقالب مشروطه 

۲( انقالب مشروطه- مقاومت منفی- اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت- انقالب مشروطه 

۳( انقالب مشروطه- اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت- مقاومت منفی- فعالیت رقابت آمیز 

۴( انقالب مشروطه- اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت- فعالیت رقابت آمیز- مقاومت منفی
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آرمان انقالب اسالمی چه بود؟ 1--

1( دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفه ی خود می دانست- فطرت الهی همه ی انسان ها را مخاطب خود قرار می داد- حّل مشکالت معرفتی و معنوی 
بشر را در محدوده ی رسالت خود می دید. 

۲( در هم ریختن موقعیت متزلزل دو قطب سیاسی قرن بیستم و قطب بندی جدید را در نظر داشت- دفاع از محرومان جهان را وظیفه ی خود می دانست- نوع بشر 
را مخاطب قرار می داد. 

۳( حل مشکالت سیاسی و اقتصادی را در محدوده ی رسالت خود می دید- جوامع پیرامونی و مستضعف را مخاطب خود قرار می داد- دفاع از محرومان جهان را 
وظیفه ی خود می دانست. 

۴( دفاع از مستضعفان جهان را وظیفه ی خود می دانست- رسالت خود را به حّل چالش های جامعه ی ایران محدود می کرد- از عّزت و اقتدار جهان اسالم پاسداری 
می کرد.

  روندی که منجر به جنبش عدالت خانه شد، کدام است؟1--

1( تعامل عالمان شیعی براساس فعالیت رقابت آمیز، حاکمیت پادشاه را غیرمشروع دانسته و برخوردی اصالحی با قاجار داشتند و فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار 
به اصالح ساختار تغییر داده و به شکل گیری جنش عدالت خانه منجر شد. 

۲( اثرپذیری قاجار از دولت های استعماری، مقاومت منفی را به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر داد و برخورد عالمان دینی در جهت تأیید قدرت حاکم، به اصالح رفتار 
حاکمان تغییر کرد و زمینه را برای جنش عدالت خانه مهّیا نمود. 

۳( روی آوردن قاجار به قراردادهای استعماری، موجب تغییر مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز شده و تجربه موفق جنبش تنباکو این فعالیت را از اصالح رفتار به 
اصالح ساختار تغییر داده و جنبش عدالت خانه شکل گرفت.

۴( عالمان دینی براساس مقاومت منفی با قاجار تعامل داشته و در حّد واجبات نظامیه با آن ها همکاری سیاسی داشتند و تالش کردند فعالیت را از اصالح رفتار به 
اصالح ساختار تغییر داده و به شکل گیری جنش عدالت خانه کمک کردند.

کدام گزینه مشکل عدالت خانه را به درستی نشان می دهد؟ 1--

1( از آن جهت که ساختار نظام سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 

۲( با اوج گیری جنبش عدالت خانه، منّورالفکران غرب زده به آن پیوستند و در تحّصنی که در سفارتخانه ی انگلستان رخ داد، نام مشروطه را برای آن برگزیدند. 

۳( رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

۴( در اندیشه ی اجتماعی و سیاسی تشیع، مشروطه یک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع بود.

کدام عبارت صحیح بیان شده است؟ 1--

1( جنبش عدالت خانه فقط به دنبال اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود بلکه اصالح شیوه زمامداری او را هدف قرار داده بود. 

۲( بیدارگران نخستین، با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی داشتند. آن ها خطر غرب را بیشتر در سلطۀ گری و قدرت سیاسی و 
اقتصادی آن می دیدند. 

۳( هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان به قرار دادهای استعماری روی آوردند و فعالیت رقابت آمیز به سوی 
مقاومت منفی تغییر کرد. 

۴( منّورالفکران غرب گرا موردحمایت دولت های استعمارگر غربی بودند ولی این دولت ها به کمک آنان نتوانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

1( انقالب اجتماعی-انقالب مشروطه- مقاومت منفی

۲( انقالب آزادی بخش- انقالب مشروطه- جنبش عدالت خانه

۳( انقالب اجتماعی- انقالب های آزادی بخش- جنبش تنباکو

۴( فعالیت رقابت آمیز اصالح ساختار- انقالب های آزادی بخش- مقاومت منفی 

ویژگی یا نمونۀ تاریخیفعالیت اجتماعی-سیاسی

)ج(فعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالت خانه)الف(

در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند.)ب(
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به ترتیب هر عبارت با کدام قسمت جدول مرتبط است؟1--

-تغییر ساختار سیاسی
 - جنبش تنباکو 

- همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه
- فعالیت رقابت آمیز اصالحی

۴( د- الف- ب- ج ۳( د- ب- ج- الف   ۲( ج- الف- د- ب    1( د- ب- الف- ج  

 به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

الف( جامعه ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود، به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر شد.
ب( حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی ثابت است و مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش جهان های اجتماعی است.

ج( حس، عقل و وحی امکانات خدادادی بشر برای شناخت جهان هستی اند. 
د( مارکس، کمونیسم را مرحله ای انتقالی برای رسیدن به سوسیالیسم می دانست. 

۴( غ- غ- ص- غ ۳( ص- غ- غ- ص   ۲( غ- ص- ص-غ    1( غ- ص- غ- ص   

 کدام گزینه مشکل عدالت خانه را به درستی نشان می دهد؟1--

1( از آن جهت که ساختار نظام سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 

۲( با اوج گیری جنبش عدالت خانه، منّورالفکران غرب زده به آن پیوستند و در تحّصنی که در سفارتخانه ی انگلستان رخ داد، نام مشروطه را برای آن برگزیدند. 

۳( رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

۴( در اندیشه ی اجتماعی و سیاسی تشیع، مشروطه یک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع بود.

کدام عبارت صحیح بیان شده است؟ 1--

1( جنبش عدالت خانه فقط به دنبال اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود بلکه اصالح شیوه زمامداری او را هدف قرار داده بود. 

۲( بیدار گران نخستین، با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی داشتند. آن ها خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و 
اقتصادی آن می دیدند. 

۳( هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهای استعماری روی آوردند، فعالیت رقابت آمیز به سوی 
مقاومت منفی تغییر کرد. 

۴( منّورالفکران غرب گرا موردحمایت دولت های استعمارگر غربی بودند ولی این دولت ها به کمک آنان نتوانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.

 چه زمانی، انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی آغاز شد؟ 1--

1( مردم و عالمان در موضع فعالیت رقابت آمیز بودند و این فعالیت رقابت آمیز، با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه آغاز شد. 

۲( زمانی که ایشان در نظر داشتند حرکت ناتمامی که در جنبش تنباکو آغاز شده بود، ادامه یابد و یک حرکت اصالحی رفتار و ساختار را آغاز کردند. 

۳( شاه تحت حمایت دولت های غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را بر عهده داشت- روشنفکران چپ نیز از صحنه رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف 
شده بودند. 

۴( روشنفکران چپ از صحنه رقابت های سیاسی خارجی کشور حذف شده بودند و مأموریت حفظ امنیت منطقه را شاه بر عهده داشت و تحت حمایت دولت های 
غربی بود.

نمونۀ تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی و سیاسی

تدوین رساله های جهادیه)الف(مقاومت منفی

)ب(اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت)ج(

جنبش عدالت خانه)د(انقالب اجتماعی
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عبارت درست در رابطه با انقالب اسالمی ایران، کدام است؟ 1--

1( در جهت مبارزه با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق شد- هویتی سیاسی داشت- موردحمایت بلوک شرق بود. 

۲( انقالب اسالمی ایران فقط یک انقالب سیاسی بود- با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل گرفت- هویتی فرهنگی و سیاسی داشت. 

۳( در جهت از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای غربی عمل می کرد- هویتی فرهنگی و تمدنی داشت- در کانون قطب فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت. 

۴( در کانون قطب سیاسی جهان اسالمی قرار گرفت- در جهت از بین بردن سلطه ی نظامی کشورهای غربی عمل می کرد- به فلسفه ها و مکاتب سیاسی شرق 
تعلقی نداشت.

 به ترتیب پاسخ پرسش های زیر چیست؟1--

- در چه شرایطی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها از بشر سلب می شود؟
- جنبش عدالت خانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، چگونه انقالبی بود؟

- بسیاری از آدابی که مراعات می کنیم، محصول چیست؟
- چه چیزی، سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگی غرب به الیه های عمیق آن تسری داد؟

1( تعارض فرهنگی- سیاسی- کنش های اجتماعی- اومانیسم 

۲( تزلزل فرهنگی- هویتی- هنجارهای اجتماعی- فلسفه های روشنگری 

۳( بحران هویتی- فرهنگی- سنت ها و قوانین اجتماعی- جریان های پست مدرن 

۴( بحران معرفت شناسی- اجتماعی- پدیده های اجتماعی اطراف ما- فلسفه های روشنگری

به ترتیب مفاهیم و اصطالحات »انقالب اجتماعی«، »مقاومت منفی« و »فعالیت رقابت آمیز اصالحیه« با کدام یک از ویژگی های با 1--
ارتباط دارد؟  تاریخی زیر،  نمونه های 

1( جنبش عدالت خانه- اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت- انقالب مشروطه 

۲( جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو- همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه 

۳( تغییر ساختار سیاسی- جنبش تنباکو- جنبش عدالت خانه 

۴( تغییر ساختار سیاسی- تدوین رساله های جهادیه- اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت

 کدام گزینه به اهمیت انقالب اسالمی ایران در مسئلۀ اسرائیل اشاره می کند؟ 1--

۲( ساقط کردن شاه به عنوان مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه  1( به رسمیت شناختن قرارداد کمپ دیوید  

۴( ارائه راهکاری برای مبارزه با صهیونیسم ۳( شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید در فلسطین  

 کدام گزینه جدول زیر را به ترتیب کامل می کند؟1--

۲( مقاومت منفی- انقالب مشروطه- واجبات نظامیه 1( جنبش عدالت خانه- مقاومت منفی- جنبش تنباکو 

۴( جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو- انقالب مشروطه ۳( جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو- واجبات نظامیه  

جالفب

مقابله با دشمنان خارجیانقالب اجتماعیفعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار
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 هدف جنبش عدالت خانه چه بود و شرط پذیرش آن در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع چه بود؟1--

1( اصالح کار یا رفتار پادشاه- عدم تحقق حاکمیت آرمانی و مشروع 

۲( تأسیس مجلس مانند مجلس انگلستان- عدم تحقق حاکمیت آرمانی و مشروع 

۳( اصالح شیوه ی زمامداری شاه- فساد آن از استبداد کم تر بود و ظلم را کنترل می کرد. 

۴( عدم تحقق حاکمیت آرمانی و مشروع- فساد آن از استبداد کم تر بود و ظلم را کنترل می کرد.

 کدام گزینه در ارتباط با انقالب های آزادی بخش صحیح نیست؟ 1--

1( انقالب های آزای بخش در جهت از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای غربی عمل می کردند و اغلب در مقابل بلوک غرب شکل می گرفتند. 

۲( اغلب با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند و در مقابله با استعمار قدیم موفق می شدند. 

۳( موردحمایت بلوک شرقی واقع می شدند و در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل می گرفتند که برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند. 

۴( انقالب های آزای بخش از آغاز جهت گیری ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار موضع گیری ضد مارکسیستی اعالن کردند و توانستند جایگاه خود را از 
حاشیه ی قطب های جهان خارج کنند.

 به ترتیب، صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید. 1--

الف( انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.
ب( مشکل عدالت خانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

ج( انقالب های آزادی بخش از آموزه های اسالمی بهره می بردند و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشتند. 
د( برخی از نیروهای چپ در ایران با الگو گرفتن از جنبش های آزادی بخش به دنبال حرکت های چریکی بودند. 

۴( غ- ص- ص- غ ۳( ص- ص- غ- ص   ۳( غ- غ- ص- غ   1( ص- غ- غ- ص  

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

نمونه ی تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیههمکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیهب

جاصالح رفتار حاکمانفعالیت رقابتآمیز اصالحی

دتغییر ساختار سیاسیالف

1( جنبش مشروطه- مقاومت منفی- جنبش عدالت خانه- انقالب اجتماعی 

۲( انقالب اجتماعی- مقاومت منفی- جنبش تنباکو- انقالب مشروطه 

۳( جنبش تنباکو- فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار- جنبش عدالت خانه- انقالب مشروطه 

۴( انقالب اجتماعی- فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار- جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو

 کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با تفاوت های انقالب های آزادی بخش و انقالب اسالمی ایران صحیح نیست؟ 1--

1( انقالب اسالمی ایران از آغاز جهت گیری ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی خود را اعالن کرد- انقالب های آزادی بخش در جهان دوقطبی قرن بیستم اغلب در 
مقابل بلوک شرق و موردحمایت بلوک غرب واقع می شدند. 

۲( انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت- انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران 
مستقیم عرب موفق می شدند. 

۳( انقالب اسالمی ایران از آموزه های اسالمی بهره می برد و تعلقی به فلسفه های غرب نداشت- انقالب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل 
می گرفتند که برای حل بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند. 

۴( انقالب اسالمی ایران یک انقالب فراگیر مردمی بود که از عمق روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی پدید آمد- انقالب های آزادی بخش اغلب با جنبش های 
چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند.
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 هر عبارت مربوط به کدام گزینه است؟1--

- تقلیدهای بدلی از انقالب های مدرن
- شکل گیری انتفاضه

- شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد 
1( انقالب روسیه- نمونه ای از جنبش های اسالمی در جهان اسالم تحت تأثیر انقالب اسالمی- نظریه ی پایان تاریخ 

۲( انقالب های آزادی بخش- بهار عربی در جهان اسالم- نظریه ی جنگ تمدن ها 

۳( انقالب الجزایر- بیداری اسالمی تحت تأثیر انقالب اسالمی- نظریه ی جنگ تمدن ها 

۴( انقالب های آزادی بخش- نمونه ای از حرکت های اسالمی در جهان اسالم تحت تأثیر انقالب اسالمی- نظریه ی پایان تاریخ

کدام یک در جنبش عدالت خانه دیده نمی شد؟1--

1( در پی تأسیس مجلسی بود که قوانین عادالنۀ الهی را تدوین کند.

۲( فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار برد. 

۳( این حرکت، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار امنیت منتقل می ساخت. 

۴( این جنبش از آن جهت که ساختار نظام سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود.

 حرکت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار چگونه بود؟ 1--

۲( به صورت مقاومت منفی بود. 1( حرکت اصالحی بود    

۴( همکاری سیاسی با پادشاه در حّد واجبات نظامیه انجام می شد. ۳( حاکمیت پادشاه ظالمانه دانسته می شد.   

با اوج گیری جنبش ....... منورالفکران غرب زده به آن پیوستند و در جریان بست نشینی در ........ نام مشروطه را برای آن برگزیدند. 1--

۲( عدالت خانه- سفارت خانه فرانسه  1( تنباکو- سفارتخانه انگلستان   

۴( تنباکو- سفارت خانه فرانسه ۳( عدالت خانه- سفارتخانۀ انگلستان   

 به ترتیب منظور از مشروطه از نظر عالمان مسلمان و منورالفکران چه بود؟1--

1( تنظیم قوانین براساس احکام شریعت- تغییر فعالیت از رقابت آمیز به مقاومت منفی 

۲( مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه ی الهی- نوعی از حاکمیت سکوالر نظیر حاکمیت دولت انگلستان

۳( اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار- نوعی حاکمیت سکوالر، مانند حاکمیت دولت فرانسه

۴( اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار- تنظیم قوانین براساس اراده و خواست بشر 

حرکت رقابت آمیز عالمان در دوره ی قاجار چگونه بود و چه می کردند؟ 1--

1( اصالحی بود و به سمت اصالح شیوه ی زمامداری پادشاه حرکت می کردند. 

۲( انتقال از مدار استبداد به مدار عدالت بود و حاکمیت پادشاه را ظالمانه می دانستند. 

۳( حاکمیت پادشاه را غیر مشروع می دانستند و همکاری سیاسی با آن در حل واجبات نظامیه بود. 

۴( حرکت اصالحی بود آن ها تالش می کردند تا برخی از رفتارهای پادشاه قاجار را اصالح نمایند.
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 در جهان دوقطبی قرن بیستم، از چه جهت از اهمیت انقالب اسالمی ایران کاسته می شد و از چه جهت اهمیت می یافت؟1--

1( یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود- نخستین انقالب بعد از انقالب فرانسه بود.

۲( به بلوک شرقی وابسته نبود- یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود. 

۳( به بلوک غرب وابسته نبود- از متن آرمان های معنوی جهان اسالم شکل گرفته بود. 

۴( در راستای اهداف بلوک غرب نبود- برای حفظ هویت اسالم سازمان یافته بود.

عبارت درست در رابطه با فعالیت رقابت آمیز، کدام است؟ 1--

1( در فعالیت رقابت آمیز، از اصالح ساختار به سوی اصالح رفتار حرکت می شود. 

۲( ورود فعال در عرصه ی زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن، بلکه در رقابت با آن است. 

۳( حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود. 

۴( حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود به همین جهت همکاری سیاسی با آن برای بقای اصل زندگی اجتماعی الزم است.

هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ )به ترتیب(1--

- ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد.
- اشتراک انقالب اسالمی ایران و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم

- رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند.
- بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز شده بود. 
1( انقالب مشروطه- انقالب سیاسی- جنبش تنباکو- فعالیت رقابت آمیز اصالح ساختار 

۲( جنبش عدالت خانه- جهت گیری ضد استعماری- مشکل عدالت خانه- انقالب اسالمی ایران 

۳( انقالب مشروطه- شکل گیری قطب جدید فرهنگی- اوج جنبش عدالت خانه- فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار 

۴( جنبش عدالت خانه- عدم وابستگی به بلوک شرق و بلوک غرب- جریان عدالت خانه- انقالب اسالمی ایران

 کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟1--

- اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت
- مقاومت منفی

- تدوین رساله های جهادیه 
۴( ج- الف- ب ۳( ب- ج- الف   ۲( ج- ب- الف   1( الف- ب- ج  

 عبارت های زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ )به ترتیب(1--

- روی آوردن به قراردادهای استعماری توسط دولتمردان قاجار
- فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار بود.

- شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی 
1( اثرپذیری از دولت های استعماری- جنبش تنباکو- انقالب اسالمی ایران 

۲( واجبات نظامیه- جنبش عدالت خانه- انقالب های آزادی بخش 

۳( اثرپذیری از حرکت رقابت آمیز با عالمان- جنبش عدالت خانه- انقالب اسالمی ایران 

۴( مقاومت منفی- جنبش تنباکو- انقالب های آزادی بخش

نمونه ی تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

)ب(همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه)الف(

جنبش تنباکو)ج(فعالیت رقابت آمیز اصالحی
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 عبارات زیر پیامد کدام گزینه می باشند؟ )به ترتیب(1--

- انتقال حاکمیت از مدار استبداد به مدار عدالت
- نزاع و رقابت سخت بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا

- بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید. 
۲( جنبش تنباکو- جنبش عدالت خانه- قدرت مشروع  1( جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو- قدرت اجتماعی   

۴( جنبش تنباکو- اوج گیری جنبش عدالت خانه- قدرت مقبول ۳( جنبش عدالت خانه- در جریان انقالب مشروطه- قدرت اجتماعی  

کدام یک از گزینه های زیر با شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« مرتبط است؟ 1--

1( انقالب اسالمی ایران با حرکت یک گروه و حزب خاص پدید نیامد، بلکه یک انقالب فراگیر مردمی بود. این انقالب از متن روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی 
پدید آمد و همه ی اقشار و گروه های جامعه را دربر می گرفت. 

۲( انقالب اسالمی ایران بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند و با هزینه ی نزدیک به صدسال تجربه ی تاریخی انجام می شد. 

با رژیم شاه هیچ وابستگی ای به بلوک شرق نداشت، بلکه از آغاز جهت گیری ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار  ۳( انقالب اسالمی ایران در رویارویی 
کرد.  اعالن  خود  مارکسیستی  موضع گیری ضد 

۴( انقالب اسالمی ایران از متن عقاید و باورهای اسالمی مردم و براساس آموزه های فقهی و هستی شناسی توحیدی شکل گرفت و به دنبال حکومت اسالمی بود.

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را تکمیل می کند؟1--

1( برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند- قطب بندی 
سیاسی شرق و غرب را پشت سر گذاشت. 

۲( یک انقالب فراگیر مردمی بود که از عمق روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی پدید آمد- جهت گیری ضد صهیونیستی را در کنار موضع گیری ضد مارکسیستی 
داشتند. 

۳( هویتی فرهنگی و تمدنی داشت و یک قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد- در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند. 

۴( تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشتند- توانستند جایگاه کشورشان را از حاشیه ی قطب های سیاسی و اقتصادی جهان خارج کنند.

 هر عبارت )به ترتیب( به کدام نوع از شیوه های تعامل عالمان شیعی با پادشاه اشاره می کند و یا با کدام جریان سیاسی مرتبط است؟1--

- نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن، بلکه در رقابت با آن است.
- همکاری سیاسی یا حاکمیت جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود.

- منورالفکران غرب زده به آن پیوستند و عالمان مسلمان از همراهی آن ها استقبال کردند. 
1( فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار- مقاومت منفی- جنبش تنباکو 

۲( فعالیت رقابت آمیز- مقاومت منفی- اوج جنبش عدالت خانه 

۳( مقاومت منفی- فعالیت رقابت آمیز اصالح ساختار- جنبش عدالت خانه 

۴( فعالیت رقابت آمیز- فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار- اوج جنبش عدالت خانه 

در ارتباط با مقایسه ی »انقالب اسالمی« و »انقالب های آزادی بخش« کدام گزینه نادرست است؟1--

1( انقالب اسالمی ایران از آغاز جهت گیری ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار موضع گیری ضد مارکسیستی خود اعالن کرد و انقالب های آزادی بخش در 
مقابل بلوک غرب و موردحمایت بلوک شرق واقع می شدند. 

۲( انقالب اسالمی ایران به دنبال تغییر یک نظام سیاسی وابسته به دولت های غربی بود و انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای 
غربی عمل می کردند. 

۳( انقالب اسالمی ایران از آموزه های اسالمی بهره می برد و تعلقی به مکاتب سیاسی غرب نداشت و انقالب های آزادی بخش در چارچوب نظریه ها و مکاتبی شکل 
می گرفتند که برای حل مسائل و بحران های جهان غرب به وجود آمده بودند. 

۴( انقالب اسالمی ایران، انقالبی سیاسی و فرهنگی بود و انقالب های آزادی بخش نیز توانستند جایگاه کشورشان را از حاشیه ی قطب های سیاسی و اقتصادی 
جهان خارج کنند.

انقالب اسالمی ایرانانقالب های آزادی بخش

)الف()ب(
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 هر عبارت به کدام قسمت جدول مربوط است؟1--

- بخشی از فرآیند غربی شدن کشورهای عربی
- در شکل گیری اندیشه های پسامدرن مؤثر بود. 

- تقلیدی بدلی از انقالب های مدرن
- تغییر ساختار سیاسی

جنبش های آزادی بخشبهار عربیانقالب اسالمیانقالب اجتماعی

)ب()ج()الف()د(

۴( د- ب- الف- ج ۳( ج- الف- د- ب   ۲( الف- ب-ج- د   1( ج- الف- ب- د  

 در کدام واقعۀ تاریخی، در جهت از بین بردن سلطۀ سیاسی کشورهای غربی، عمل شد؟ 1--

۲( انقالب مشروطه  1( ظهور مارکسیسم     

۴( شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اسالمی ۳( انقالب های آزادی بخش    

 بر چه اساسی انقالب اسالمی ایران، شکل گرفت؟ 1--

1( با هویت فرهنگی و تمدنی پدید آمده و فقط یک انقالب سیاسی بود.

۲( با حرکت یک گروه و حزب خاص پدید آمد و همه اقشار جامعه را دربرگرفت. 

۳( از نظر دولتمردان آمریکا، چون با بلوک شرق ارتباط برقرار نمی کرد، توان مقاومت داشت. 

۴( برای حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفته امت اسالمی شکل گرفته بود.

 کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

نمونه ی تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

الفهمکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیهج

داصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومتفعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالت خانهبانقالب اجتماعی

1( جنبش تنباکو- تغییر ساختار سیاسی- مقاومت منفی- تدوین رساله های جهادیه 

۲( تدوین رساله های جهادیه- تغییر ساختار سیاسی- مقاومت منفی- جنبش تنباکو 

۳( انقالب مشروطه- تغییر ساختار فرهنگی- تعامل فعال- جنبش تنباکو 

۴( تدوین رساله های جهادیه- انقالب مشروطه- تعامل فعال- مقاومت منفی

 چه عاملی در »ایجاد رویکرد دینی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی« نقش داشت و چرا دولت های استعمارگر از کودتای نظامی 1--
می کردند؟  استفاده 

1( بیداری اسالمی- برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته 

۲( انقالب اکتبر روسیه- کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر 

۳( حرکت انقالبی مارکس- به قدرت رساندن نیروهای وابسته 

۴( انقالب اسالمی- تبلیغ و ترویج عقاید و ارزش های فرهنگ غرب



523

انقالب اسالمی ایران، نقطۀ عطف بیداری اسالمی

 جدول را کامل کنید.1--

1( انقالب مشروطه- اصالح رفتار حاکمان- تدوین رساله ی جهادیه 

۲( جنبش تنباکو- اصالح ساختار حکومت- حکم میرزای شیرازی 

۳( جنبش عدالت خانه- مقاومت منفی- اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی 

۴( اصالحات امیرکبیر- اصالح ساختار حکومت- حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه تزاری

 الف( حرکت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، چه نوع حرکتی بود؟ 1--

ب( نمونه ی موفق از فعالیت رقابت آمیز، کدام جنبش بود؟
ج( این تجربه ی موفق فعالیت رقابت آمیز را از اصالح ....... به سوی اصالح ....... برد و به جنبش ....... منجر شد.

۲( ساختاری- رویتر- ساختار- رفتار- تنباکو  1( منفی- عدالت خانه- رفتار- ساختار- تنباکو  

۴( اصالحی- مشروطه- ساختار- رفتار- عدالت خانه ۳( اصالحی- تنباکو- رفتار- ساختار- عدالت خانه  

جنبش عدالت خانه با توجه به شرایط ....... در پی ....... بود که قوانین ....... را تدوین کند و شاه قاجار را ملزم سازد تا در ....... عمل 1--
کند. 

1( ساختار سیاسی- حاکمیت عالمان دینی- دینی اسالم را- محدوده ی اسالم 

۲( داخلی و خارجی- تأسیس مجلسی- عادالنه الهی- چارچوب این قوانین 

۳( حاکمان قاجار- تحقق حاکمیتی آرمانی- مشروطه- محدوده ی شرع 

۴( عالمان دینی دوره قاجار- تأسیس مجلسی- دینی- محدوده ی دین

 در ارتباط با اوج گیری جنبش عدالت خانه، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟1--

1( منورالفکران غرب زده به آن پیوستند و تام مشروطه را برای آن برگزیدند. 

۲( عالمان مسلمان ضمن استقبال از همراهی منورالفکران، نام مشروطه را پذیرفتند. 

۳( منظور عالمان مسلمان از مشروطه، مشروطه کردن حاکمیت به احکام عادالنه ی الهی بود. 

۴( منظور منورالفکران از مشروطه نوعی حاکمیت سکوالر مانند. دولت آمریکا بود.

در ارتباط با جریان انقالب مشروطه، به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 1--

الف( مجلس از نظر منورالفکران مشروطه خواه، محلی بود که در آن .............
ب( در جریان مشروطه بین کدام گروه ها، نزاع و رقابتی سخت به وجود آمد؟ 

ج( این کشمکش با حضور چه کسانی پایان یافت؟ 
د( حاکمیت منورالفکران در ایران به چه عاملی منجر شد؟ 

1( قوانین بر مدار شریعت بود- عالمان دینی و حاکمان قاجار- منورالفکران- پیروزی مشروطه 

۲( قوانین براساس اراده و خواست بشر تنظیم می شد- بیداران اسالمی و منورالفکران غرب گرا- قدرت های استعماری دخالت انگلستان- استبداد استعماری رضاخان 

۳( حاکمیت به احکام عادالنه ی الهی بود- بیدارگران اسالمی و حاکمان قاجار- عالمان دینی- استبداد انگلستان 

۴( حاکمیت سکوالر به سبک انگلستان بود- منورالفکران و دولت انگلستان- بیدارگران اسالمی- حاکمیت محمدرضا پهلوی

نمونه تاریخیویژگی فعالیت اجتماعی سیاسی

جهمکاری با حاکم نامشروع در حّد واجبات نظامیه

جنبش تنباکوب

الفتغییر ساختار سیاسی
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 در ارتباط با قدرت انسان، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:1--

الف( قدرت فردی انسان نامحدود است. 
ب( قدرت اجتماعی، هنگامی پیدا می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده ی دیگران تأثیر بگذارد. 

ج( قدرت اجتماعی زمانی است که انسان بتواند کار ارادی دیگری را به خدمت بگیرد. 
د( کسانی که توان تأثیرگذاری بیشتری بر اراده می دیگران دارند، از قدرت فردی بیش تری برخوردارند. 

۴( غ. غ. ص. غ  ۳( ص. ص. غ. غ   ۲( غ. ص. ص. غ   1( ص. غ. ص. غ   

 موارد زیر، ویژگی های انقالب های آزادی بخش قرن بیستم است. هریک از این موارد، به ترتیب در تقابل با کدام ویژگی انقالب 1--
ایران قرار می گیرد؟ اسالمی 

»مورد حمایت بلوک شرق«، »شکل گیری با جنبش های چریکی«، »عدم توفیق در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی به غرب«
1( جهت گیری ضدآمریکاییـ  دربرگرفتن همة اقشار جامعهـ  عدم تعلق به مکاتب سیاسی غربی

۲( مرجعیت و رهبری دینیـ  فراگیر بودن انقالب اسالمیـ  شکل دهی قطب بندی جدید فرهنگی 

۳( جهت گیری ضد صهیونیستیـ  مرجعیت و رهبری دینیـ  هویت فرهنگی و تمدنی انقالب اسالمی

۴( مقابله با مارکسیستـ  شکل گیری براساس آموزه های اسالمیـ  تضاد با مکاتب و نظریات چپ

 به ترتیب هریک از این عبارات، با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 1--

تسخیر عمیق ترین الیه های فرهنگی غرب با رویکرد دنیوی	 
 رقابت سخت بین بیدارگران اسالمی و منّورالفکران غرب گرا	 
 شکل گیری با جنبش های چریکی احزاب مختلف	 

1( پیامد ظهور پروتستانتیسمـ  جنبش تنباکوـ  ویژگی مارکسیسم

۲( پیامد روشنگری در معنای عامـ  جنبش عدالتخانهـ  تفکر سوسیالیستی

۳( از نتایج پیدایش فلسفه های روشنگریـ  مشروطیتـ  عملکرد جنبش های آزادی بخش

۴( بازگشت به جهان باستان برای عبور از مسیحیتـ  ویژگی مشروطیتـ  عملکرد سکوالریسم

موارد زیر، به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 1--

»امکان داوری دربارة حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف« ، »عمل کردن در جهت از بین بردن سلطة سیاسی کشورهای غربی« و »قطع 
وابستگی فرهنگی به غرب« 

1( آرمانی دانستن عقاید و ارزش های اجتماعیـ  بیدارگران اسالمیـ  روشنفکران چپ

۲( محدود نشدن علوم اجتماعی به معنای تجربی آنـ  انقالب آزادی بخشـ  انقالب اسالمی

۳( محدود شدن علوم اجتماعی به معنای تجربی آنـ  روشنفکران چپـ  روشنفکران نسل اول

۴( ارزش و عقاید اجتماعی را پدیده های صرفًا تاریخی دانستنـ  انقالب اسالمیـ  جنبش های آزادی بخش

مصادیق »الف«، »ب« و »پ« در جدول مقابل ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 1--

1( ورود به فعالیت های رقابت آمیز، پس از قراردادهای استعماری قاجارـ  بهره گیری از آموزه های اسالمی 
ـ بیدارگران اسالمی

۲( تعامل با قاجار براساس مقاومت منفیـ  دربر گرفتن همة اقشار جامعهـ  جنبش های آزادی بخش

۳( شکل دهی انقالب مشروطه و انقالب اسالمیـ  شکل گیری با حمایت بلوک شرقـ  منّورالفکران غرب گرا

۴( برگزیدن نام مشروطه برای جنبش عدالتخانهـ  شکل دهی قطب بندی فرهنگی و تمدنی جدیدـ  انقالب اسالمی و انقالب مشروطه
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 پاسخ صحیح جدول کدام گزینه می باشد؟ 1--

1( تغییر ساختار سیاسی- مقاومت منفی اصالحی- جنبش عدالت خانه- همکاری با حاکم نامشروع- جنبش تنباکو 

۲( همکاری با حاکم نامشروع در حل واجبات نظامیه- فعالیت رقابت آمیز اصالحی- جنبش تنباکو- تغییر ساختار سیاسی- جنبش عدالت خانه، انقالب مشروطه 

۳( تغییر ساختار سیاسی- جنبش سیاسی- انقالب مشروطه- همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه- جنبش عدالت خانه 

۴( تغییر ساختار اجتماعی- فعالیت رقابت آمیز اصالحی- جنبش عدالت خانه- تغییر رفتار سیاسی- جنبش تنباکو

 رهبران دینی بعد از شکست در مشروطه، از موضع ....... به موضع ....... بازگشتند.1--

۲( اصالح رفتار حاکمان- تغییر ساختار سیاسی  1( فعالیت رقابت آمیز- مقاومت منفی    

۴( همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه- فعالیت رقابت آمیز  ۳( مقاومت منفی- فعالیت رقابت آمیز   

 در ارتباط با آغاز انقالب اسالمی توسط امام خمینی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ امام خمینی انقالب را هنگامی آغاز کرد که: 1--

1( شاه در حاشیه دولت های غربی در جایگاهی امن قرارگرفته بود. 

۲( بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطه گذشته بود. 

۳( مأموریت حفظ امنیت منطقه به شاه واگذار شده بود. 

۴( روشنفکران چپ در صحنه ی رقابت های سیاسی داخلی در حال فعالیت بودند.

 در ارتباط با تحقق حکومت اسالمی، توسط امام خمینی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.1--

الف( امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی، مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز بازگرداند.
ب( این فعالیت رقابت آمیز با جنبش تنباکو آغاز شد. 

ج( شروع کار امام خمینی با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه بود. 
د( فعالیت امام خمینی در حد یک حرکت اصالحی رفتار متوقف شد و تا اصالح ساختار سیاسی پیش نرفت.

۴( غ. ص. ص. ص ۳( غ. غ. ص. ص   ۲( ص. غ. ص. غ    1( ص. ص. غ. غ   

 مشروطه توسط عالمان شیعه در چه شرایطی ترجیح داده شد؟ در شرایطی که:1--

1( برقراری حاکمیت آرمانی ممکن به نظر نمی رسید و مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی، انتخاب بهتری بود. 

۲( عدالت خانه رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت رسیده بودند. 

۳( انقالب های آزادی بخش در جهت از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای غربی عمل می کردند. 

۴( حاکمان قاجار قدرت را با شمشیر قوم و قبیله و بدون حمایت دولت های استعمارگر به دست آورده بودند.

قرن ....... را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند ....... آخرین انقالب این قرن است. این انقالب های آزادی بخش در کشورهای 1--
....... و ....... و ....... شکل گرفته اند. 

۲( بیستم- انقالب اسالمی- آفریقایی- آسیای جنوب شرقی- آمریکای التین  1( نوزدهم- انقالب روسیه- آسیایی- آفریقایی- آمریکای التین   

۴( هیجدهم- انقالب فرانسه- ایران- فرانسه- روسیه ۳( نوزدهم- انقالب روسیه- روسیه- فرانسه- انگلستان   

نمونه تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیه1مقاومت منفی

۳اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت۲

۴5انقالب اجتماعی
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 الف( جهت گیری انقالب اسالمی ایران و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم چه بود؟ 1--

ب( انقالب های آزادی بخش در چه جهتی عمل می کردند؟
ج( انقالب اسالمی ایران به دنبال چه بود؟ 

1( ضد استبدادی- رهایی وابستگی از بلوک شرق و غرب- رهایی دولت از نفوذ دولت های غربی 

۲( ضد صهیونیستی- الگو گرفتن از جنبش های چریکی دنیا- جایگزینی مکتب اسالم به جای مکاتب مارکسیستی 

۳( ضد استعماری- از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای غربی- تغییر یک نظام سیاسی وابسته به دولت های غربی 

۴( ضد مارکسیستی- رهایی از بحران های جهان غرب- قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی

 کدام گزینه تفاوت انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم نمی باشد؟ 1--

1( انقالب های آزادی بخش در مقابل بلوک غرب شکل می گرفتند و موردحمایت بلوک شرق واقع می شدند ولی انقالب اسالمی نه غربی نه شرقی بود. 

۲( انقالب های آزادی بخش جهت گیری ضداستعماری ولی انقالب اسالمی جهت گیری ضد استبدادی داشت.

۳( انقالب های آزادی بخش، اغلب با جنبش های چریکی شکل می گرفتند ولی انقالب اسالمی ایران، یک انقالب فراگیر مردمی بود. 

۴( انقالب های آزادی بخش در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند ولی انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود بلکه هویتی فرهنگی و 
تمدنی داشت.

 نتیجۀ روی آوردن دولتمردان قاجار به قراردادهای استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان چه چیزی بود؟ 1--

1( ورود فعال به عرصۀ زندگی اجتماعی و سیاسی در جهت تأیید قدرت حاکم

۲( ظالمانه و غیر مشروع دانستن حاکمیت پادشاه 

۳( تغییر مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز 

۴( همکاری سیاسی با حاکمیت تنها در حد واجبات نظامیه

کدام گزینه ترتیب اتفاقات زیر را به درستی ذکر می کند؟ 1--

»جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو- فعالیت رقابت آمیز از نوع اصطالح ساختار«
1( جنبش تنباکو- فعالیت رقابت آمیز از نوع اصالح ساختار- جنبش عدالت خانه 

۲( فعالیت رقابت آمیز اثر نوع اصالح ساختار- جنبش تنباکو- جنبش عدالت خانه 

۳( جنبش عدالت خانه- فعالیت رقابت آمیز از نوع اصالح ساختار- جنبش تنباکو 

۴( فعالیت رقابت آمیز از نوع اصالح ساختار- جنبش عدالت خانه- جنبش تنباکو

 کدام گزینه، موارد صدسال تجربۀ تاریخی مردم ایران تا قبل از انقالب اسالمی ایران را به درستی بر می شمارد؟1--

1( رقابت با روشنفکرانی که در حاشیۀ بلوک شرق و غرب عمل می کردند- جنبش تنباکو- جنگ جهانی اول

۲( جنبش عدالت خانه- جنگ جهانی دوم- استبداد استعماری 

۳( رقابت با منورالفکران غرب گرا- استبداد استعماری- رقابت با روشنفکرانی که در حاشیه بلوک شرق و غرب عمل می کردند. 

۴( رقابت با منورالفکران غرب گرا- جنبش عدالت خانه- جنگ جهانی دوم

 به چه علتی جنبش عدالت خانه یک انقالب اجتماعی بود؟ 1--

۲( از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر داد.  1( به دلیل اینکه تمامی مردم در آن شرکت کردند.  

۴( زیرا مقاومت منفی را تبدیل به فعالیت رقابت آمیز کرد. ۳( به علت اینکه عالمان شیعه آغازگر این حرکت بودند.  
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تفاوت عمدۀ انقالب ایران با انقالب های دیگر در دوران معاصر چه بود؟1--

1( انقالب ایران مردمی بود، ولی در بقیۀ انقالب ها عامل بیگانه مؤثر بود. 

۲( انقالب ایران اسالمی بود، ولی بقیۀ انقالب ها ضد اسالمی و ضد غربی بودند. 

۳( انقالب ایران در مواجهه با بلوک شرق و غرب بود ولی بقیه انقالب ها با حمایت شرق علیه غرب بودند. 

۴( انقالب ایران در راستای مقابله با استعمار بود، اما بقیه انقالب ها هماهنگ با استعمار فرانو بودند.

 به ترتیب کدام گزینه جدول روبه رو را کامل می کند؟ 1--

1( الف( همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه ب( جنبش تنباکو ج( تغییر ساختار سیاسی

۲( الف( آزادی بیان ب( بسط نشینی در سفارت انگلیس ج( انقالب اسالمی 

۳( الف( جنبش تنباکو ب( ملی شدن صنعت نفت ج( سقوط مصدق

۴( الف( همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه ب( جنبش تنباکو ج( بیداری اسالمی

قرن بیستم را قرن انقالب های ....... می دانند و انقالب اسالمی، ....... انقالب قرن بیستم بود. 1--

۲( سوسیالیستی- آخرین 1( مارکسیستی- دینی ترین    

۴( سیاسی- آزادترین ۳( آزادی بخش- آخرین    

نمونۀ تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی سیاسی

تدوین رساله های جهادیهالفمقاومت منفی

باصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومتفعالیت رقابت آمیز

جنبش عدالت خانه، انقالب مشروطهجانقالب اجتماعی
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پایۀ یازدهم
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ج

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

الف( منظور از واجبات نظامیه، اموری است که برای بقای زندگی اجتماعی الزم است، مانند حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان خارجی. 

ب( منظور از فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال به عرصه ی زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن، بلکه در رقابت با آن است. 

ج( انقالب اسالمی، بازگشت مردم به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند. 

د( جنبش عدالتخانه، فقط به دنبال اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود، بلکه اصالح شیوه ی زمامداری او را هدف قرار داده بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جنبش عدالتخانه فقط به دنبال اصالح یا رفتار خاصی از پادشاه نبود، بلکه اصالح شیوه ی زمامداری او را هدف قرار داده بود. و ا (1ل
این حرکت، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می کرد. جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 

در جریــان انقــالب مشــروطه، نــزاع و رقابــت ســختی بیــن بیدارگــران اســالمی و منورالفکــران غــرب گــرا بــه وجــود آمــد کــه پــس از دو دهــه کشــمکش، بــه نفــع 
جریــان منورالفکــران پایــان یافــت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: و ا (1ل

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را به کسی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. 

از نظــر منورالفکــران مشــروطه خــواه )نــه عالمــان مســلمان(، مجلــس محلــی بــود کــه در آن قوانیــن نــه برپایــه ی احــکام اســالم، بلکــه بــر اســاس اراده و خواســته 
بشــر تنظیــم و تدویــن می شــد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. انقالب اجتماعی، به تغییر ساختار سیاسی اصالق می شد که جنبش عدالتخانه و انقالب مشروطه، نمونه های تاریخی و ا (1ل
آن بودند. مقاومت منفی، به همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامی اطالق می شد که تدوین رساله های جهادیه نمونه ی آن می باشد. فعالیت رقابت 

آمیز اصالحی به اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت شان را دارد که جنبش تنباکو نمونه ی تاریخی آن است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران و انقالب و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند و در و ا (1ل
جنت از بین بردن سلطه ی سیاسی کشورهای غربی عمل می کردند. 

تفــاوت هــا: انقــالب اســالمی ایــران بــر خــالف انقالب هــا بــه جنبش هــای دیگــر، بــه هیــچ یــک از دو بلــوک شــرق و غــرب وابســتگی نداشــته و حمایــت هیــچ 
کــدام برخــوردار نبــود. انقــالب اســالمی ایــران بــر خــالف انقــالب و جنبش هــای دیگــر، بــا حرکــت یــک گــروه و حــزب خــاص پدیــد نیامــد، بلکــه همــه ی اقشــار و 
گروه هــای جامعــه را در بــر مــی گرفــت. انقــالب اســالمی ایــران برخــالف انقــالب و جنبش هــای دیگــر، در چارچــوب نظریــه هــا و مکاتــب غــرب شــکل نگرفــت، 
بلکــه از آموزه هــای اســالمی بهــره مــی گرفــت. انقــالب اســالمی ایــران بــر خــالف انقــالب هــا و جنبش هــای دیگــر، فقــط یــک انقــالب اســالمی نبــود، بلکــه 

هویــت فرهنگــی و تمدنــی داشــت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. حرکت های  اعتراض آمیز رنسانس، به جای بازگشت به سوی حقیقت الهی انسان، به رویگردانی از نگاه معنی منجر شد. و ا (1ل
بدین ترتیب برای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت. 

امام خمینی )در جریان انقالب اسالمی( به عنوان مرجع دینی، مردم و عالمان را از موضوع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز بازگرداند. 

حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی موجب آن شد که دولتمردان انگلیسی، از جمله لردجان راسل، از هر اقدامی برای مقابله با قحطی ایرلند خودداری کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

انقالب اسالمی ایران، نقطه عطف بیداری اسالمی
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ویژگی های انقالب اسالمی ایران: و ا (1ل

عــدم وابســتگی بــه بلــوک شــرق و غــرب 2- فراگیــر و مردمــی بــودن 3- عــدم تعلــق بــه مکاتــب و فلســفه های غربــی و شــکل گیــری از متــن عقایــد و باورهــای 
ــد و فراگیــری  ــودن هویتــی فرهنگــی و تمدنــی و شــکل دهی قطــب جدی ــر اســاس آمــوزه هــای فقهــی و هســتی شناســی توحیــدی 4- دارا ب اســالمی مــردم و ب

درکانــون قطــب فرهنگــی جهــان اســالم

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند، ولی در قطع وابستگی و ا (1ل
اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند. انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود، بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت. این انقالب، قطب بندی سیاسی شرق و 

غرب را پشت سر گذاشت، یک قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و خود را در کانون قطب فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۱: فرهنگ هایی که در دوره ی استعمار، مقهور و مرغوب جوامع غربی شده بودند، راه حل چالش های خود را نیز در پیوستن به جوامع غربی می دانستند. 

گزینه ۲: نخستین بیدارگران اسالمی در ایران، جنبش هایی را برای اصالح رفتار حاکم و ساختار حکومت قاجار به حکومتی دیگر به وجود می آوردند. 

گزینه 4: انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میالدی با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برخورد رقابت آمیز های عالمان دینی با قاجار، حرکتی اصالحی بود. آن ها برای اصالح برخی رفتارهای پادشاهان قاجار و اا (1ل
تالش می کردند. جنبش تنباکو نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است. این تجربه ی موفق، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار به اصالح ساختار 
تغییر داد و به »جنبش عدالتخانه« منجر شد. جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. تعامل عالمان 
شیعی با قاجار بر اساس »مقاومت منفی« بود. در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن، جز در حد 
واجبات نظامیه انجام نمی شود. انقالب اسالمی در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن، به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در 

جوامع غربی، از دست رفتن اعتبار ارزش ها و آرمان های پس از رنسانس و شکل گیری نظریه های افول سکوالریسم موثر بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جنبش عدالتخانه فقط به دنبال اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود، بلکه اصالح شیوه ی زمامداری او را هدف قرار داده بود. این و اا (1ل
جنبش با توجه به شرایط داخلی و خارجی در پی تأسیس مجلسی بود که قوانین عادالنه ی الهی را تدوین کند و شاه را ملزم سازد که در چارچوب این قوانین عمل  کند. منظور عالمان 

مسلمان از مشروطه، مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه ی الهی بود، اما منورالفکران، مشروطه را نوعی حاکمیت سکوالر مانند انگلستان می دانستند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نمونۀ تاریخی ویژگی فعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیه همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه مقاومت منفی

جنبش تنباکو اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت فعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالتخانه، انقالب مشروطه تغییر ساختار سیاسی انقالب اجتماعی

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. امام خمینی )ره( به عنوان یک مرجع دینی، مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز باز گرداند. این فعالیت و اا (1ل
رقابت آمیز، با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه آغاز شد، ولی در حد یک حرکت اصالحی نماند و به صورت یک حرکت انقالبی در آمد که حذف شاهنشاهی و 
تحقق حکومت اسالمی را دنبال می کرد. شکل گیری انتفاضه و جنبش های اسالمی در فلسطین، جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوک شرق، تشکیل 
جبهه ی نجات اسالمی در جزایر و پیروزی اسالم گرایان در انتخابات ۱۹۹۰ م این کشور، نمونه هایی از حرکت ها و جنبش های اسالمی در جهان اسالم است که تحت 

تأثیر انقالب اسالمی ایجاد شد. مشکل عدالتخانه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل
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در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود. 

جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 

حاکمیت منورالفکران در ایران به استبداد استعماری رضاخان ختم شد. 

انقــالب اکتبــر ۱۹۱۷ م روســیه نیــز، گرچــه بــه دلیــل رویکــرد چــپ و سوسیالیســتی بــا دیگــر انقــالب هــای اروپایــی تفــاوت داشــت ولــی بــه دلیــل ســکوالر بــودن، درون 
فرهنــگ غــرب قــرار می گرفــت. دیگــر انقــالب هــا وجنبــش هــای آزادی بخــش قــرن بیســتم نیــز تقلیــدی از انقالب هــای مــدرن بودنــد. 

انقالب اسالمی از طریق بیداری اسالمی، الگوی جدیدی در برابر امت اسالمی قرار داده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غربگرا به وجود آمد. جنبش و اا (1ل
عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. با اوج گیری این جنبش، منورالفکران غربزده به آن پیوستند و در 

جریان بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان، نام مشروطه را برای آن برگزیدند. 

امــام خمینــی )ره( بــه عنــوان یــک مرجــع دینــی، مــردم و علمــان را از موضــوع مقاومــت منفــی بــه فعالیــت رقابــت آمیــز بازگردانــد. ایــن فعالیــت رقابــت آمیــز، بــا 
اعتــراض بــه کاپیتوالســیون و رفتــار اســتعماری شــاه آغــاز شــد. 

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ب( اصالح رفتار حاکمان با ساختار حکومت  الف( انقالب مشروطه   

د( مقاومت منفی ج( فعالیت رقابت آمیز   

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی با آن که در ایران رخ داد و از ذخایر معرفتی شیعی استفاده کرد، آرمان ها، ارزش ها و رسالت خود را به حّل و اا (1ل
چالش های جامعه ی ایران یا شیعیان جهان محدود نکرد. انقالب بر اساس آموزه های اسالمی، از عّزت و اقتدار جهان اسالم پاسداری می کرد، دفاع از محرومان و 

مستضعفان جهان را وظیفه ی خود می دانست، فطرت الهی همه ی انسان ها را مخاطب پیام خود قرار داد و حّل مشکالت معرفتی و معنوی بشر را رسالت خود می دید.

قراردادهای و اا (1ل به  بیگانگان  برابر  در  مقاومت  جای  به  استعماری  های  دولت  از  اثرپذیری  دلیل  به  قاجار  که  هنگامی  است.  صحیح  پاسخ   ۳ گزینه 
استعماری روی آوردند، مقاومت منفی علما و روحانیون به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد. منظور از فعالیت رقابت آمیز، ورود فّعال به عرصه ی زندگی اجتماعی 

و سیاسی، نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت از آن، بلکه در رقابت با آن است. 

برخــورد رقابــت آمیــز عالمــان دینــی بــا قاجــار، حرکتــی اصالحــی بــود. آن ها بــرای اصــالح برخــی رفتار های پادشــاهان قاجــار تــالش می کردند. جنبــش تنباکو نمونــه ای موفق 
از فعالیــت رقابــی آمیــز اصالحــی اســت. ایــن تجربــه ی موفــق، فعالیت رقابــت آمیــز را از اصالح ســاختار تغییــر داد و به جنبش عدالتخانه منجر شــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

بررسی گزینه های نادرست: 

گزینه ۲: 

بیدارگــران نخســتین، بــا وجــود رویکــرد اعتــراض آمیــز بــه غــرب، از فرهنــگ غــرب، شــناخت عمیقــی نداشــتند. آن هــا خطــر غــرب را بیــش تــر در ســلطه گــری و 
قــدرت سیاســی و اقتصــادی آن مــی دیدنــد.

گزینه ۳: 

هنگامــی کــه قاجــار بــه دلیــل اثرپذیــری از دولــت هــای اســتعماری بــه جــای مقاومــت در برابــر بیگانــگان بــه قراردادهــای اســتعماری روی آوردنــد و مقاومــت منفــی 
بــه ســوی فعالیــت رقابــت آمیــز تغییــر کــرد. 

گزینه ۴: 

منورالفکران غرب گرا مورد حمایت دولت های استعمارگر غربی بودند و این دولت ها به کمک آنان توانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل
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جنبــش عدالتخانــه از آن جهــت کــه ســاختار سیاســی جامعــه را تغییــر مــی داد، یــک انقــالب اجتماعــی بــود. انقــالب هــای آزادی بخــش در مقابلــه بــا اســتعمار قدیم 
و حــذف کارگــزاران مســتقیم غــرب موفــق مــی شــدند، ولــی در قطــع وابســتگی اقتصــادی و فرهنگــی توفیقــی نداشــتند. جنبــش تنباکــو نمونــه ای موفــق از فعالیــت 

رقابــت آمیــز اصالحی اســت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

نمونۀ تاریخی ویژگی فعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیه همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه مقاومت منفی

جنبش تنباکو اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت فعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالتخانه، انقالب مشروطه تغییر ساختار سیاسی انقالب اجتماعی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: و اا (1ل

الــف( جامعــه ی ایــران بــا بازگشــت بــه هویــت اســالمی خــود، بــه صــورت قلــب تپنــده ی بیــداری اســالمی درآمــد. جهــان اســالمی اینــک بــا الهــام گرفتــن از انقالب 
اســالمی ایــران، هویــت خــود را بیــرون از تصاویــری کــه جهــان غــرب القــا مــی کــرد، جســت وجــو مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب، اســالم بــه عنوان یــک قطــب فرهنگی 

جدیــد ظاهــر می گــردد. 

ب( حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می شود و از جامعه ای به جامعه ی دیگر نیز متفاوت است. 

د( مارکس، سوسیالیسم را مرحله ای انتقالی برای رسیدن به کمونیسم می دانست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: و اا (1ل

گزینــه ی ۲: بیدارگــران نخســتین، بــا وجــود رویکــرد اعتــراض آمیــز بــه غــرب، از فرهنــگ غــرب شــناخت نداشــتند. آن هــا خطــر غــرب را بیــش تــر در ســلطه گــری 
و قــدرت سیاســی و اقتصــادی آن مــی دیدنــد. 

گزینــه ی ۳: هنگامــی کــه قاجــار بــه دلیــل اثرپذیــری از دولــت هــای اســتعماری بــه جــای مقاومــت در برابــر بیگانــگان بــه قراردادهــای اســتعماری روی آوردنــد، 
مقاومــت منفــی بــه ســوی فعالیــت رقابــت آمیــز تغییــر کــرد. 

گزینه ی 4: منورالفکران غرب گرا مورد حمایت دولت های استعمارگر غربی بودند و این دولت ها به کمک آنان توانستند از موفقیت بیدارگران اسالمی جلوگیری کنند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. امام خمینی )ره( انقالب را هنگامی آغاز کرد که شاه تحت حمایت دولت های غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه و اا (1ل
بر عهده داشت. روشنفکران چپ نیز از صحنه ی رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دالیل رد سایر گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ی ۱: انقالب اسالمی و هویتی فرهنگی داشت و مورد حمایت هیچ یک از بلوک شرق و غرب نبود. 

گزینــه ی ۲: انقــالب اســالمی ایــران فقــط یــک انقــالب سیاســی نبــود بلکــه هویتــی فرهنگــی و تمدنــی داشــت. هــم چنیــن، شــکل گیری بــا جنبــش هــای چریکی 
ویژگی هــای نهضت هــای آزادی بخــش قــرن بیســتم اســت. 

گزینــه ی 4: انقــالب اســالمی، بیــرون از قطــب بنــدی سیاســی شــرق و غــرب، یــک قطــب بنــدی جدیــد فرهنگــی بــه وجــود آورد و خــود در کانــون قطــب فرهنگــی 
جهــان اســالم قــرار گرفــت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در بحران معرفت شناختی، امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می شود. 

جنبش عدالتخانه، یک انقالب اجتماعی بود. 
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بسیاری از آدابی که مراعات می کنیم، محصول پدیده های اجتماعی اطراف ما هستند که به صورت فرصت ها و محدودیت های پیش روی ما قرار می گیرند. 

فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگی غرب به الیه های عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. انقالب اجتماعی، به تغییر ساختار سیاسی اطالق می شد که جنبش عدالتخانه و انقالب مشروطه، نمونه های تاریخی آن بودند. و لا (1ل

مقاومت منفی، به همکاری با حکم نامشروع در حد واجبات نظامیه اطالق می شد که تدوین رساله های جهادیه نمونه ی آن می باشد. 

فعالیت رقابی آمیز اصالحی به اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت اشاره دارد که جنبش تنباکو نمونه ی تاریخی آن است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اهمیت انقالب تنها در این نبود که مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه یعنی شاه را ساقط کرده بود، بلکه در و اا (1ل
راهکاری بود که برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الف( جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود.

ب( جنبش تنباکو نمونه ای موفق از فعالیت رقابی آمیز اصالحی است. 

ج( در رقابــت منفــی، حاکمیــت پادشــاه، ظالمانــه و غیــر مشــروع دانســته می شــود و همــکاری سیاســی بــا آن جــز در حــد واجبــات نظامیــه انجــام نمی شــود. منظــور 
از واجبــات نظامیــه امــوری اســت کــه بــرای بقــای زندگــی اجتماعــی الزم اســت، ماننــد حفــظ امنیــت یــا مقابلــه بــا دشــمنان خارجــی.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هدف جنبش عدالتخانه تنها اصالح کار یارفتار خاصی از پادشاه نبود، بلکه اصالح شیوه ی زمامداری شاه بود. این و اا (1ل
جنبش با توجه به شرایط داخلی و خارجی در پی تأسیس مجلسی بود که قوانین عادالنه ی الهی را تدوین کند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب این قوانین عمل 
کند. این حرکت، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت. البته در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع، این نوع حاکمیت نیز آرمانی نبود، بلکه 

فساد آن از استبداد کم تر بود و ظلم را کنترل می کرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران در رویارویی با رژیم شاه به بلوک شرق وابستگی نداشت و از آغاز، جهت گیری ضد آمریکایی و ضد و اا (1ل
صهیونیستی را در کنار موضع گیری ضدمارکسیستی خود اعالم کرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: و اا (1ل

انقالب اسالمی ایران از آموزه های اسالمی بهره می برد و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

د انقالب مشروطه ج جنبش تنباکو   ب مقاومت منفی   الف  انقالب اجتماعی  

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران از آغاز جهت گیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی را در کنار موضع گیری ضدمارکسیستی خود و اا (1ل
اعالن کرد. انقالب های آزادی بخش در جهان دوقطبی قرن بیستم اغلب در مقابل بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق واقع می شدند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

تقلید های بدلی از انقالب های مدرن  انقالب های آزادی بخش 

شکل گیری انتفاضه نمونه ایی از حرکت های اسالمی در جهان اسالم در تاثیر انقالب اسالم

شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد نظریه ی پایان تاریخ

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. این حرکت، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حرکت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، حرکت اصالحی بود.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. با اوج گیری جنبش عدالتخانه، منورالفکران غرب زده به آن پیوستند و در جریان بست نشینی در سفارتخانۀ انگلستان، و اا (1ل
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نام مشروطه را برای آن برگزیدند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منظور عالمان مسلمان از مشروطه، مشروط کردن حاکمیت به احکام عادالنه ی الهی بود اما منظور منورال فکران از و اا (1ل
مشروطه نوعی حاکمیت سکوالر مانند دولت انگلستان بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حرکت رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار، حرکت اصالحی بود آن ها تالش می کردند تا برخی رفتارهای پادشاهان قاجار را اصالح نمایند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چون به بلوک شرق وابسته نبود از اهمیت آن کاسته می شد و چون یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف و اا (1ل
قرار داده بود، اهمیت می یافت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منظور از فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال به عرصه ی زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تأیید قدرت حاکم و حمایت و اا (1ل
از آن، بلکه در رقابت با آن است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. انقالب اسالمی ایران، و اا (1ل
انقالب های و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند. مشکل عدالتخانه این بود که رفتار عادالنه را بر کسانی تحمیل 

می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بودند. انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

نمونۀ تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیههمکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیهمقاومت منفی

جنبش تنباکواصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومتفعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالتخانه، انقالب مشروطهتغییر ساختار سیاسیانقالب اجتماعی

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هنگامی که دولتمردان قاجار- به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری- به جای مقاومت در برابر بیگانگان به قراردادهای استعماری روی و اا (1ل
آوردند، مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد. جنبش تنباکو نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است. این تجربه ی موفق، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح رفتار 
به سوی اصالح ساختار برد و به جنبش عدالتخانه منجر شد. انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود، بلکه هویت فرهنگی و تمدنی داشت. این انقالب، قطب بندی سیاسی 

شرق و غرب را پشت سر گذاشت، یک قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و خود در کانون قطب فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جنبش عدالتخانه حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت. در جریان انقالب مشروطه، نزاع و و اا (1ل
رقابتی سختی بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا به وجود آمد. قدرت اجتماعی، بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عدم وابستگی به بلوک شرق و جهت گیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در کنار موضع گیری ضدمارکسیستی و لا (1ل
انقالب اسالمی ایران با شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« که ناظر به همین مسئله بود، مشخص می شد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود، بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت. این انقالب، قطب بندی و اا (1ل
سیاسی شرق و غرب را پشت سر گذاشت، یک قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی را به وجود آورد و خود در کانون قطب فرهنگی جهان اسالم قرار گرفت. انقالب 

های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق شدند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. منظور از فعالیت رقابت آمیز، ورود فعال به عرصه ی زندگی اجتماعی و سیاسی، نه در جهت تایید قدرت حاکم و حمایت و اا (1ل
از آن، بلکه در رقابت با آن است. در مقاوت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن، جز در حد واجبات نظامیه 

انجام نمی شود. با اوج گیری جنبش عدالتخانه، منورالفکران غرب زده به آن پیوستند. عالمان مسلمان نیز از همراهی منورالفکران استقبال کردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. انقالب های آزادی بخش نتوانستند جایگاه کشورشان را از حاشیه ی قطب های سیاسی و اقتصادی جهان خارج کنند. و اا (1ل
اما انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود، بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، سلسله جنبش ها و انقالب های گسترده ی مردم در کشورهای عربی از سال و اا (1ل
۱۳۸۹ ه. ش است. دولت های غربی تالش کردند تا این انقالب ها را در بخشی از فرآیند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند و آن را بهار عربی نامیدند. انقالب اسالمی در 
شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن، به وجود آمدن رویکرد معنوی و دینی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی، از دست رفتن اعتبار، ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس 

و ... موثر بود. جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، تقلیدی بدلی از انقالب های مدرن بودند. ویژگی انقالب اجتماعی، تغییر ساختار سیاسی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انقالب های آزادی بخشو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفتۀ امت اسالمی شکل گرفته بود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

نمونۀ تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیههمکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیهمقاومت منفی

جنبش تنباکواصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومتفعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالتخانه، انقالب مشروطهتغییر ساختار سیاسیانقالب اجتماعی

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بیداری اسالمی- برای به قدرت رساندن نیروهای وابستهو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

نمونۀ تاریخیویژگیفعالیت اجتماعی- سیاسی

تدوین رساله های جهادیههمکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیهمقاومت منفی

جنبش تنباکواصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومتفعالیت رقابت آمیز اصالحی

جنبش عدالتخانه، انقالب مشروطهتغییر ساختار سیاسیانقالب اجتماعی

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. منظور از منورالفکران از مشروطه نوعی حاکمیت سکوالر مانند دولت انگلستان بود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انقالب های آزادی بخش اغلب در مقابل بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق بودند. ولی انقالب و اا (1ل
اسالمی ایران به هیچ یک از دو بلوک وابستگی نداشت و از آغاز، جهت گیری ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی و ضدمارکسیستی خود را اعالم کرد. انقالب های 
آزادی بخش، اغلب با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند. اما انقالب اسالمی ایران یک انقالب فراگیر مردمی با مرجعیت و رهبری 
دینی بود و همة اقشار و گروه های جامعه را دربرمی گرفت. انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند، 
ولی در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفیقی نداشتند و به همین سبب، استعمار با دست کارگزاران این انقالب ها، در چهرة استعمار نو بازمی گشت. این 
انقالب ها نتوانستند جایگاه کشورشان را از حاشیة قطب های سیاسی و اقتصادی جهان خارج کنند اما انقالب اسالمی ایران فقط یک انقالب سیاسی نبود، 
بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت. این انقالب بیرون از قطب بندی سیاسی شرق و غرب، یک قطب بندی جدید فرهنگی به وجود آورد و خود در کانون قطب 

جهان اسالم قرار گرفت.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. رویکرد سکوالر، با فلسفه های روشنگری، عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را تسخیر کرد. )درس 6 یازدهم(/ در و اا (66
با جنبش های  آزادی بخش، اغلب  نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منّورالفکران غرب گرا به وجود آمد./ انقالب های  جریان انقالب مشروطه، 

چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل می گرفتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، می تواند دربارة حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های و لا (66
جهان اجتماعی داوری کند. )درس 7 دهم( انقالب ها و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، همگی جهت گیری ضد استعماری داشتند و در جهت از بین بردن 
سلطة سیاسی کشورهای غربی عمل می کردند. انقالب اسالمی ایران، یک انقالب فرهنگی و تمدنی بود و برخالف جنبش های آزادی بخش در قطع وابستگی 

فرهنگی به غرب موفق بود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. الف: تعامل عامالن شیعه با قاجار، براساس مقاومت منفی بود. / ب: انقالب اسالمی ایران، یک انقالب فراگیر مردمی و لا (66
بود که همة اقشار و گروه های جامعه را دربرمی گرفت. / پ: انقالب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مقیم غرب موفق می شدند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (66

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لل (66

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. روشنفکران چپ از صحنه ی رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند.و لل (66

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لل (66

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لل (66

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لل (66

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لل (66

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انقالب های آزادی بخش و انقالب اسالمی ایران هر دو جهت گیری ضد استعماری داشتند.و ال (66

به و لل (66 بیگانگان  برابر  در  مقاومت  به جای  استعماری،  دولت های  از  پذیری  اثر  دلیل  به  قاجار  دولتمردان  که  است. هنگامی  پاسخ صحیح   3 گزینه 
قراردادهای استعماری روی آوردند، مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. جنبش تنباکو نمونه ای موفق از فعالیت رقابت آمیز اصالحی است. این تجربۀ موفق، فعالیت رقابت آمیز را از اصالح و لل (66
رفتار به سوی اصالح ساختار برد و به جنبش عدالتخانه منجر شد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران، بازگشت مردم ایران به حرکت ناتمامی بود که در مشروطه آغاز کرده بودند. این بازگشت با هزینۀ نزدیک به صد و لل (66
سال تجربۀ تاریخی انجام می شد؛ تجربۀ رقابت با منورالفکران غرب گرا، استبداد استعماری و روشنفکرانی که در حاشیۀ بلوک شرق و غرب عمل می کردند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب جتماعی بود.و لل (66

گزینه 3 پاسخ صحیح است. انقالب های آزادی بخش در جهان دوقطبی قرن بیستم اغلب در مقابل بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت و لل (66
بلوک شرق واقع می شدند، ولی انقالب اسالمی ایران در رویارویی با رژیم شاه به بلوک شرق وابستگی نداشت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. طبق جدول صفحۀ 1۲1: و لل (66

الف( همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه 

ب( جنبش تنباکو 

ج( تغییر ساختار سیاسی

گزینه 3 پاسخ صحیح است. قرن بیستم را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند و انقالب اسالمی آخرین انقالب قرن بیستم است.و لل (66

ی
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سواالت درس پانزدهم

افق بیداری اسالمی
پایۀ یازدهم

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با »تفاوت حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسالمی با حرکت های اخیر بیداری اسالمی« صحیح 1-
است؟

1( نخستین بیدارگران اسالمی در جهان اسالم، اندیشمندانی بودند که برای حفظ استقالل و عزت جهان اسالم به دنبال اصالح ساختار نظامی سیاسی بودند - امروزه 
بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم به نخبگان است. 

۲( نخستین بیدارگران اسالمی در جهان اسالم عالمانی بودند که نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت 
می دانستند - امروزه بیداری اسالمی حاصل نظامی است که فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای بر مدار فقاهت و عدالت سازمان می یابند. 

۳( نخستین بیدارگران اسالمی در جهان اسالم، اندیشمندان و عالمانی بودند که برای حفظ استقالل و عزت جهان اسالم به دنبال اصالح رفتار حاکمان جوامع 
اسالمی بودند - امروزه بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم است. 

۴( نخستین بیدارگران در جهان اسالم، اندیشمندان و عالمانی بودند که خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت فرهنگی و اقتصادی آن می دیدند - امروزه بیداری 
اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم است.

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ 1-

الف( انقالب فرانسه با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 
ب( انقالب اکتبر روسیه مانند دیگر انقالب های اروپایی رویکرد چپ و سوسیالیستی داشت.

ج( جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، تقلیدی بدلی از انقالب های مدرن بودند. 
د( شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی در فلسطین، پیامد انقالب اسالمی ایران است. 

۴( ص- ص-غ- غ ۳( غ- ص- ص- ص   ۲( ص- غ- ص- ص    1( غ- غ- ص- غ   

 کدام یک از گزینه های زیر، در ارتباط با »پیامدهای انقالب اسالمی ایران بر جهان غرب « صحیح نیست؟1-

1( بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب فرصت بروز ظهور یافتند و نظریه های ناظر به افول سکوالریسم شکل گرفت. 

۲( این انقالب که مستقل از ارزش ها و آرمان های جهان غرب شکل گرفت، شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیر غربی بود. 

۳( در شکل گیری با گسترش اندیشه های مدرن و به وجود آمدن رویکرد دینی در جوامع غربی مؤثر بود. 

۴( باعث از دست رفتن اعتبار، ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس شد.

پیامد عبارات زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1-

- ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی از سوی جهان غرب 
- تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی 

- پیامدهای جهانی انقالب اسالمی ایران 
1( تضعیف جهان اسالم - اشباع خأل معنوی فرهنگ غربی - ابطال نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما 

۲( حمایت از اعالم آمریکایی - مدیریت جنگ رسانه ای - ابطال نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما 
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۳( تضعیف جهان اسالم - سکه ی اعتبار یافته در جهان غرب - ابطال نظریه ی چنگ تمدن های هانتینگتون

۴( تصویرسازی خشن و غیرعقالنی - مقابله ی نظامی و سیاسی - ابطال نظریه ی جنگ تمدن های هانتینگتون

کدام گزینه به ترتیب علت عبارت های زیر را نشان می دهد؟1-

- ابطال نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما
- توجیه رویکرد خصمانه ی جهان غرب به جنبش های اسالمی 

- شکل گیری نظریه های ناظر به افول سکوالریسم 
1( شکل گیری نظریه ی جنگ تمدن ها - موفقیت انقالب اسالمی - نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما 

۲( موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی آن - نظریه ی جنگ تمدن ها - انقالب اسالمی ایران 

۳( موفقیت بهار عربی و پیامدهای جهانی آن - نظریه ی چنگ تمدن ها - نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما  

۴( موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی آن - نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما - نظریه ی جنگ تمدن ها

 در ارتباط با نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما کدام گزینه نادرست است؟ 1-

1( نظام لیبرال دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر می داند که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست. 

۲( فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کند. 

۳( فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبه ی نظام لیبرال دموکراسی غرب را شروع مبارزات عقیدتی - سیاسی بشر می پندارد. 

۴( موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی آن بر این نظریه خط بطالن کشید.

 انقالب اکتبر --۹- میالدی روسیه، چه ویژگی داشت؟1-

1( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 

۲( تعدادی از گروه های مبارز هویت مارکسیستی و تعدادی دیگر افکاری ناسیونالیستی داشتند. 

۳( نخستین انقالبی بود که بعد از انقالب فرانسه اتفاق می افتاد، زیرا هیچ یک از انقالب هایی که پس از انقالب فرانسه رخ داده بودند، یک انقالب جدید نبودند. 

۴( به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقالب های اروپایی تفاوت داشت ولی به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ غرب قرار داشت.

 در رابطه با موضوع فلسطین، کشورهایی که زیر نفوذ بلوک شرقی بودند، چه موضعی داشتند؟ 1-

1( جبهه مقاومت و پایداری را تشکیل می دادند و گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به این بلوک می پیوستند.

۲( دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و یا با آن سازش می کردند. 

۳( اسالم را پدیده ای عربی می دانستند و در جهت سازش با اسرائیل قرار می گرفتند. 

۴( جایگاهی برای اعتقادات دینی قایل نبودند و دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند.

هر عبارت به ترتیب علت کدام گزینه است؟ ۹1

- وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده 
- اقتصاد 

- قرارداد کمپ دیوید 
1( عبور از مرحله ی استعمار نو به استعمار - هویت زایی کشورهای مستعمره - ارائه ی راهکار مبارزه با صهیونیسم 

۲( مواجه شدن کشورهای استعمارگر با مقاومت های سیاسی کشورهای مستعمره - پاشنه ی آشیل ایران اسالمی - شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی 
در فلسطین 
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۳( قرار گرفتن کشورهای استعمار زده در چرخه ی نامتعادل جهانی توزیع ثروت - روزنه ی ورود استعمار - تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی 

۴( به رسمیت شناختن برتری سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر - روزنه ی ورود استعمار - قراردادن الگوی نوین در برابر امت اسالمی

هر عبارت به ترتیب با کدام مفهوم و موضوع مرتبط است؟ 1--

- با همه ی جنگ های قرن بیستم متفاوت بود.
- اذعان به حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم 

- هر چه با اندیشه و عمل انسان شکل می گیرد. 
۲( جنگ جهانی اول و دوم - پایان تاریخ - جهان اجتماعی  1( جنگ ایران و عراق - جنگ تمدن ها - جهان انسانی   

۴( جنگ کره و جنگ ویتنام - جنگ تمدن ها - جهان فرهنگی ۳( جنگ ایران و عراق - پایان تاریخ - جهان فرهنگی   

 علت های عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

- شناسایی قانون جاذبه ی زمین در فیزیک
- بطالن نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما 

- شکل گیری جامعه ایران به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی
1( استفاده از عقل ابزاری - اذعان به حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم - الهام از انقالب اسالمی 

۲( استفاده از عقل عملی - شکل گیری نظریه ی جنگ تمدن ها - بازگشت به هویت تاریخی 

۳( استفاده از عقل نظری - شکل گیری قطب بندی فرهنگی و تمدنی - ملحق شدن به جهان اسالم 

۴( استفاده از عقل نظری - موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای آن - بازگشت به هویت اسالمی

 هر عبارت به ترتیب، پیامد چیست و از دیدگاه فوکویاما محصول نهایی تاریخ بشر کدام است؟ 1--

- تسری سکوالریسم از سطح عملی فرهنگ غرب به سطح نظری آن
- تأکید هنر مدرن بر ابعاد جسمانی 

1( بسط تفاسیر پروتستانی از دین در سطح فرهنگ عمومی - دئیسم - مبارزات عقیدتی سیاسی 

۲( پیدایش فلسفه های روشنگری - اومانیسم - نظام سیاسی لیبرال دموکراسی 

۳( حذف پوشش دینی - سکوالریسم - شکاف فرهنگی 

۴( پیدایش روشنگری - سکوالریسم - شکاف فرهنگی

 کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 1--

- فروپاشی بلوک شرقی
- استفاده از قدرت نرم رسانه ها 
- اتحاد بلوک شرق و بلوک غرب

۴( ج- ب- الف ۳( ج- الف- ب    ۲( الف- ب- ج    1( ب- الف- ج  

هر یک از جریانات زیر با کدام گزینه مرتبط است؟ )به ترتیب( 1--

- نزاع و رقابت سخت بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا
- مخدوش ساختن مشروعیت قرارداد کمپ دیوید در باور مسلمانان 

ویژگی هاموضوع

)ج(اشتراک دیدگاه هانتینگتون و فوکویاما

)الف(افتراق جنگ ایران و عراق با همه ی جنگ های قرن بیستم

)ب(اشتراک انقالب نارنجی در اوکراین و عملکرد ادوارد اسنودن
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- انتخاب نام مشروطه برای جنبش 
1( جریان انقالب مشروطه - بیداری اسالمی - بازگشت رهبران از موضع فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی 

۲( اوج انقالب مشروطه - شكل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسالمی - حاکمیت منورالفكران 

۳( جریان انقالب مشروطه - بازگشت به اسالم توسط انقالب اسالمی ایران - بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان 

۴( اوج گیری جنبش عدالت خانه - تضعیف موقعیت گروه های فلسطینی - بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان

هر عبارت به ترتیب پیامد، معنا یا مفهوم، علت کدام گزینه است؟ --5

- از دست رفتن اعتبار ارزش ها و آرمان های پس از رنسانس
- القای شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد 

- تأثیرپذیری قاجار از دولت های استعماری 
1( گسترش اندیشه های پسامدرن - نظریه ی پایان تاریخ - تغییر فعالیت رقابت آمیز اصالح رفتار به سوی اصالح ساختار 

۲( انقالب اسالمی ایران - نظریه ی جنگ تمدن ها - تغییر فعالیت رقابت آمیز به سوی مقاومت منفی 

۳( شكل گیری نظریه های افول سكوالریسم - فروپاشی بلوک شرق - تأیید قدرت حاکم و حمایت آن از سوی عالمان 

۴( انقالب اسالمی ایران - نظریه ی پایان تاریخ - تغییر مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز

 به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟--5

الف( انقالب اسالمی، نخستین انقالبی بود که بعد از انقالب فرانسه اتفاق می افتاد، زیرا هیچ یک از انقالب هایی که بعد از انقالب فرانسه رخ 
داده بود، یک انقالب جدید نبودند، بلکه همه در جهت گسترش انقالب اسالمی بودند. 

ب( منظور از واجبات نظامیه اموری است که برای بقای زندگی اجتماعی الزم است، مانند حفظ امنیت با مقابله با دشمنان خارجی. 
ج( بحران های معرفتی و معنوی جهان غرب یا انقالب اسالمی و شکل گیری جنبش های اسالمی فرصت بروز و ظهور یافتند. 

د( امام خمینی )ره(، انقالب را هنگامی آغاز کرد که شاه تحت حمایت دولت های غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را به عهده داشت، 
روشنفکران چپ نیز به رقابت با منورالفکر ان غرب گرا ادامه می دادند. 

۴( غ - غ- ص- ص ۳( ص- ص- غ- ص   ۳( غ- ص- ص- غ    1( ص- غ- ص- غ   

 کدام گزینه در ارتباط با رویکردهای دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران به مسائل و مشکالت جهان --5
اسالم، صحیح نیست؟

1( برخی رویكردها، مسائل جهان اسالم را از نوع مشكالتی می دانستند که در اثر عقب ماندگی تاریخی از جوامع غربی پیش آمده بود. 

اندیشه های  و بعضی دیگر  برخی هویت مارکسیستی  را تشكیل دادند،  و مقاومت  پایداری  بودند، جبهه ی  بلوک شرق  نفوذ  زیر  ۲( گروه های مبارز فلسطینی که 
داشتند.  لیبرالیستی  و  ناسیونالیستی 

۳( بعضی رویكردها، مسائل جهان اسالم را از نوع مشكالتی می دانستن که بر اثر لیبرالیسم غریبی به وجود آمده بود و از موضع اندیشه های سوسیالیستی به مبارزه 
با غرب می پرداختند. 

۴( برخی کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند، دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و یا در جهت سازش با آن گام بر می داشتند.

کدام گزینه، به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟--5

1( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شكل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند- به دلیل رویكرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقالب های اروپایی تفاوت داشت 
- تقلیدی از انقالب های مدرن بودند. 

جنبش های آزادی بخشانقالب فرانسهانقالب اکتبر

)ج()الف()ب(
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۲( پیامدهای آن همه ی کشورهای اروپایی را فرا گرفت و به دلیل رویکرد چپ و لیبرالیستی خود با دیگر انقالب ها تفاوت داشت. درون فرهنگ غرب قرار داشت. در 
چارچوب نظریه ها و مکاتب چپ شکل می گرفتند.

 ۳( در خاستگاه خود، گرفتار مشکالتی شد، اما به زودی به صورت سلسله انقالب هایی، حیاتی مجدد یافت - به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ غرب قرار می گرفت 
- راه حل چالش های خود را در پیوستن به جوامع غیر غربی می دانستند. 

۴( با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پیش از رنسانس به وجود آمده بودند - تحت نفوذ بلوک غرب بود و درون فرهنگ آن قرار می گرفت - در مقابله با 
استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می شدند.

 در ارتباط با مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، کدام گزینه نادرست است؟ ۹1-

1( دولت های غربی تالش کردند تا انقالب های گسترده ی مردمی را بخشی از فرآیند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند و از همین رو آن را بهار عربی نامیدند. 

۲( مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، جنبش های گسترده ی مردم در کشورهای عربی از سال 1۳۸۹ است که تاکنون به سقوط قدرت های 
سیاسی در چهار کشور عربی منجر شده است. 

۳( انقالب ها و جنبش های گسترده ی مردم حکایت از بیداری اسالمی دارند، به همین دلیل غرب برای منحرف کردن آن ها با تمام توان خود وارد عمل شده است. 

۴( وقوع انقالب ها و جنبش های گسترده ی مردمی، چهار دهه بعد از انقالب اسالمی ایران نظیر همان وقایعی است که سه دهه پس از انقالب فرانسه در کشورهای 
اروپایی رخ داد.

به ترتیب هر عبارت به کدام نظریه پرداز اشاره دارد؟1--

- فروپاشی بلوک شرقی را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کرد. 
- از دیدگاه او جنگ در فرهنگ جدید غرب، ذاتی نیست، بلکه امری عارضی و تحمیلی است.

- هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می کرد. 
- افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب افزایش تولید نسل آنان و پیدایش مشکالت بعدی می داند.

۲( هانتینگتون - فوکویاما - کنت - مالتوس  1( فوکویاما - کنت - هانتینگتون - ریکاردو  

۴( کنت - هانتینگتون - مارکس - ریکاردو ۳( فوکویاما - مالتوس - مارکس - هانتینگتون  

 به ترتیب »اشتراک انقالب فرانسه و انقالب اکتبر روسیه«، »اشتراک انقالب اسالمی ایران و انقالب فرانسه« و »اشتراک جنبش های 1--
آزادی بخش قرن بیستم و انقالب های مدرن« را کدام گزینه نشان می دهد؟ 

۲( رویکرد چپ و سوسیالیستی - نخستین انقالب - خصلت سوسیالیستی  1( خصلت سکوالر - انقالب جدید - نخستین انقالب  

۴( خصلت کمونیستی - انقالب جدید - تقلیدهای بدلی از فرهنگ غرب ۳( خصلت سکوالر - نخستین انقالب - خصلت سکوالر  

عبارت های زیر به ترتیب به کدام نظریه پرداز و کدام اقدام جهان غرب در مقابل حرکات مستقل جهان اسالم اشاره دارند و عامل 1--
شناسایی هویت ها و جنبش ها در طی قرن بیستم، چیست؟

- فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبه ی نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی - سیاسی بشر می پنداشت. 
- شکل دهی جریان های تروریستی وهابی 

1( کنت - ارائه ی تفسیر سکوالر از اسالم - قطب فرهنگی اسالمی و جهان غرب 

۲( هانتینگتون - ارائه ی تصویری خشن و غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی - قطب فرهنگ اسالم و جهان غرب

۳( فوکویاما - تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی - بلوک شرق و بلوک غرب 

۴( فوکویاما - ارائه ی تصویری خشن و غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی - بلوک شرق و بلوک غرب
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 این موارد، چگونه و از چه طریق محقق می شوند؟ 1--

- از بین رفتن آزادی افراد 
- پایان مبارزات عقیدتی سیاسی بشر از نظر فوکویاما 

- مخالفت با ارزش های دموکراتیک جهان غرب 
1( گسترش سرمایه داری - جنگ تمدن ها - شکل گیری علوم انسانی بر بنیان های معرفت شناختی پسامدرن

٢( امپریالیسم سیاسی - پایان هراس جامعه جهانی نسبت به بلوک شرق - متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع غربی 

۳( نظام های سلطه گر - شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی - بازنگری و ارزیابی هویت فرهنگ های دینی بر پایه بنیان های معرفت دینی 

۴( تحقق جوامع سوسیالیستی - فروپاشی بلوک شرق و غلبه نظام لیبرال دمکراسی - تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی

  این موارد، از چه طریقی محقق می شوند؟ 1--

- تغییر ساختار سیاسی
- از بین بردن آزادی افراد 

- پایان مبارزات عقیدتی سیاسی بشر از نظر فوکویاما 
1( عملکرد بیدارگران اسالمی - گسترش سرمایه داری - جنگ تمدن ها 

۲( مقاومت منفی - نظام های سلطه گر - شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی 

۳( جنبش های آزادی بخش - امپریالیسم سیاسی - پایان هراس جامعه ی جهانی نسبت به بلوک شرق 

۴( انقالب اجتماعی - تحقق جوامع سوسیالیستی - فروپاشی بلوک شرق و غلبه ی نظام لیبرال دمکراسی غرب

فرهنگ هایی که در دوره ی استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، راه حل چالش های خود را در چه می دانستند؟ 1--

۲( شناخت بحران ها و چالش ها  1( پیوستن به جوامع غربی  

۴( الگو گرفتن از فقه اجتماعی ۳( تقلید از انقالب های مدرن  

 به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

- هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت های غیرتجربی و غیر حسی آشکار شد. 
- به خطر جوامع غربی و شیوه ی برخورد دولت های اسالمی در برابر غرب، توجه کردند. 

- از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 
- موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی اش باطل بودن این نظریه را نشان داد. 

1( بحران معنویت - منّورالفکران و روشنفکران غرب گرا - فعالیت رقابت آمیز - پایان تاریخ 

۲( افول روشنگری - نخستین بیدارگران اسالمی - مقاومت منفی - جنگ تمدن ها 

۳( روشنگری مدرن - منّورالفکران و روشنفکران غرب گرا - جنبش تنباکو - نظریه کنت 

۴( بحران معرفتی جدید - نخستین بیدار گران اسالمی - جنبش عدالت خانه - پایان تاریخ

 چه تعداد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟ 1--

- دولت - ملت ها، حاکمیت های سیاسی اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار در اروپای غربی با افول قدرت کلیسا پدید آمدند. 
- انقالب فرانسه در سال ۹--- میالدی با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. 

- واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو آرمان های آن ارزیابی کرد. 
- تمامی افراد همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند. 

- فرصت ها و محدودیت ها بدون دیگری محقق می شوند و به یکدیگر وابسته نیستند.
۲ )۴    ۴ )۳    1 )۲    ۳ )1



543

افق بیداری اسالمی

درست و غلط بودن عبارت های زیر را تعیین کنید. 1--

- هرگاه عقاید و ارزش ها، اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه 
می شود. 

- فاصله ی میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی، جامعه شناسی را به داوری درباره ی ارزش ها و انتقاد از آن ها می کشاند. 
- با تغییرات و تفاوت هایی که در جهان اجتماعی به وجود می آید، مانند افول یا رشد اقتصاد و ... هویت جهان اجتماعی تغییر می کند. 

- بیداری اسالمی، تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را هدف نهایی خویش می بیند. 
۴( غ- غ- د- غ ۳( غ- د- غ- د   ۲( د- د- غ- غ    1( غ- د- غ- غ   

ت و دلیل هر یک از رویدادها و موارد زیر چیست؟ ۹1-
ّ
  به ترتیب عل

- اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول
- روی آوردن قاجار به قراردادهای استعماری 

- توان مقاومت نداشتن انقالب اسالمی از نظر دولتمردان آمریکا 
1( عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری - اثرپذیری از دولت های استعماری - عدم ارتباط با بلوک شرق 

۲( گریز از اسالم و اسالم ستیزی - اصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت - قرار نداشتن در چارچوب آرمان ها و ارزش های سکوالر جهان غرب 

۳( وابستگی به کشورهای استعمارگر - اصالح برخی رفتارهای پادشاهان قاجار - وابسته بودن به جریان های چپ 

۴( در هم ریختن نظم پیشین به بهانه ی رسیدن به جایگاه کشورهای غربی - برخورد رقابت آمیز عالمان دینی با قاجار - ارتباط نداشتن با بلوک شرق و نیاز به بلوک غرب

  به ترتیب، موارد زیر پس از کدام واقعه ی تاریخی تحقق یافته است؟ 1--

- تشکیل جبهه ی نجات اسالمی در الجزایر
- فروریختن اقتدار کلیسا 

- نظریه ی کنت در باب عدم وقوع جنگ
۲( انقالب اسالمی - جنگ های صلیبی - انقالب صنعتی  1( قتل انور سادات - رنسانس - جنگ دوم جهانی    

۴( شکل گیری انتفاضه - ظهور پروتستانتیسم - جنگ اول جهانی ۳( جهاد اسالمی افغانستان - ظهور لیبرالیسم - انقالب فرانسه   

 در ارتباط با برخورد کشورهای اسالمی با مسائل مهم جهان اسالم، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:1--

الف( برخی کشورها که زیر نفوذ بلوک غرب بودند، دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند. 
ب( برخی کشورهای اسالمی که زیر نفوذ بلوک شرق بودند، در جهت سازش با دولت اسرائیل گام بر می داشتند. 

ج( گروه های مبارز فلسطینی جبهه مقاومت و پایداری تشکیل می دادند. 
د( برخی از این گروه های فلسطینی هویت مارکسیستی و بعضی دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند. 

۴( ص- غ- ص- ص   ۳( ص- غ- غ- ص   ۲( ص- غ- ص- غ    1( ص- ص- غ- غ   

الف( گروه های فلسطینی مارکسیستی چه هویتی داشتند؟1--

ب( گروه های فلسطینی مارکسیستی چه جایگاهی برای اعتقادات دینی و معنوی قائل بودند؟ 
ج( گروه های فلسطینی ناسیونالیستی، اسالم را به عنوان پدیده ای ....... می پذیرفتند. 

۲( الحادی - جایگاهی برای اعتقادات دینی قائل نبودند - عربی  1( اسالمی - در مبارزات سیاسی از آن استفاده می کردند - مذهبی  

۴( اومانیستی - جایگاهی برای اعتقادات دینی قائل نبودند - اسالمی ۳( سکوالر - چون اعتقاد مردمی بود از آن حمایت می کردند - دینی  
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در جهان اسالم فلسطین یکی از عرصه های تقابل ....... شده بود. دولت اسرائیل با حمایت مالی و تسلیحاتی ....... تجهیز شده بود 1--
و جبهه ی مقابل با سالح های ....... می جنگید. 

۲( استعمار جهانی - آمریکا و اروپا - آمریکایی 1( مبارزه میان کشورهای اسالمی - آمریکا - اروپا  

۴( جوامع اسالمی - روسیه - آمریکایی ۳( بلوک شرق و غرب - آمریکا و اروپا - روسی  

در جهان اسالم بعد از مرگ ....... در زمان ....... دولت مصر که تا پیش از آن مظهر....... بود در قرارداد ........ دولت اسرائیل را به 1--
رسمیت شناخت و این مسئله موقعیت های گروه های فلسطینی را ......... کرد.

1( جمال عبدالناصر - انورسادات - ناسیونالیسم عربی - کمپ دیوید - تضعیف 

۲( انورسادات - جمال عبدالناصر - قدرت اسالمی - کشورهای عربی - تضعیف 

۳( سید جمال الدین اسدآبادی - انورسادات - کشورهای عربی - کمپ دیوید - تقویت 

۴( محمد عبُده - جمال عبدالناصر - قدرت عربی - کشورهای اسالمی - تقویت

 در ارتباط با انقالب اسالمی ایران و مسئله صهیونیسم، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:1--

الف( اهمیت انقالب در این بود که مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه یعنی شاه را ساقط کرد. 
ب( انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم، مسئله اسرائیل را به عنوان مسئله جهان اسالم مطرح می کرد. 

ج( اهمیت انقالب در جهان اسالم، این بود که راهکاری را برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد. 
د( بازگشت به اسالم، مشروعیت قرارداد کمپ دیوید را در باور مسلمانان مخدوش کرد. 

۴( ص- غ- غ- ص ۳( غ- ص- ص- ص   ۲( ص- غ- ص- غ    1( ص- ص- غ- غ   

 کدام مورد، نمونه هایی از حرکت ها و جنبش های اسالمی در جهان اسالم، که تحت تأثیر انقالب اسالمی ایجاد شد، نمی باشد؟ 1--

1( از میان برداشته شدن انور سادات توسط اسالم خواهان مصر و شکل گیری انتفاضه. 

۲( جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوک شرق. 

۳( تشکیل جبهه نجات اسالمی در الجزایر و پیروزی اسالم گرایان در انتخابات 1۹۹۰ م این کشور. 

۴( به رسمیت شناختن اسرائیل در قرارداد کمپ دیوید توسط انورسادات در مصر.

کدام گزینه پاسخ صحیح، عبارات زیر می باشد؟ 1--

الف( سلسله جنبش ها و انقالب های گسترده مردم در کشورهای غربی از چه سالی شروع شده است؟
ب( این انقالب ها منجر به سقوط قدرت های سیاسی در چند کشور عربی شده است؟ 

ج( دولت های غربی این انقالب ها را چه نامیدند؟ 
د( این انقالب ها حکایت از چه دارند؟ 

1( 1۹۹۰ م - سه - جنبش های مردمی - بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی 

۲( 1۳۸۹ هـ.ش - چهار - بهار عربی - بیداری اسالمی 

۳( 1۳۷۹ هـ.ش - شش - انقالب های تروریستی - الگوی جدید امت اسالمی 

۴( 1۹۸۰ م - چهار - جنبش های ضداستبدادی - فقاهت و عدالت اسالمی

 اگر بیداری اسالمی در جوامع اسالمی تحقق پیدا کند. این جوامع به سوی .......... .1--

1( حفظ استقالل و عزت جهان اسالمی با اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی حرکت خواهند کرد. 

۲( نظامی حرکت خواهند کرد که فارغ از قدرت های قوی و قبیله ای بر مدار فقاهت و عدالت سازمان می یابند. 
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۳( توسعه صنعتی و استقالل اقتصادی با الگو گرفتن از کشورهای غربی حرکت خواهند کرد. 

۴( استقالل اقتصادی و سیاسی به دور از وابستگی به بلوک شرق و غرب، خواهند رفت.

 نخستین بیدارگران در جهان اسالم، اندیشمندان و عالمانی بودند که ........ . ۹1-

1( برای حفظ استقالل و عزت جهان اسالم به دنبال اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی بودند. 

۲( برای توسعه صنعتی و پیشرفت جوامع اسالمی به دنبال الگو گرفتن از کشورهای غربی بودند. 

۳( به دنبال انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم بودند. 

۴( به دنبال نظامی حرکت می کردند که با استفاده از قدرت های قومی و قبیله ای بر مدار فقاهت و عدالت سازمان یابند.

امروز مهم ترین نیاز جهان اسالم ......... است.1--

۲( توسعه ی صنعتی و رفاه عمومی 1( استقالل اقتصادی و سیاسی   

۴( انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم ۳( اتحاد و انسجام اسالمی   

 در ارتباط با چالش های انقالب اسالمی ایران، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( انقالب اسالمی، آرمان ها و ارزش ها و مسئولیت و رسالت خود را به حّل چالش های جامعه ی ایران و شیعیان جهان، محدود کرد. 

ب( انقالب اسالمی براساس آموزه های اسالمی، از عزت و اقتدار جهان اسالم پاسداری می کرد. 

ج( انقالب اسالمی فطرت الهی همه ی مسلمانان را مخاطب پیام خود قرار می داد. 

د( انقالب اسالمی حل مشکالت معرفتی و معنوی بشریت را رسالت خود می دید. 

۴( غ- غ- ص- ص ۳( غ- ص- غ- ص   ۲( ص- غ- ص- غ    1( ص- ص- غ- غ   

 این جمله از کیست؟ »شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان به پا خیزید و حق را با چنگ و دندان 1--
بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت ها و عمال سرسپرده ی آنان نترسید.« 

۴( امام موسی صدر ۳( حضرت خامنه ای  ۳( شهید بهشتی   1( امام خمینی  

 امام خمینی در نامه ای که برای گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی نوشت با استفاده از حکمت ....... به اشکاالتی 1--
اشاره کرد که در محدود کردن دانش و علم به شناخت ....... وجود دارد. 

۲( مشاء و اشراق - حسی یا شناخت عقلی  1( متعالیه و نظری - حسی یا شناخت احساسی  

۴( اشراقی و عملی - عرفانی یا عقلی ۳( متعالیه و تفکیک - شهودی یا حسی  

 کدام گزینه از پیامدهای پیام امام خمینی به گورباچف نمی باشد؟ 1--

۲( انجام مراسم مذهبی در کشورهای پسا شوروی  1( برپایی نماز جماعت در کشورهای پسا شوروی  

۴( فرستادن نخبگان برای فراگیری حکمت و علوم اسالمی به کشورهای عربی ۳( چاپ قرآن با الفبای سیریلیک    

 انقالب اسالمی مستقل از ارزش ها و آرمان های ....... شکل گرفت و شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز ....... بود. 1--

۲( معنوی و مادی - کشورهای اسالمی  1( سکوالریستی - فرهنگ های غربی   

۴( انقالب فرانسه - فرهنگ های غیرغربی ۳( جهان غرب - فرهنگ های غیرغربی  
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 انقالب اسالمی ایران حضور و تأثیرات خود را ....... نشان داد و بحران عمیق ....... جهان غرب با انقالب اسالمی فرصت بروز و 1--
ظهور یافتند.

۲( فراتر از مرزهای جهان اسالم - معرفتی و معنوی  1( در ایران و جهان اسالم - اقتصادی و سیاسی    

۴( در منطقه ی خاورمیانه و کشورهای عربی - سکوالریستی ۳( در ایران اسالمی بعد از سلسله ی پهلوی - سیاسی و فرهنگی  

 الف( انقالب اسالمی ایران راه نوینی را فراروی کدام کشورها قرارداد؟ 1--

ب( در این مسیر جدید موقعیت استوار ....... را درهم ریخت. 
۲( اسالمی- کشورهای غربی  1( جهان سوم- دو قطب سیاسی قرن بیستم  

۴( کشورهای مستضعف جهان- کشورهای غربی ۳( جوامع غربی- جهان سوسیالیسم   

 نخستین تالش هایی که جهان غرب برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام داد، چه بود؟ 1--

۲( کودتای نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی  1( تحریم اقتصادی علیه ایران   

۴( مدیریت جنگ رسانه ای ۳( ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی   

 در ارتباط با جنگ ایران و عراق، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: ۹1-

الف( جنگ ایران و عراق با همه ی جنگ های قرن بیستم متفاوت بود. 
ب( در این جنگ تمام کشورهای طرفدار غرب علیه ایران متحد شدند. 

ج( تسلیحات روسی، آمریکایی، فرانسوی و آلمانی و دالرهای نفتی کشورهای عربی در خدمت ارتشی قرار گرفت که آغازگر جنگ بود. 
د( مقاومت انقالب اسالمی ایران در دهه ی نخست، بلوک شرق به عنوان تنها رقیب بلوک غرب متزلزل ساخت.

۴( غ- ص- غ- غ ۳( ص- غ- ص- ص   ۲( ص- ص- غ- غ   1( ص- غ- ص- غ   

 پاسخ صحیح هر عبارت در کدام گزینه است؟1--

الف( »کشورهای غربی به دنبال آن بودند تا فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا کنند« کدام 
نظریه این معنا را القا می کرد؟ 

ب( اذعان به حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم از سوی بخری نظریه پردازان غربی با چه عنوانی مطرح شد؟ 
ج( نظریه پردازان غربی چگونه جایگاه برجسته و منحصربه فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفتند؟

1( نظریه گفتگوی تمدن های هانتینگتون - پایان تاریخ فوکویاما - با برپایی کودتای نوژه 

۲( نظریه بهار عربی - گفتگوی تمدن ها - با تحمیل هشت سال جنگ 

۳( پایان تاریخ فوکویاما - جنگ تمدن ها - طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسالمی 

۴( افول سکوالریسم - جنگ تمدن ها - تصویرسازی خشن و غیرعقالنی از اسالم

  کشورهای غربی با طرح »جنگ تمدن ها« کدام رویکرد را توجیه می کردند؟1--

1( رویکرد خصمانه ی جهان غرب را به جنبش های اسالمی 

۲( قطب بندی جدید فرهنگ تمدنی 

۳( شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد 

۴( بحران های معرفتی و معنوی به وجود آمده در جوامع غربی
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 هر کدام از فعالیت های جوامع غربی در مقابله با جهان اسالم، به ترتیب مربوط به کدام بخش از جهان اسالم است؟ 1--

ب( محاصره و تحریم اقتصادی  الف( مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم   
د( ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی  ج( تفسیرهای سکوالر از اسالم    

1( ایران و عراق - افغانستان - تضعیف حرکت فرهنگی اسالم - شکل دهی جریان های تروریستی 

۲( افغانستان و عراق - ایران - حمایت از اسالم آمریکایی در مقابل انقالب اسالمی - برای تضعیف جهان اسالم

۳( پاکستان - ایران و افغانستان - برای اشباع خأل معنوی فرهنگ غرب - شکل دهی جریان های وهابی 

۴( ایران و افغانستان - پاکستان - مقابله با حرکت فرهنگی اسالم - تضعیف جهان اسالم

چرا کشورهای غربی، انقالب های کشورهای عربی را بهار عربی می نامیدند؟ 1--

1( این انقالب ها را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی تلقی می کردند.

۲( برای این انقالب ها، ریشه های قوم گرایانه و ناسیونالیستی در نظر می گرفتند. 

۳( فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای سازمان یافته بودند. 

۴( برای حفظ استقاللی و عزت جهان اسالم بودند.

 گروه های مارکسیستی فلسطینی چه دیدگاهی داشتند؟1--

1( جبهه مقاومت و پایداری تشکیل می دادند و به اسالم به عنوان پدیده ای عربی می نگریستند. 

۲( با تسلیحات و حمایت های مالی آشکار آمریکا و انگلستان و دیگر کشورهای غربی تجهیز می شدند. 

۳( با هویت الحادی خود، جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی قایل نبودند. 

۴( از موضع قوم گرایی عربی به اسالم می نگریستند و اسالم را از جهت این که پدیده های عربی است، می پذیرفتند.

 در ارتباط با جنبش عدالت خانه در دوره ی قاجار، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید:1--

الف( این جنبش، حاکمیت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل می ساخت. 
ب( در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع، این نوع حاکمیت آرمانی بود. 

ج( این نوع حاکمیت فساد نداشت و ظلم را از بین می برد. 
د( تنها در شرایطی که تحقق حاکمیت آرمانی و مشروع امکان نداشت، پذیرش این نوع حاکمیت، ممکن بود.

۴( غ- ص- ص- غ ۳( ص- غ- غ- ص   ۲( ص- غ- ص- غ    1( ص- ص- غ- غ   

»از افق بیداری اسالمی چه دورنمایی، برای بشریت دست یافتنی می شود؟« گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( بیداری اسالمی تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را اوج همت خویش می بیند.
ب( تنها آرمان بشر را صلحی که بی توجه عدالت است نمی پندارد. 

ج( بیداری اسالمی از افق جهان متجدد به عالم می نگرد. 
د( بیداری اسالمی دفاع از محرومان و مستضعفان مسلمان را وظیفه خود می داند. 

۴( غ- ص- غ- غ ۳( غ- غ- ص- ص   ۲( ص- غ- ص- غ    1( ص- ص- غ- غ   

 برخی دانشمندان علوم اجتماعی، انقالب اسالمی ایران را ...... در سطح جهان اتفاق افتاده است.1--

۲( نخستین انقالبی می دانند که پس از انقالب فرانسه  1( سومین انقالبی می دانند که پس از انقالب فرانسه و روسیه   

۴( تنها انقالبی می دانند که در آسیا ۳( نخستین انقالب اسالمی بعد از ظهور اسالم می دانند که   
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  انقالب اسالمی ایران از آن جهت که ....... اهمیت می یافت و از آن جهت که ....... از اهمیت آن کاسته می شد. 1--

1( یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف قرار داده بود - به بلوک شرق وابسته نبود.

۲( یک انقالب با حمایت مردمی بود - وابسته به بلوک غرب نبود. 

۳( انقالب را با موازین فرهنگ غرب می سنجید - نخستین انقالبی بود که بعد از انقالب فرانسه به وقوع پیوست. 

۴( ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد - یک جنبش استبدادی بر علیه نظام پهلوی بود.

 از نظر دولتمردان آمریکا، انقالب اسالمی به چه دلیلی توان مقاومت نداشت و نمی توانست دوام یابد؟ ۹1-

1( به دلیل این که از نظر نظامی توان پایداری در مقابل نظام پهلوی را نداشت.

۲( زیرا آن ها این انقالب را با موازین فرهنگ غرب می سنجیدند. 

۳( زیرا انقالب اسالمی، انقالبی بود که در چارچوب آرمان ها و ارزش های سکوالر جهان غرب تعریف شده باشد. 

۴( چون ارتباطی با بلوک شرق برقرار نمی کرد.

 کدام گزینه پاسخ صحیح به عبارات زیر است؟ 1--

الف( دولتمردان غربی انقالب اسالمی را با کدام موازین می سنجیدند؟ 
ب( انقالب اسالمی در چارچوب کدام آرمان ها و ارزش ها تعریف نشده بود؟ 
ج( انقالب اسالمی ....... انقالبی بود که بعد از انقالب فرانسه اتفاق افتاد.

1( فرهنگ شرق - فرهنگ استکباری غرب - دومین 

۲( فرهنگ غرب - سکوالر جهان غرب - نخستین 

۳( معیارهای اسالم بنیادین - هویت اسالمی - سومین 

۴( معیارهای انقالب فرانسه - بلوک شرق و جریان های چپ - نخستین

چرا برخی دانشمندان علوم اجتماعی، انقالب اسالمی ایران را نخستین انقالبی می دانند که پس از انقالب فرانسه در سطح جهانی 1--
اتفاق افتاده است؟ 

1( زیرا آن ها انقالب اسالمی را با موازین فرهنگ غرب می سنجیدند حال آنکه انقالب از متن فرهنگی دیگر برمی خاست. 

۲( زیرا انقالبی بود که از متن فرهنگ اسالمی و برای حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفته ی امت اسالمی شکل می گرفت. 

۳( زیرا همه ی انقالب های بعد از انقالب فرانسه، جدید نبودند و همه در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه بودند. 

۴( زیرا هیچ گونه ارتباطی با بلوک غرب و شرق نداشت.

 انقالب اکتبر --۹- روسیه، با دیگر انقالب های اروپایی به دلیل ....... تفاوت داشت ولی به دلیل ....... درون فرهنگ غرب قرار 1--
گرفت.

1( رویکرد چپ و سوسیالیستی - خصلت سکوالر خود 

۲( قرار گرفتن در آسیا - خصلت دنیوی خود 

۳( بحران ها و چالش های فراوانی که در طی انقالب با آن روبه رو شد - استفاده از آرمان ها و ارزش های غربی 

۴( آن که تقلید بدلی از انقالب های مدرن بود - آن که فرصت جدیدی را برای جهان غرب، جهت عبور از بحران های معرفتی و معنوی آن پدید می آورد.
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 انقالب اسالمی ایران، الگوی رفتاری خود را از ....... گرفت و از منظر ....... به شناخت بحران ها و چالش های ......... پرداخت.1--

1( انقالب فرانسه - دینی و مذهبی - جهان اسالم 

۲( فقه اجتماعی و سیاسی شیعی - دینی و فرهنگی - جهان اسالم 

۳( انقالبات و جنبش های قرن بیستم - سیاسی و اجتماعی - غرب 

۴( انقالب های مردمی که در جهان اسالم به وقوع پیوسته بود - آرمان ها و ارزش های اسالمی - جهان
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نخستین بیدارگران اسالمی اندیشمندان و عالمانی بودند که برای حفظ استقالل و عزت جهان اسالم به دنبال اصالح رفتار و ا (1ل
حاکمان جوامع اسالمی بودند. اما امروزه بیداری اسالمی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: و ا (1ل

انقــالب اکتبــر ۱۹۱۷ م روســیه، گــر چــه بــا دیگــر انقــالب هــای اروپایــی بــه دلیــل رویکــرد چــپ و سوسیالیســتی تفــاوت داشــت، ولــی بــه دلیــل خصلــت ســکوالر 
خــود، درون فرهنــگ غــرب قــرار می گرفــت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی ایران در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن به وجود آمدن رویکرد دینی در جوامع غربی موثر بود.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ایجاد اختالفات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسالم انجام می شد. و ا (1ل

تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای اشباع خأل معنوی فرهنگی غربی شکل می گرفت. 

کشــورهای غربــی در نخســتین نظریــه پــردازی هــای خــود بــه دنبــال آن بودنــد تــا فروپاشــی بلــوک شــرق را بــه شــکل گیری نظــم نویــن جهانــی بــر مــدارک قطــب 
واحــد معنــا کننــد. نظریــه ی پایــان تاریــخ فوکویامــا همیــن معنــا را القــا می کــرد. امــا موفقیــت انقــالب اســالمی ایــران و پیامدهــای جهانــی آن بــر ایــن نظریــه خــط 

بطــالن کشــید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی خود به دنبال آن بودند تا فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی و ا (1ل
بر مدار یک قطب واحد معنا کنند. نظریه ی پایان تاریخ فوکویاما همین معنا را القا می کرد، اما موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهای جهانی آن بر این نظریه 
خط بطالن کشید. با طرح نظریه ی جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانه ی جهان غرب به جنبش های اسالمی توجیه می شد. انقالب اسالمی ایران در شکل گیری یا 
گسترش اندیشه های پسامدرن، به وجود آمدن رویکرد معنوی و دینی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی، از دست رفتن اعتبار، ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس 

و شکل گیری نظریه های ناظر بر افول سکوالریسم موثر بود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. فوکویاما فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبه ی نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی-  سیاسی بشر و ا (1ل
می پندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقالب های اروپایی تفاوت داشت ولی به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ غرب و ا (1ل
قرار داشت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جبهه مقاومت و پایداری را تشکیل می دادند و گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به این بلوک می پیوستند.و ا (1ل

نو را برای و ا (1ل از مرحله ی استعمار به استعمار  گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده، مسئله ای است که امکان عبور 
کشورهای استعمارگر پدید می آورد. اقتصاد وابسته ی کشورهای استعمارزده، دولت های مستقل این کشورها را ناگزیر می کند تا در چرخه ی نامتعادل جهانی توزیع 

ثروت قرارگیرند. 

اقتصاد، روزنه ی ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می رود. 

بعــد از مــرگ جمــال عبدالناصــر، در زمــان انــور ســادات، دولــت مصــر کــه تــا پیــش از آن مظهــر ناسیونالیســم عربــی بــود، در قــرارداد کمپ دیویــد، اســرائیل را بــه 
رســمیت شــناخت و ایــن مســئله موقعیــت گروه هــای فلســطینی را تضعیــف کــرد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

جنــگ ایــران و عــراق بــا همــه ی جنگ هــای قــرن بیســتم متفــاوت بــود. اذعــان بــه حضــور فرهنگــی و تمدنــی جهــان اســالم از ســوی برخــی نظریــه پــردازان 
غربــی، بــا عنــوان جنــگ تمــدن هــا مطــرح شــده. 

جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به این جهان است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. شناسایی قانون جاذبه ی زمین در فیزیک  استفاده از عقل نظری و اا (1ل

کشــورهای غربــی در نخســتین نظریــه پــردازی هــای خــود بــه دنبــال آن بودنــد تــا فروپاشــی بلــوک شــرق را شــکل گیری نظــم نویــن جهانــی بــر مــدار یــک قطــب 
واحــد معنــا کننــد. نظریــه ی پایــان تاریــخ فوکویامــا همیــن معنــا را القــا مــی کــرد، امــا موفقیــت انقــالب اســالمی ایــران و پیامدهــای جهانــی آن بــر ایــن نظریــه خــط 

بطــالن کشــید. 

جامعه ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل و فعال و اثرگذار از به صورت قلب تپنده ی بیداری اسالمی در آمد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از سطح عملی و ظاهری فرهنگ غرب به سطح نظری و عمیق آن تسری داد و و اا (1ل
فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد. اومانیسم در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظیر هنر و ادبیات بروز و ظهور یافته است. هنر مدرن بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی 

تمرکز می کند. 

فوکویاما نظام لیبرال دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر می داند اما برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اشتراک نظریه ی هانتینگتون و فوکویاما در فروپاشی بلوک شرق می باشد. و اا (1ل

اشتراک انقالب نارنجی در اوکراین و ادوارد اسنودن در استفاده از قدرت نرم رسانه ها بود. 

ــا همــه ی جنگ هــای قــرن بیســتم متفــاوت بــود. در ایــن جنــگ، تمامــی کشــورهای بلــوک شــرق و غــرب، علیــه ایــران متحــد شــدند.  جنــگ ایــران و عــراق ب
تســلیحات روســی، آمریکایــی، فرانســوی، آلمانــی و دالرهــای نفتــی کشــورهای عربــی در خدمــت ارتشــی قــرار گرفتــه بــود کــه آغازگــر جنــگ بــود. ایــن در حالــی بــود 

کــه ایــران بــرای تهیــه ی ابتدایــی تریــن تجهیــزات از جملــه ســیم خــاردار، تحریــم شــده بــود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابتی سختی بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غربگرا به وجود آمد. انقالب اسالمی و اا (1ل
با بازگشت به اسالم و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی، مسئله اسرائیل را مسئله ی جهان اسالم مطرح می کرد. بازگشت به اسالم، اواًل مشروعیت قرارداد 
کمپ دیوید را در باور مسلمانان، مخدوش کرد، ثانیًا مقاومت در برابر صهیونیسم را از موضع اعتقاد اسالمی و با تکیه بر ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز کرد. با اوج 

گیری جنبش عدالتخانه، منورالفکران، غربزده به آن پیوستند و در جریان بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان، نام مشروطه را برای آن برگزیدند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. انقالب اسالمی در شکل گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن، به وجود آمدن رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در جوامع غربی، از و اا (1ل
دست رفتن اعتبار ارزش ها و آرمان های پس از رنسانس و شکل گیری نظریه های افول سکوالریسم موثر بود. کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی خود، فروپاشی بلوک شرق را به 
شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک خط واحد معنا می کردند. نظریه ی »پایان تاریخ« فوکویاما همین معنا را القا می کرد. هنگامی که قاجار به دلیل اثرپذیری از دولت های استعماری 

به جای مقاومت در برابر بیگانگان، به قراردادهای استعماری روی آوردند، »مقاومت منفی« به سوی »فعالیت رقابت آمیز« تغییر کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی باورهای نادرست: و اا (1ل

الــف( انقــالب اســالمی، نخســتین انقالبــی بــود کــه بعــد از انقــالب فرانســه اتفــاق مــی افتــاد، زیــرا هیــچ یــک از انقــالب هایــی کــه پــس از انقــالب فرانســه رخ داده 
بودنــد، یــک انقــالب جدیــد نبودنــد، بلکــه همــه در جهــت بســط و گســترش انقــالب فرانســه بودنــد. 

د( پــس از گذشــت بیــش از هفتــاد ســال از انقــالب مشــروطه و نیــم قــرن از حاکمیــت پهلــوی، انقالب اســالمی ایــران رخ داد. امــام خمینــی )ره( انقــالب را هنگامی 
آغــاز کــرد کــه شــاه تحــت حمایــت دولــت هــای غربــی بــود و مأموریــت حفــظ امنیــت منطقــه را بــه عهــده داشــت. روشــنفکران چــپ نیــز از صحنــه ی رقابــت هــای 

سیاســی داخلــی کشــور حــذف شــده بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تا پیش از انقالب اسالمی، هر یک از ده ها کشور بزرگ و کوچک مسلمان در حاشیه ی بلوک شرق یا غرب قرار می گرفتند و اا (1ل
و چگونگی برخوردشان با مسائل مهم جهان اسالم از جمله ی مسئله ی فلسطین، تحت تاثیر همین قطب بندی بود. برخی کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب بودند، 
دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و یا با آن سازش می کردند و برخی دیگر که زیر نفوذ بلوک شرق بودند، جبهه ی پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند. 

گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به بلوک شرق می پیوستند. بعضی از این گروه های فلسطینی هویت مارکسیستی و بعضی دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹ م با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. انقالب و اا (1ل
اکتبر ۱۹۱۷ م روسیه نیز، گرچه به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقالب های اروپایی تفاوت داشت، ولی به دلیل سکوالر بودن، درون فرهنگ قرار 

می گرفت. دیگر انقالب ها و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم نیز تقلیدی از انقالب های مدرن بودند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مهم ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم، جنبش های گسترده ی مردم کشورهای عربی از سال ۱۳۸۹ ه. ش و اا (1ل
است که تاکنون به سقوط قدرت های سیاسی و چهار کشور عربی منجر شده است. وقوع این انقالب ها، سه دهه بعد از انقالب اسالمی ایران، نظیر همان وقایعی 

است که چهار دهه پس از انقالب فرانسه در کشورهای اروپایی رخ داد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کشورهای غربی در نخستین نظریه پرداز های خود، فروپاشی بلوک شرق را به شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک خط و لا (1ل
واحد معنا می کردند. نظریه ی »پایان تاریخ« فوکویاما همین معنا را القا می کرد. 

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

نظریــه ی »جنــگ تمــدن هــا« کــه ســاموئل هانتینگتــون را مطــرح کــرد، رویکــرد خصمانــه ی جهــان غــرب را بــه جنبــش هــای اســالمی، توجیــه مــی نمــود و از ایــن 
طریــق، هراســی را کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم، نســبت بــه بلــوک شــرق وجــود داشــت، متوجــه جهــان اســالم مــی کــرد. 

ریــکاردو، اقتصــاددان مخالــف دخالــت دولــت در اقتصــاد، حتــی افزایــش دســتمزد کارگــران و رفــاه آنــان را موجــب افزایــش تولیــد نســل آن هــا و پیدایــش مشــکالت 
بعــدی مــی دانــد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اشتراک انقالب فرانسه و انقالب اکتبر روسیه خصلت سکوالر

اشتراک انقالب فرانسه و انقالب اسالمی ایران نخستین انقالب 

اشتراک جنبش های آزادی بخش قرن بیستم و انقالب های مدرن خصلت سکوالر

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فوکویاما فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبه ی نظام لیبرال دموکراسی غرب را به پایان مبارزات عقیدتی- سیاسی و اا (1ل
بشر می پندارد. دنیای غرب، برای رفع نیازهای اقتصادی و سیاسی ناگزیر است با حرکت مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته، مقابله کند و به همین منظور 

تصویری خشن و غیر عقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازماندهی و شکل دهی جریان های تروریستی وهابی ارائه می کند. 

عامل شناسایی هویت ها طی قرن بیستم بلوک شرق و بلوک غرب

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جوامع سوسیالیستی با دو مشکل اساسی از بین رفتن آزادی افراد و پیدایش طبقه جدید روبه رو هستند. 

کشــورهای غربــی در نخســتین نظریــه هــای خــود، فروپاشــی بلــوک شــرق را بــه شــکل گیری نظــم نویــن جهانــی بــر مــدار یــک قطــب واحــد معنــا می کردنــد. نظریــه 
ی پایــان تاریــخ فوکویامــا همیــن معنــا را القــا مــی کرد. 

تجمــع قــدرت رســانه در دســت صاحبــان ثــروت و کانون هــای صهیونیســتی، نــه تنهــا هویــت فرهنگــی جوامــع غیرغربــی را متزلــزل مــی گردانــد بلکــه آشــکارا بــر 
خــالف ارزش هــا دموکراتیــک جهــان غــرب نیــز هســت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. فرهنگ هایی که در دوره ی استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، راه حّل چالش های خود را نیز در پیوستن و اا (1ل
به جوامع غربی می دانستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

بحــران معرفتــی جدیــد هنگامــی آغــاز شــد کــه محدودیــت هــای علمــی دانــش تجربــی و همچنیــن وابســتگی آن بــه معرفــت هــای غیــر تجربــی و غیــر حســی 
آشــکار شــد. 

نخستین کارگران اسالمی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوه ی برخورد دولت های اسالمی در برابر غرب، توجه کردند. 
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جامعه شناسی جامع کنکور

جنبش عدالتخانه: از آن جهت ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، یک انقالب اجتماعی بود. 

کشــورهای غربــی در نخســتین نظریــه پــردازی هــای خــود، فروپاشــی بلــوک شــرق را بــه شــکل گیری نظــم نویــن جهانــی بــر مــدار یــک قطــب واحــد معنــا می کردنــد. 
نظریــه ی پایــان تاریــخ فوکویامــا همیــن معنــا را القــا مــی کــرد. اّمــا موفقیــت انقــالب اســالمی ایــران و پیامدهــای جهانــی اش باطل بــودن این نظریــه را نشــان داد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: و اا (1ل

عبارت چهارم: تمامی افراد همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل نمی کنند. 

عبارت پنجم: فرصت ها و محدودیت ها به یک دیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  تشریح گزاره های نادرست: و اا (1ل

رشد یا افول اقتصاد، موجب تغییر هویت جهان اجتماعی نمی شود. 

بیــداری اســالمی، تغییــر موقعیــت ملت هــا و کشــورهای پیرامونــی، در نظــام جهانــی ســلطه را هــدف نهایــی خویــش نمی بینــد و تنهــا آرمــان بشــر را صلحــی کــه 
بــی توجــه بــه عدالــت اســت، نمی پنــدارد؛ بیــداری اســالمی از افــق جهــان متجــدد بــه عالــم نمــی نگــرد تــا در تنگنــای جهــان ســکوالر و چالش هــا و بحران هــای 
آن متوقــف گــردد. بیــداری اســالمی، دفــاع از محرومــان و مســتضعفان جهــان را وظیفــه ی خــود مــی دانــد؛ نــوع بشــر را مخاطــب قــرار می دهــد و حــل مشــکالت 

معرفتــی و معنــوی بشــرین را در محــدوده ی رســالت خــود مــی بینــد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

اعتــراض روشــنفکران چــپ بــه روشــنفکران نســل اول، بــه دلیــل گریــز آن از اســالم یــا اســالم ســتیزی آنــان نبــود، بلکــه از نــوع اعتراضاتــی بــود کــه طــّی قــرن 
بیســتم در کشــورهای غربــی نســبت بــه عملکــرد اقتصــادی نظــام هــای لیبرالیســتی و ســرمایه داری شــکل مــی گرفــت. 

هنگامــی کــه قاجــار بــه دلیــل اثرپذیــری از دولــت هــای اســتعماری بــه جــای مقاومــت در برابــر بیگانــگان بــه قراردادهــای اســتعماری روی آوردنــد، مقاومــت منفــی 
بــه ســوی فعالیــت رقابــت آمیــز تغییــر کــرد. 

از نظــر دولتمــردان آمریــکا، انقــالب اســالمی بــه دلیــل اینکــه بــا بلــوک شــرق ارتبــاط برقــرار نمی کــرد، تــوان مقاومــت نداشــت، می توانســت تــداوم یابــد و دیــر یــا زود، 
بــار دیگــر، دســت نیــاز بــه ســوی بلــوک غــرب دراز مــی کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

شــکل گیــری انتفاضــه و جنبــش هــای جدیــد اســالمی در فلســطین، جهــاد اســالمی افغانســتان در برابــر حکومــت وابســته بــه بلــوک شــرق، تشــکیل جبهــه ی 
نجــات اســالمی در الجزایــر و پیــروزی اســالم گرایــان در انتخابــات ۱۹۹۰ م. ایــن کشــور، نمونه هایــی از حرکت هــا و جنبش هــای اســالمی در جهــان اســالم اســت 

کــه تحــت تأثیــر انقــالب اســالمی ایجــاد شــد. 

جنگ های صلیبی، مواجهه ی اروپائیان با مسلمانان و باالخره فتح قسطنطنیه، زمینه های فروریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد. 

گوســت کنــت معتقــد بــود بــا رشــته علــم تجربــی و صنعــت و بعــد از انقــالب صنعتــی جنــگ از زندگــی بشــر رخــت بــر مــی بنــدد. از دیــدگاه او، جنــگ در جامعــه و  آ
فرهنــگ جدیــد غربــی، امــری ذاتــی نیســت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از فرمایشات امام خمینی در وصیت نامه سیاسی- الهی ایشان. و اا (1ل

بخوانیم و بدانیم 

امام خمینی )ره( در وصیت نامۀ سیاسی- الهی خود خطاب به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان می نویسد: 

و شــما ای مســتضعفان جهــان و ای کشــورهای اســالمی و مســلمانان جهــان بــه پــا خیزیــد و حــق را بــا چنــگ و دنــدان بگیریــد و از هیاهــوی تبلیغاتــی ابرقــدرت 
هــا و عّمــال سرســپردۀ آنــان نترســید و حــّکام جنایــت کار کــه دســترنج شــما را بــه دشــمنان شــما و دشــمنان اســالم عزیــز تســلیم می کننــد را از کشــور خــود برانیــد. 

خــود و طبقــات خدمتگــذار متعهــد، زمــام امــور را بــه دســت گیریــد و همــه در زیــر پرچــم پــر افتخــار اســالم مجتمــع و بــه ســوی یــک دولــت اســالمی بــا جمهــوری 
هــای آزاد و مســتقل بــه پیــش رویــد کــه بــا تحقــق آن، همــۀ مســتکبران جهــان را بــه جــای خــود خواهیــد نشــاند و همــۀ مســافران را بــه امامــت و وراثــت ارض 

خواهیــد رســاند. 

به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

و اا (1ل

برپایــی نمــاز جماعــت و مراســم مذهبــی و چــاپ قــرآن بــا الفبــای ســیریلیک در کشــور هــای پســا شــوروی 

یــادآور پیــام امــام بــه گورباچــف اســت کــه بــا مــادی گرایــی نمی تــوان بشــریت را از بحــران بــه درآورد. 

ــرای  ــراق ب ــه ع ــورها ب ــایر کش ــوی س ــی از س ــروی نظام ــال نی ارس

تقویــت جبهــه عــراق علیــه ایــران؛ وجــود بیــش از ۲۰۰ نظامــی غیــر 

عراقــی در میــان اســرای عراقــی 

اعتراف رسانه های غربی به کمک تسلیحاتی غرب به عراق
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (46

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (46

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (46

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لل (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لل (46

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لل (46

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لل (46

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ال (46
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 در شکل روبه رو، عبارت درست، درباره ی رابطه ی دانش عمومی و دانش علمی کدام است؟ -1

1( دانش علمی راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است و مرزهای این 
دو دانش فرو می پاشد. 

2( دانش عمومی پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است و دانش ها به کشف 
و بازخوانی واقعیت نمی پردازند. 

3( دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد و تصحیح آن را دارد و با تأثیر 
گذاری بر یکدیگر، به مرور متناسب می شوند. 

4( دانش عمومی، دانش موثق و معتبر است اما دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی نسبت به 
دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است.

کدام گزینه در رابطه با دانش علمی و دانش عمومی صحیح بیان نشده است؟ 2-

1( دانش عمومی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند، یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئله ی خاصی مطرح می شود، 
زمینه برای پیدایش و رشد دانش عمومی درباره ی آن نیز فراهم می گردد. 

2( تالش های علمی به تدریج بر ذخیره ی دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

3( دانش عمومی بخشی از ذخیره ی دانشی ما را تشکیل می دهد. ذخیره ی دانشی بخش دیگری نیز دارد که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید. 

4( کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

 کدام گزینه در ارتباط با »دانش علمی« و »روشنگری در معنای خاص« درست است؟ )به ترتیب( -1

1( با تأمل و اندیشه در دانش عمومی  به دست می آید - روشنگری در این معنا هنگامی که با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاده از 
وحی، عقل و تجربه، تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد. 

2( گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی را تشکیل می دهد - روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم میالدی، بیشتر رویکردی عقل گرایانه داشت، روشنگری 
با رویکرد دنیوی هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل پذیرش وحی به دئیسم ختم می شود. 

3( در زندگی اجتماعی، بیشتر از آن استفاده می شود - از پایان قرن بیستم با افول تجربه گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است و امکان 
تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها از بشر سلب می شود. 

4( برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند - در طول بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب، صورت های مختلفی پیدا کرده 
است که وجه مشترک همه ی صورت های آن، کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است.

سواالت درس اول

ذخیرۀدانشی

پایۀ دوازدهم
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ش
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ج
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 به ترتیب عبارت نادرست و درست در رابطه با نمودار زیر کدام است؟ -1

1( تفاوت دانش علمی و دانش عمومی را در روش آن ها می داند، دانش علمی تنها از راه حس و تجربه 
و به صورت نظام مند به دست می آید - دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار 

است. 

2( در این رویکرد به این موضوع که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از 
زندگی است، تأکید می شود - برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به 

عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش و تجربه می داند.

3( دانش عمومی پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش و تجربی است و در برخی از نحله های این 
دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد - دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت هستند، نه 

بازسازی واقعیت که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند.

4( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن 
بلکه  نمی شود،  محدود  تجربی  دانش  به  علمی  دانش  دیدگاه،  این  در   - می کنند  تولید  خود  زندگی  به 

دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود.

 نتیجه ی هر یک از عبارت های زیر به ترتیب، کدام است؟ 2-

1 مطالعه ی علمی اجتماعات انسانی 

1 تالش برای حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی 

1 تالش های علمی در جامعه 

1( شکل گیری علوم اجتماعی - طرح ایده های جدید - غنی تر شدن دانش عمومی

2( شکل گیری علوم انسانی - طرح ایده های جدید - افزایش ذخیره ی دانش علمی

3( شکل گیری علوم انسانی - دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر - غنی تر شدن دانش عمومی

4( شکل گیری علوم اجتماعی - عدم حمایت همه جانبه ی دانش عمومی از دانش علمی - فراهم شدن زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی

 چه زمانی دانش علمی شکل می گیرد و نتیجه ی تعارض بین دانش علمی و عمومی چه می شود؟ 2-

1( دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند. در جوامع مدرن همیشه دانش علمی مغلوب دانش عمومی شود. 

2( دانش علمی زمانی شکل می گیرد که انسان دانش عمومی را به طور کامل کنار بگذارد. در برخی موارد دانش علمی مغلوب دانش عمومی می شود. 

3( دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند. در برخی موارد با دست برداشتن از بخشی از دانش علمی به نفع 
دانش عمومی حل می شود. 

4( دانش علمی زمانی شکل می گیرد که انسان دانش عمومی را به طور کامل کنار بگذارد. در جوامع مدرن همیشه دانش عمومی مغلوب دانش علمی می شود.

هریک از عبارت های زیر، به ترتیب با کدام مورد در ارتباط است؟ 2-

»گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی«، »موضوع فیلم دور افتاده« و »فایده ی دانش علمی« 

1( دانش علمی - اهمیت دانش علمی - درک عمیق از شناخت عمومی جهان اجتماعی 

2( دانش عمومی - اهمیت دانش عمومی - رسیدن به درک عمیق از شناخت عمومی جهان اجتماعی 

گاهی هایی که با دیگران در جامعه شریک هستیم - اهمیت دانش علمی - حفظ جهان اجتماعی  3( مجموعه ی آ

گاهی هایی که با دیگران در جامعه شریک هستیم - اهمیت دانش عمومی - دست برداشتن بخشی از ذخیره ی دانشی 4( مجموعه ی آ
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کدام یک از موارد زیر با شکل روبه رو، تطابق ندارد؟ 2-

1( دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقال از دانش عمومی و تصحیح آن را دارد. 

2( دانش نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت تولید شده توسط انسان ها است. 

3( دانش عمومی پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است. 

4( دانش تجربی نسبت به دانش حاصل از زندگی برتری ندارد.

هر یک از عبارت های زیر به ترتیب، به کدام موضوع اشاره دارد؟ 2-

»برخورداری هر گروه و قوم از آن«، »به علت وجود تعاریف متفاوت از علم« و »قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی« 

2( دانش علمی - دانش عمومی - تفاوت های هویت سیاسی  1( ذخیره ی دانشی - تفاوت های هویت فرهنگی - دانش علمی  

4( دانش علمی - دانش عمومی - تفاوت های هویت فرهنگی 3( ذخیره ی دانشی- دانش علمی - تفاوت های هویت سیاسی  

 کدام عبارت درباره ی رابطه ی دانش عمومی و علمی در شکل روبه رو، درست است؟ 2--

1( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن 
به زندگی خود تولید می کنند. 

2( دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد و تصحیح آن را دارد و تأثیرگذاری بر 
یکدیگر، به مرور متناسب می شوند. 

پایه و  3( دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است. دانش علمی 
اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است. 

4( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود بلکه دانش های فرا تجربی را نیز شامل می شود که هر 
کدام مالک سنجش و اعتباریابی خاص خود را دارد.

درست و غلط بودن عبارت های زیر را تعیین کنید: 2--

در جهان اجتماعی، بعد ذهنی پدیده ها اهمیت کم تری دارد زیرا همه ی پدیده های اجتماعی بود محسوس و عینی دارند. 

از پایان قرن بیستم با افول عقل گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است. 

در اوایل قرن بیستم میالدی عده ای در جهان غرب پیدا شدند که به جای »موضوع« بر »روش« علوم تأکید کردند. 

اگر تبیین را دانش محلی بدانیم تفسیر دانش جهان شمول است.

4( غ- غ- د- غ 3( غ- د- غ- د   2( د- غ- د- غ   1( د – د- غ- د  

کدام گزینه از موارد مطرح شده در دیدگاه تقابل )رویکرد اول( دانش عمومی و دانش علمی است؟ 2--

1( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است.

2( دانش علمی و دانش تجربی محدود نمی شود بلکه دانش های فرا تجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود. 

3( دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علمی جلوگیری کند. 

4( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند.
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کدام گزینه در رابطه با دانش علمی و دانش عمومی بر اساس دیدگاه شکل زیر درست است؟ 2--

پایه و اساس  1( برتری دانش تجربه و دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را 
هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند. 

2( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است. 

3( در این دیدگاه دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود. 

4( دانش عمومی و دانش علمی رابطه متقابل دارند. بر یک دیگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذیرند.

 چه تعداد از عبارات زیر صحیح بیان شده است؟ 2--

هر آنچه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود به دست می آورند، ذخیره ی آگاهی آن ها را شکل می دهد. 

دانش علمی، برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است. 

کسی که دانش عمومی دارد، به درک عمیقی از دانش علمی جهان اجتماعی خود می رسد. 

تالش های علمی به تدریج بر ذخیره ی دانش علمی جهان اجتماعی می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. 

پدیده های طبیعی، موضوع علوم اجتماعی و موجودات زنده، موضوع علوم زیستی هستند.

4( یک 3( چهار    2( دو    1( سه   

کدام گزینه در تقابل با نمودار زیر است؟ 2--

1( برتری دانش تجربه و دانش عمومی را بی اعتبار می داند و پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش 
تجربی را دانش عمومی می داند. 

از  دانش حاصل  دانش عمومی،  و  است  معتبر  دانش  تنها  و  واقعیات  راه کشف  )تجربی(  دانش علمی   )2
زندگی افراد است که از زاه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید و مرز بین این دو دانش در حال 

از بین رفتن است. 

3( در این دیدگاه، دانش ها تولیدات اجتماعی و فرهنگی هستند و فرهنگ های گوناگون تفسیرهای مختلفی 
از زندگی دارند و هرکدام دانش های خاص خود را تولید می کنند. 

4( در این دیدگاه، دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای 
سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند.

به 2-- را  پیشرفت می کند«  و  برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد  با تالش  کدام گزینه مفهوم عبارت »دانش علمی 
درستی بیان کرده است؟ 

1( هر وقت در یک جامعه، مسئله ی خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی درباره ی آن نیز فراهم می گردد. 

2( تالش های علمی به تدریج بر ذخیره ی دانش علمی جهان اجتماعی می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. 

3( کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از دانش عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. 

4( دانش علمی، آسیب ها و اشکاالتی را که به دانش عمومی راه پیدا کرده اند، شناسایی می کند و قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در دانش عمومی دفاع 
کند.
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در چه شرایطی ارتباط دوسویه ی دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود؟ 7-2

1( وجود تعارض در جوامعی که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالمی و وحیانی را معتبر می دانند. 

2( قدرت پیدا کردن دانش علمی که به واسطه ی آن از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.

3( کم تر اندیشیدن به دانش عمومی نسبت به دانش علمی 

4( غنی تر شدن دانش عمومی و دانش علمی

 کدام گزینه، فراهم شدن زمینه ی رونق و غلبه تفسیر و رویکرد تفسیری را به درستی نشان می دهد؟ 2--

1( تفسیر به عنوان روش مستقل و ویژه علوم انسانی و اجتماعی به رسمیت شناخته شد. 

2( برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش ها راه یافت. 

3( کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. 

4( این باور که مرز علم و غیر علم را تجربه و تبیین تجربی تعیین می کند، مورد تردد قرار گرفت.

کدام گزینه در رابطه با دانش علمی و دانش عمومی بر اساس دیدگاه شکل زیر درست است؟ 2--

1( برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس، دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه 
دانشی از جمله دانش تجربی می داند. 

2( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است. 

3( در این دیدگاه دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود. 

4( دانش عمومی و دانش علمی رابطه متقابل دارند. بر یک دیگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذیرند.

 کدام گزینه در ارتباط با »ویژگی های علوم انسانی و علوم اجتماعی بومی« و »پیامدهای ایجاد تعارض در ذخیره ی دانشِی جوامع«، 2--
به ترتیب درست و نادرست است؟ 

1( دانشی باشد که همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جهان باشد - دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند. 

2( دغدغه و توان الزم برای کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد - گاهی با طرح ایده های جدید حل می شود. 

3( در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد و به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید - دانش عمومی به طور همه جانبه از دانش علمی حمایت 
می کند. 

4( در گشودن مرزهای دانش عمومی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد - با رها کردن بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر حل می شود.

کدام گزینه با نمودار زیر ارتباط دارد؟ 2--

1( دانش علمی و دانش عمومی به مرور متناسب می شوند و هر کدام مالک سنجش و اعتباریابی خاص خود را دارند. 

2( دانش ها صرفًا کشف واقعیت و بازسازی آن هستند و مرز میان دانش علمی و دانش عمومی فروریخته است. 

3( در دانش عمومی ، دانش های حقیقی و صحیح وجود دارد که پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است. 

4( تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن هاست، دانش عمومی از راه فرهنگ پذیری به دست می آید، ولی دانش علمی تنها از راه حس و تجربه.
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به ترتیب هر عبارت نشانه ی چیست؟ 2--

دانشی که انسان ها در طول زندگی خود به دست می آورند 

حل تعارضات در ذخیره ی دانشی 

فراهم شدن دانش علمی قابل توجه درباره ی موضوعی خاص 

1( دانش حاصل از زندگی - دست برداشتن از همه ی ذخیره ی دانشی - علم ویژه 

2( دانش علمی - طرح ایده های جدید - تلقی جهان متجدد از علم 

3( دانش حاصل از زندگی - طرح ایده های جدید - علم ویژه 

4( دانش عمومی - دست برداشتن از ذخیره ی دانشی - تلقی جهان متجدد از علم

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در ارتباط با »هویت علمی جهان متجدد« نادرست، ولی در رابطه با »دانش عمومی« درست 2--
است؟ 

1( رسوخ تلقی جهان اجتماعی متجدد از علم در جوامعی که روش های فراتتجربی را معتبر می دانند، ارتباط دوسویه ی دانش عمومی و دانش علمی را مستحکم 
می کند - حاصل تأمل، خود ورزی و کاوش های عقلی است. 

2( تلقی جهان اجتماعی متجدد باعث از دست رفتن دغدغه و توانایی الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی می شود - وقتی درباره ی موضوعی، دانش 
عمومی قابل توجهی فراهم شود، علم ویژه ای تشکیل می شود. 

3( جهان متجدد بر اساس هویت دنیوی خود، روش های عقالنی و وحیانی را در دیراوی علم قرار می داد و آن ها را معتبر می دانست - بیشتر از آن استفاده می 
کنیم و درباره ی آن کم تر می اندیشیم.

4( دانش علمی را محدود و منحصر به دانش تجربی می داند - به تنهایی و جداگانه تولید نمی شود، بلکه جهان اجتماعی آن را در اختیار ما قرار می دهد.

 عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ 2--

به سبب عادت از نظر و توجه شما پنهان است. 	 

راهنمای زندگی فرد، گروه، قوم و جامعه 	 

دانش علمی

1( ب- الف- ج  

2( الف- ج ب  

3( الف- ب- ج  

4( ج- ب- الف

 کدام گزینه به ترتیب عبارت های زیر را کامل می کند؟ 2--

کنش بدون................... انجام نمی شود، اغلب از اهمیت این........... غافلیم. 	 

ما در تعامل با یکدیگر............... را به کار می بریم. 	 

در تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، .................. نیز رشد و توسعه پیدا می کند. 	 

تلقی جهان متجدد از علم تعارضاتی را در ......................... جوامع پدید می آورد. 	 

2( معنا- آگاهی- دانش عمومی- دانش عمومی- دانش علمی گاهی- دانش عمومی- دانش علمی- ذخیره ی دانشی   گاهی- آ 1( آ

گاهی 4( معنا- دانش- دانش علمی- دانش عمومی- ذخیره ی آ گاهی   گاهی- دانش- دانش علمی- دانش علمی – ذخیره ی آ 3( آ

ویژگینوع

)الف(دانش همگانی

)ج(ذخیرۀ دانشی

دانش متخصصان زبان فارسی)ب(
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 کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »راه حل آسیب های اجتماعی« صحیح است، ولی در رابطه با »دانش علمی« نادرست است؟ 2--

1( بسیاری از این آسیب ها را همه ی کسانی که از دانش عمومی برخوردارند، می شناسند و به شناخت علمی آن می پردازند- وقتی درباره ی موضوعی، دانش 
عمومی قابل توجهی فراهم شود، علم ویژه ی آن شکل می گیرد.

2( شناخت دقیق آسیب ها و ارائه راهکارهای صحیح از سوی افرادی که شناخت علمی نسبت به شناخت حاصل از زندگی دارند- در ابتدا از طریق احساس، 
مشاهده و عمل روزانه ی خود فرا گرفته می شود.

3( بسیاری از مسائل و مشکالت مهم اجتماعی را افراد جامعه می شناسند و برای حل آن ها راهکارهای صحیح ارائه می دهند- قدرت حراست و دفاع از حقایق 
موجود در شناخت عمومی، پیامد آن است.

با حل مشکالت- تعاریف متفاوت از دانش علمی، پیامد هویت های فرهنگی متفاوت جهان های  4( شناخت دقیق علمی مشکالت و گفت و گو در رابطه 
اجتماعی است.

 به ترتیب هر عبارت با کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 2--

علوم انسانی بومی)ب(پدیدۀ اجتماعی )الف(

دانش ها خلق و بازسازی 
واقعیت هستند.

دانش الزم برای )ج(
زندگی را در اختیارم 

قرار می دهد.

)د(

جهان اجتماعی 	 

درباره ی آن هم دانش عمومی و هم دانش علمی وجود دارد. 	 

به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید. 	 

همه دانش ها، دانش حاصل از زندگی هستند. 	 

4( ب- الف- د- ج 3( ب- ج- الف- د  2( ج- د- الف- ب  1( ب- ج- د- الف  

 کدام گزینه به ترتیب با نمودارهای زیر مرتبط است؟ 2--

1( تفکیک دانش علمی و دانش عمومی، بدین معنا که دانش علمی به صورت نظام مند به 
دست می آید. ولی دانش عمومی که از ارزش ناچیزی برخوردار است را تأیید می کند- هر 

دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست. 

2( برتری دانش تجربی در دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربه می داند- 
دانش عمومی دانش غیر موثق و نامعتبر نیست و دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است. 

3( دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورودی دانش عمومی بی قلمرو علمی جلوگیری کند- دانش عمومی به دلیل امکان اعتباریابی نسبت به دانش 
علمی از اعتبار بیشتری برخوردار است. 

4( برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می ماند و مرز میان آن دو از بین می رود- دانش علمی عالوه بر دانش تجربی، دانش های فراتجربی 
مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود که مالک های سنجش و اعتباریابی یکسانی دارند.

 هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟ 2--

فقط علم تجربی، علم است. 	 

انجام دادن کنش بسیار دشوار می شد. 	 

از رونق باز ماندن دانش علمی 	 

1( همه ی علوم از یک روش یعنی روش تجربی استفاده کنند- اگر جهان اجتماعی دانش علمی الزم برای انجام آن را در اختیار ما قرار ندهد- تعارض در ذخیره دانشی 
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2( همه ی علوم باید یک موضوع ویژه داشته باشند- اگر جهان اجتماعی دانش علمی الزم را برای انجام آن در اختیار ما قرار ندهد- تعارض در دانش علمی 

3( همه ی علوم باید از یک روش یعنی روش تجربی استفاده کنند- اگر جهان اجتماعی دانش عمومی الزم برای انجام آن را در اختیار ما قرار ندهد- تعارض 
در ذنجیره ی دانشی 

4( همه ی علوم باید یک موضوع ویژه داشته باشند- اگر جهان اجتماعی دانش عمومی الزم برای انجام آن را در اختیار ما قرار ندهد- تعارض در دانش عمومی

 در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی، چه اقداماتی صورت می گیرد؟ 2--

1( کسانی که دانش علمی دارند با درک عمیقی که از شناخت عمومی دارند، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده شناسایی و راه حل ارائه 
می دهند. 

2( همه ی کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادی که درباره ی این مسائل شناخت دقیق تری دارند می توانند 
راه حل های صحیح ارائه دهند. 

3( اعضای جامعه برای حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخش دیگر و گاه با طرح ایده 
های جدید انجام می شود. 

4( در چنین شرایطی، ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند و دغدغه و توان الزم برای حل 
مسائل دانش عمومی را از دست می دهد.

 عبارت درست در رابطه با »دانش علمی« و »دانش عمومی« کدام است؟ 2--

1( دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید- کسی که دانش علمی دارد به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. 

2( کسی که دانش علمی دارد، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند شناسایی می کند- دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیره 
ی دانشی ماست. 

3( جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود، تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند- افرادی که درباره ی مسایل اجتماعی شناخت عمومی 
دارند از شناختی دقیق برخوردارند. 

4( دارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند- با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در دانش 
عمومی با دیگران سهیم می شویم.

در ارتباط با دانش عمومی کدام گزینه به ترتیب نادرست و درست است؟ 2--

گاهی ها و دانش هایی وجود دارد که به سبب عادت از نظر انسان ها پنهان می باشد با تأمل  1( در کنش های روزمره مانند راه رفتن، غذا خوردن و حرف زدن، آ
و اندیشه به دست می آید و عمیق ترین و دقیق ترین بخش ذخیره ی دانشی است. 

2( هر وقت در یک جامعه، مسئله ی خاصی مانند کاهش یا افزایش بی رویه ی جمعیت مطرح می شود، زمینه برای پیدایش آن فراهم می شود- انسان ها با تولد 
گاهی ها سهیم و شریک می شوند. و ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه ای از آ

3( جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از آن دارند، مثاًل جهان متجدد بر اساس هویت دنیوی خود تعریف خاصی از آن 
دارد- گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی است که درباره ی آن بیش تر می اندیشیم و کم تر از آن استفاده می کنیم و در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم.

4( برای زندگی اجتماعی مانند هوا برای انسان است که انسان همواره از آن استفاده می کند، اما اغلب متوجه آن نیست که از اهمیت آن غافل است- یادگیری 
آن از بدو تولد آغاز می شود و تا آخر عمر ادامه دارد و می توان با مقایسه ی دانش کاربران و سخنگویان زبان فارسی با دانش متخصصان، آن را بهتر شناخت.

 هر عبارت به ترتیب کدام مفهوم و موضوع اشاره دارد؟ --1

دغدغه ی الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی از دست می رود. 	 

دانشی همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعه ی خودمان 	 
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طرح ایده های جدید از سوی اعضای یک جامعه 	 

فراهم شدن دانش علمی قابل توجه درباره ی موضوعی خاص 	 

1( قطع ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی- دانش علمی- حل تعارض ها در ذخیره ی دانشی- علم ویژه 

2( شکل گیری تعارضات میان دانش عمومی و دانش علمی- دانش عمومی- دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر- علم فلسفه 

3( عدم ارتباط میان دانش عمومی و دانش علمی- دانش مفید- حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی- علم ویژه 

4( تعاریف متفاوت از دانش علمی و دانش عمومی- ذخیره ی دانشی- حل تعارضات در ذخیره ی دانشی- علم زیست شناسی

به ترتیب کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 2--

جهان اجتماعیجهان متجدد)ب(

قدرت دفاع از حقایق موجود در 
دانش حاصل از زندگی

)الف()ج(

1( جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم- دانش علمی- سایر علوم مانند فلسفه و اخالق و علوم دینی را نیز علم می داند. 

2( دانش عمومی الزم را در اختیار ما قرار می دهد- ذخیره ی دانشی- روش عقلی را تنها روش کسب علم می داند. 

3( بر اساس هویت فرهنگی خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند، ذخیره ی دانشی- اگر رویکرد علمی آن در جوامع دیگر سرایت کند، دانش عمومی آن ها 
غنی تر می شود. 

4( دانش الزم برای زندگی را در اختیار ما قرار می دهد- دانش علمی- علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد.

 درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 2--

الف( از نیمه ی دوم قرن بیستم میالدی عده ای در جهان غرب پیدا شدند که به جای موضوع بر روی علوم تأکید کردند. 

ب( یکی از پیامدهای تعارضات در ذخیره ی دانشی، از دست دادن دغدغه و توان الزم برای حل مسائل دانش عمومی است. 

ج( کنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آگاهی انجام نمی شود، ولی انسان ها از اهمیت این آگاهی غافلند. 

د( افراد، گروه ها و اقوام خاصی ذخیره ی دانشی دارند که راهنمایی زندگی آن هاست.

4( غ-ص-ص -ص 3( غ- غ- ص- ص   2( ص- ص- غ- غ   1( غ- ص- ص- غ  

هر عبارت به ترتیب علت، مفهوم و پیامد کدام گزینه است؟ 2--

عدم وجود دانش عمومی 	 

دانش علمی جهان متجدد 	 

غنی تر شدن دانش عمومی 	 

2( تحول جهان اجتماعی- علوم وحیانی- تالش های علمی عالمان  1( فروپاشی جهان اجتماعی- علم تجربی- افزایش ذخیره ی دانش علمی   

4( مختل شدن زندگی اجتماعی- علم تجربی- طرح ایده های جدید 3( دگرگونی جهان اجتماعی- علمی عقالنی- مطرح شدن مسئله خاص در جامعه  

به ترتیب پاسخ هر یک از سواالت زیر کدام است؟ 2--

پیشرفت دانش علمی نتیجه ی چیست؟ 	 

پیامد سرایت رویکرد علمی جهان متجدد به جوامع دیگر چیست؟ 	 
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جهان غرب چگونه علوم انسانی و علوم اجتماعی را علم تلقی می کند؟ 	 

1( درک عمیق از شناخت عمومی جهان اجتماعی- طرح ایده های جدید- استفاده از همه ی روش های سایر علوم 

2( تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی- تعارضات در ذخیره ی دانشی آن جوامع- صرفًا استفاده از روش تجربی 

3( تأمل و اندیشه در دانش عمومی- رشد و رونق دانش علمی آن جوامع- خود را به روش تجربه محدود نکند. 

4( تالش های علمی عالمان- ایجاد  توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی- استفاده از روش صرفًا عقلی

 کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط نیست؟ 2--

»نیاز به پوشاک از نیازهای اولیه ی انسان بوده و صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع بشری است. به تدریج با پیشرفت صنعت، زمینه 
ی شکل گیری مهندسی نساجی فراهم شد.« 

1( دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند و دانش عمومی را غنی تر می کند.

2( کاهش یا افزایش بی رویه جمعیت در یک کشور می تواند زمینه ی فعالیت و رشد علم جمعیت شناسی را فراهم کند. 

3( انسان در زندگی اجتماعی و مسائل و مشکالت زیادی مواجه می شود، همه ی کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این مشکالت را می شناسند و برای 
حل همه ی آن ها راهکارهای دقیق ارائه می دهند. 

4( هر وقت در یک جامعه مسئله ی خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی درباره ی آن نیز فراهم می گردد.

 هر عبارت با کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 2--

فیزیکدانش مفید)الف()د(

برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی زبان
را بی اعتبار می دانند

)ب()ج(

دغدغه ی کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد. 	 

تشریح رابطه ی دانش علمی و دانش عمومی طبیعت 	 

پدیده ی اجتماعی 	 

4( ج- الف- ب- د 3( ب- ج- الف- د   2( ج- الف- د- ب   1( الف- ج- ب- د  

اندیشه 2-- و  تأمل  با  که  دارد  بخشی  و  انسان هاست  که..............  می دهد  تشکیل  را  ما  از..............  بخشی  و  عمومی  دانش   
در.................... به دست می آید. اگر از جهان اجتماعی نباشد، ..................... الزم برای انجام کنش ها در اختیار انسان ها 

قرار نمی گیرد. 

2( شناخت حاصل از زندگی- حاصل هویت- دانش عمومی- دانش علمی  1( ذخیره ی دانشی- راهنمایی زندگی- دانش عمومی- دانش عمومی  

4( زندگی اجتماعی- حاصل تالش- دانش علمی- دانش علمی 3( ذخیره ی دانشی- راهنمایی زندگی- جهان اجتماعی- دانش مفید  

 در ارتباط با موجهه ی انسان در زندگی اجتماعی با مسئله ی فقر و نابرابری، کدام گزینه درست نیست؟ 2--

1( دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند. 

2( همه ی کسانی که از دانش عمومی برخوردارند، این مشکل را می شناسند و احتمااًل برای حل آن راهکارهایی پیشنهاد می دهند. 

3( افرادی که درباره ی این مسئله، شناخت علمی دارند، از شناختی دقیق برخوردارند و می توانند راه حل های صحیح پیدا کنند.

4( کسی که شناخت عمومی دارد، به درک عمیقی از جهان اجتماعی خود می رسد و قدرت پیدا می کند که مسائل موجود را با طرح ایده های جدید حل کند.

 کدام گزینه در ارتباط با دانش علمی صحیح است؟ 2--

1( کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

2( گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی ماست. 

3( ما دربارۀ دانش علمی کمتر می اندیشیم، بیشتر از آن استفاده می کنیم و در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم. 

4( این دانش حاصل از زندگی است.

 در چه شرایطی ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود؟ 2--

1( دانش عمومی از رشد و رونق الزم بازماند. 

2( دانش علمی به طور همه جانبه از دانش عمومی حمایت نکند. 

3( در جوامع، تعاریف متفاوت و گاه متضاد ای از علم رواج یابد و در ذخیره دانشی آن ها تعارض هایی پدید آورد. 

4( دانش عمومی توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش علمی را نداشته باشد.

 کدام گزینه از موارد مطرح شده در دیدگاه تقابل )رویکرد اول( دانش عمومی و دانش علمی است؟ --1

1( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. 

2( دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو جلوگیری کند. 

3( دانش علمی به دانش و تجربه محدود نمی شود بلکه دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود. 

4( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

کدام گزینه در رابطه با دانش علمی نادرست است؟ 2--

1( کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. 

2( دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد. 

3( تالش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. 

4( دانش علمی، گسترده ترین بخش ذخیره دانشی است.

 کدام گزینه از موارد مطرح شده در دیدگاه تقابل )رویکرد اول( دانش عمومی و دانش علمی است؟ --1

1( دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو جلوگیری کند. 

2( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. 

3( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است.

4( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود بلکه دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود

 به ترتیب کدام گزینه با نمودارهای زیر مرتبط نیست؟ 2--

1( انش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که 
از انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند- تفاوت دانش 
این  از نحله های  برخی  و در  با دانش عمومی در روش آن هاست  علمی 

دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد. 

)ب(
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 کدام گزینه در ارتباط با دانش علمی صحیح است؟ 2--

1( کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

2( گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی ماست. 

3( ما دربارۀ دانش علمی کمتر می اندیشیم، بیشتر از آن استفاده می کنیم و در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم. 

4( این دانش حاصل از زندگی است.

 در چه شرایطی ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود؟ 2--

1( دانش عمومی از رشد و رونق الزم بازماند. 

2( دانش علمی به طور همه جانبه از دانش عمومی حمایت نکند. 

3( در جوامع، تعاریف متفاوت و گاه متضاد ای از علم رواج یابد و در ذخیره دانشی آن ها تعارض هایی پدید آورد. 

4( دانش عمومی توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش علمی را نداشته باشد.

 کدام گزینه از موارد مطرح شده در دیدگاه تقابل )رویکرد اول( دانش عمومی و دانش علمی است؟ --1

1( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. 

2( دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو جلوگیری کند. 

3( دانش علمی به دانش و تجربه محدود نمی شود بلکه دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود. 

4( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

کدام گزینه در رابطه با دانش علمی نادرست است؟ 2--

1( کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. 

2( دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد. 

3( تالش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. 

4( دانش علمی، گسترده ترین بخش ذخیره دانشی است.

 کدام گزینه از موارد مطرح شده در دیدگاه تقابل )رویکرد اول( دانش عمومی و دانش علمی است؟ --1

1( دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو جلوگیری کند. 

2( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. 

3( دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است.

4( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود بلکه دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود

 به ترتیب کدام گزینه با نمودارهای زیر مرتبط نیست؟ 2--

1( انش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که 
از انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند- تفاوت دانش 
این  از نحله های  برخی  و در  با دانش عمومی در روش آن هاست  علمی 

دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد. 

)ب(
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2( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود، بلکه دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی و وحیانی را نیز شامل می شود و دانش علمی به دلیل 
امکان اعتباریابی نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیش تری برخوردار است- دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید، ولی 

دانش عمومی حاصل زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. 

3( دانش علمی، راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است و برای اعتباریابی بیش تر و حفظ هویت خود با دانش عمومی اعتبار دارد- دانش عمومی، دانش 
موثق و معتبر است و در آن ریشه های حقیقی و صحیح وجود دارد و پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است. 

4( برتری که دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش و تجربی می 
داند- هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار است و دانش عمومی به صورت نظام مند به دست می آید که مالک سنجش و اعتباریابی خاص خود را دارد.

 هر عبارت به ترتیب پیامد کدام گزینه است؟ 2--

گشودن مرزهای دانش علمی بر روی جهانیان توسط علوم اجتماعی و علوم انسانی بومی 	 

تعاریف متفاوت از دانش علمی 	 

هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست. 	 

1( شکل گیری علم ویژه- شکل گیری تعارض در ذخیرۀ دانشی- اعتبار بیش تر دانش عمومی نسبت به دانش علمی 

2( سخن گفتن به زبان و منطقه جهان شمول- هویت فرهنگی جهان های اجتماعی مختلف- رابطۀ متقابل دانش علمی و دانش عمومی 

3( شکل گیری دانش همسو با هویت فرهنگی خودمان- دانش عمومی، پایه و اساس هرگونه دانشی است، دانش های نه تنها کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه 
بازسازی واقعیت هستند. 

4( سخن گفتن به زبان و منطقه جهان شمول- شرایط رویکرد علمی جهان متجدد به جهان های دیگر- فروپاشی مرز میان دانش علمی و دانش عمومی

 هر عبارت پیاده کدام گزینه است؟ )به ترتیب( 2--

شکل گیری علم ویژه 	 

دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی از دست می رود. 	 

طرح ایده های جدید 	 

1( فراهم شدن دانش علمی قابل توجه درباره ی موضوعی خاص- حل تعارض های میان دانش علمی و دانش عمومی در جهان های اجتماعی- ایجاد تعارض 
میان دانش عمومی و دانش علمی یک جهان اجتماعی 

2( تأمل و اندیشه در دانش عمومی- حل تعارض میان دانش علمی و دانش عمومی در یک جهان اجتماعی- دست برداشتن بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع 
بخش دیگر 

3( فراهم شدن دانش علمی و قابل توجه درباره ی موضوعی خاص- ایجاد تعارض در ذخیره ی دانشی بین جوامع- حل تعارض های میان دانش عمومی و 
دانش علمی یک جهان اجتماعی 

4( تأمل و اندیشه در دانش عمومی- ایجاد تعارض در ذخیره ی دانشی یک جهان اجتماعی- عدم حمایت همه  جانبه ی دانش عمومی از دانش علمی

 هر یک از عبارت های زیر به ترتیب با کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 2--

)ب()د(علوم انسانی بومیجهان اجتماعی

فلسفه، اخالق و علوم دینی غیر )الف()ج(
علمی محسوب می شوند.

هر فرد، گروه، قوم و امتی آن 
را دارد.
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دانش الزم برای زندگی را در اختیارما قرار می دهد. 	 

ذخیره ی دانشی 	 

تأکید بر روش به جای موضوع علوم 	 

به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید.	 

4( ج- ب- د- الف 3( ب- د- الف- ج   2( ج- د- الف- ب   1( ج- الف- د- ب  

 کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 2--

)ب( موضوع فلسفه )ج(

کنش اجتماعی و پیامدهای آن )الف( طبیعت

1( متافیزیک- موضوع علوم انسانی- موضوع زیست شناسی 

2( شناسایی قوانین کلی موجودات- موضوع علوم انسانی و علوم اجتماعی- موضوع علم فیزیک 

3( اصل وجود- موضوع علوم انسانی- روش مطالعه ی علم زیست شناسی 

4( اصل وجود- روش مطالعه ی علوم اجتماعی- روش مطالعه ی علم فیزیک

 کدام گزینه به ترتیب با نمودارهای زیر مرتبط است؟ 2--

1( برتری دانش تجربه و دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس آن 
عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش و تجربی می داند- دانش علمی 
به دانش تجربی محدود نمی شود، بلکه دانش های فراتجربی مانند دانش های عقالنی 

و وحیانی را نیز شامل می شود. 

نیز  را  فراتجربی  دانش های  بلکه  نمی شود،  تجربی محدود  دانش  به  علمی  دانش   )2
شامل می شود- دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی نسبت به دانش عمومی از اعتبار 

بیشتری برخوردار است.

3( دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند- دانش عمومی در مقابل 
دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است و دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند. 

4( تفاوت دانش علمی و دانش عمومی در روش آن هاست، دانش علمی تنها از راه حس تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید- دانش علمی و دانش 
عمومی بر یک دیگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذیرند و به مرور متناسب می شوند.

کردند. 2-- تأکید  علوم  بر..............  جای............  به  که  شدند  پیدا  عرب  جهان  در  ای  عده  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  در   
آن ها................. را تنها روش کسب علم دانستند و علومی مانند................. را غیرعلمی دانستند. 

2( پژوهش- کمیت- علوم وحیانی- فلسفه و فیزیک  1( روش- موضوع- علوم عقالنی- جامعه شناسی و روان شناسی  

4( روش- کیفیت- روش فلسفی- اخالق، علوم دینی 3( موضوع- روش- روش تجربی- فلسفه، اخالق، و علوم دینی  
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 کدام مورد در رابطه با ذخیره ی دانشی نادرست است؟ 2--

1( امروزه کودکان از ۶ سالگی به مدرسه می روند، در سنین باالتر راهی دبیرستان ها، دانشگاه ها و سایر مراکز علمی می شوند و دانش هایی را با عناوین مختلف 
می آموزند. 

2( هر فرد، گروه، قوم، جامعه امتی یک ذخیره ی دانشی دارد. 

3( آنچه افراد از تجربه های فردی و گروهی خود می آموزند ذخیره ی فردی است و آنچه از مطالعات مدرسه ای و دانشگاهی می آموزند، ذخیره ی دانشی است. 

4( ذخیره ی دانشی راهنمایی زندگی برای افراد است.

 کدام گزینه از توانایی های فردی که دارای دانش علمی است، محسوب نمی شود؟ --1

1( او به درک عمیقی از شناخت عمومی و ذخایر علمی محیط خود می رسد. 

گاهی الزم برای انجام آن را به دست می آورد، برای انجام آن در دفعات بعدی از همان دانش استفاده می کند.  2( او وقتی برای انجام عملی فکر می کنند و آ

3( او آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند. 

4( او قدرت حراست و دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی را پیدا می کند.

 کدام گزینه درباره ی دانش عمومی نادرست است؟ 2--

1( گسترده ترین بخش از ذخیره ی دانشی ماست- درباره ی آن کمتر می اندیشیم. 

2( دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان ضروری است- بیشتر از آن استفاده می کنیم. 

3( در اغلب موارد متوجه آن نیستیم- بیشتر در تعامل با دیگران را به کار می بریم. 

گاهی مشترک است. 4( آن را از طریق مشاهده و اعمال روزانه ی خود فرا می گیریم- حاصل تأمل در آ

 گاهی در جامعه، بین دانش عمومی و دانش علمی تعارضاتی پدید می آید، حاصل این تعارضات با کدام روش صورت می گیرد؟ 2--

1( دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخش دیگر- طرح ایده های جدید 

2( تغییر بنیادین دانش عمومی- اصالح بخش هایی از دانش علمی 

3( الگوبرداری از فرهنگ های دیگر- اصالح بخش هایی از دانش علمی 

4( تطابق دانش عمومی با دانش علمی و انجام اصالحات در آن- ثبات و پایداری دانش علمی

کدام گزینه مربوط به دانش علمی است؟ 2--

گاهی ها و دانش  ها سهیم و شریک  1( ما انسان ها با ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه ای از آ
می شویم. 

2( ما انسان ها به مرور دانش دقیق تر و عمیق تر در زندگی خود به دست می آوریم. 

3( اگر این دانش نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد. 

4( این دانش، حاصل از زندگی است و انسان ها آن را در طول زندگی خود به دست می آورند.
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 کدام گزینه جدول زیر را با توجه به عبارت زیر را کامل می کند؟ 2--

بجالف

دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی تعاریف متفاوت از دانش علمی
دانشی

دغدغه ی کشف واقعیت و تشخیص 
درست و نادرست

دانش مفید 	 

هویت فرهنگی جهان اجتماعی 	 

حل تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی	 

4( ج- الف- ب 3( ب- ج- الف   2( الف- ب- ج   1( ب- الف- ج  

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با دانش علمی صحیح نیست، ولی در رابطه با دانش عمومی صحیح است؟ 2--

1( مانند هوا برای انسان است که اغلب متوجه آن نیست و از اهمیت آن غافل است- کسی که دانش عمومی دارد می تواند به درک عمیقی از شناخت علمی 
برسد و قدرت دفاع از حقایق موجود را به دست آورد. 

2( با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند- یادگیری دانش عمومی از بدو تولد زندگی انسان شروع می شود و تا پایان عمر 
ادامه می یابد. 

3( گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی است که در مورد آن کم تر می اندیشیم- جهان اجتماعی یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم 
را برای زندگی در اختیار ما قرار می دهد. 

4( تالش های علمی عالمان به تدریج بر ذخیره ی دانش علمی جهان می افزاید- انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که در همان جهان 
اجتماعی زندگی می کنند و مجموعه ای از دانش  ها سهیم و شریک می شوند.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تقابل با رویکرد اول این تفکیک را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است و ا (1ل
انکار می کند و همه دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند. دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان برای سامان دادن 
به زندگی خود تولید می کنند. برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس  دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله 

دانش تجربی می داند. در برخی از نحله های این دادگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند، یعنی هر وقت در یک و ا (1ل
جامعه، مسئله ی خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی درباره ی آن نیز فراهم می گردد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دانش عملی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند. روشنگری در معنای خاص، و ا (1ل
به مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود و روشی از معرفت و شناخت است که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است. این روش 
در طول بیش از چهارصد سال  فرهنگ جدید غرب، شکل های مختلفی پیدا کرده است که وجه مشترک همه ی آن ها، کنارگذاشتن وحی و شهود در شناخت 

حقیقت است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در تقابل با رویکرد اول این تفکیک را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است، و ا (1ل
انکار می کند و همه ی دانش  ها را دانش حاصل از زندگی می داند. دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان 
دادن به زندگی خود تولید می کنند.  برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی 

از جمله دانش تجربی می داند. در برخی از نحله های ******  مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ما انسان ها متاثر از اجتماعاتی هستیم که خود پدید می آوریم. مطالعه ی علمی این اجتماعات به شکل گیری علوم و ا (1ل
اجتماعی انجامید. در واقع علوم اجتماعی به دانش هایی گفته می شود که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری آن ها برکنش ها و شیوه ی زندگی ما و هم 
چنین اثر پذیری آن ها از کنش ها و شیوه ی زندگی ما را به روش علمی مطالعه می کنند. اعضای جهان اجتماعی برای حل تعارض های میان دانش علمی و 
دانش عمومی تالش می کنند. تعارض ها، گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر و گاهی با طرح ایده های جدید حل می شوند. 

تالش های علمی به تدریج بر ذخیره ی دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دانش علمی با تراش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند.  گاه تعارض ها با دست و ا (1ل
برداشتن  از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخش دیگر حل گردیده و با طرح ایده های جدید انجام می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دانش عمومی، گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی ماست.  فیلم سینمایی »دور افتاده« روایت فردی است که مجبور و ا (1ل
می شود به تنهایی در یک جزیره زندگی کند. او برای درست کردن آتش ساعت ها وقت صرف می کند و برای کشیدن دندان خود، پس از، روزها تالش مربوط 
می شود تا از ابزاری غیر متعارف استفاده کند. این فیلم نشان دهنده ی اهمیت دانش عمومی است دانشی که با دیگران در آن شریکیم.  کسی که دانش علمی 

دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

پاسخنامۀ درس اول
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در ارتباط با رابطه ی دانش عمومی و دانش علمی، گروهی این تفکیک را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش و ا (1ل
عمومی، دانش حاصل از زندگی است را انکار می کنند و همه ی دانش ها را دانش حاصل از زندگی می دانند. دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت هستند که 
انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می دانند و به عکس دانش عمومی را پایه و 

اساس هرگونه دانشی از جمله دانش  تجربی می دانند. در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.  

نکته: گزینه ی ۱، مربوط به رویکرد سوم در نظریات تعادل دانش عمومی و دانش علمی است.

هاست.  و ا (1ل آن  زندگی  راهنمایی  دانشی،  ذخیره ی  این  دارد.  دانشی  ذخیره ی  یک  امتی  و  جامعه  قوم،  گروه،  فرد،  هر  است.  پاسخ صحیح   ۱ گزینه 
جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود تعاریف متفاوتی از علوم و دانش علمی دارند.  کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت 
عمومی جهان اجتماعی خود می رسد؛ آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده اند، شناسایی می کند و قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود 

در شناخت عمومی دفاع کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در این دیدگاه تفاوت دانش علمی و دانش عمومی در روش آن هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت و اا (1ل
نظام مند به دست می آید ولی دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. دانش علمی )تجربی( 
راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است. دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است. دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود 

دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این دیدگاه در تقابل با رویکرد اول، این ادعا را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از و اا (1ل
زندگی است انکار می کند و همه دانش  ها را دانش حاصل از زندگی می داند. دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند، بلکه خلق و بازسازی آن هستند انسان 
ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس 

هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند. و برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارات نادرست: و اا (1ل

عبارت دوم: دانش عمومی، برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است.   
عبارت سوم: کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از دانش عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.   
عبارت پنجم: پدیده های طبیعی، موضوع علوم طبیعی و موجودات زنده، موضوع علوم زیستی هستند.  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. با توجه به نمودار زیر، دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی و اا (1ل
است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. دانش علمی )تجربی( راه کشف واقعیت 

و تنها دانش معتبر است. 

با توجه به نمودار زیر، در تقابل با رویکرد اول، این تفکیک  را که دانش علمی راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل 
از زندگی است، انکار می کند و همه ی دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند. در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش 

علمی و دانش عمومی فرو می باشد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک و اا (1ل
جامعه، مسئله ی خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی درباره ی آن نیز فراهم می گردد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. هنگامی که جهان های اجتماعی براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی داشته باشند در ذخیره و اا (1ل
ی دانش آن جوامع، تعارضاتی پدید می آورد، مثاًل جهان متجدد فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد. 
وقتی چنین رویکردی، به جوامع دیگر که دانش علمی را به دانش تجربی منحصر و محدود نمی بیند و عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را معتبر 
می دانند سرایت می کند، در این جوامع، تعاریف متفاوت و گاه متضادی از علم رواج می یابد و در ذخیره دانشی آن ها تعارض هایی پدید می آورد. در چنین شرایطی، 

ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  در قرن بیستم نتایج این باور که مرز علم و غیر علم را تجربه و تبیین تجربی تعیین می کند، مورد تردید قرار گرفت و و اا (1ل
زمینه ی رونق و غلبه تفسیر و رویکرد تفسیری فراهم شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. این دیدگاه در تقابل با رویکرد اول، این ادعا را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از و اا (1ل
زندگی است انکار می کند و همه دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند. دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند، بلکه خلق و بازسازی آن هستند که انسان 
ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس 

هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند.  در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در ارتباط با ایده ی علوم انسانی و اجتماعی بومی می توان گفت که ما دانشی می خواهیم که همسو با هویت فرهنگی و لا (1ل
خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ی ما باشد. هم چنین دغدغه ی کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد. یعنی از سویی در حل مسائل و 
مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد و از سوی دیگر به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید. گاهی در جامعه، میان »دانش عمومی« و »دانش علمی« 
تعارض هایی پدید می آید. اعضای جامعه، برای حل این تعارض ها، تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با رها کردن بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی 

دیگر و گاه با طرح ایده های جدید در انجام می شود. 

جهان متجدد بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند. وقتی چنین رویکردی به جوامع دیگر که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی 
و وحیانی را معتبر می دانند، سرایت می کند، در ذخیره ی دانشی این جوامع تعارضاتی پدید می آید. در چنین شرایطی، دانش عمومی به طور همه جانبه از دانش 

علمی حمایت نمی کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در این دیدگاه، تفاوت دانش علمی و دانش عمومی، در روش و اا (1ل
آن هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید، ولی دانش 

عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هیچ یک از کنش های ما بدون دانش انجام نمی شود. اگر این دانش نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان و اا (1ل
اجتماعی می پاشد. این دانش را انسان ها در طول زندگی خود به دست می آورند، یعنی این دانش، دانش حاصل از زندگی است. 

حل تعارضات در ذخیره ی دانشی گاه با رها کردن بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده های جدید انجام می شود. 

وقتی درباره ی موضوعی، دانش علمی قابل توجهی فراهم می شود، علم ویژه ای شکل می گیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جهان متجدد اساس هویت دنیوی خود، دانش علمی را محدود و منحصر به دانش تجربی می دانست و سایر روش و اا (1ل
های عقالنی و وحیانی را از دایره ی علمی بیرون می راند. ما درباره ی دانش عمومی کم تر می اندیشیم، بیشتر از آن استفاده می کنیم و در تعامل با یک دیگر 

آن را به کار می بریم.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دانش عمومی )همگانی( به سبب عادت از نظر و توجه شما پنهان است. هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیره و اا (1ل
ی دانشی دارد که راهنمای زندگی آن هاست.  

زبان، یک پدیده ی اجتماعی است که در ارتباط با آن، دانش عمومی، دانش سخنگویان زبان فارسی و دانش علمی، دانش متخصصان زبان فارسی است.

گاهی و دانش که نسبت به کنش های خود داریم، و اا (1ل گاهی انجام نمی شود، ولی ما اغلب از آ گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کنش های انسان بدون آ
غافلیم. 

ما دانش عمومی را در تعامل با یک دیگر به کار می بریم. 

دانش علمی جامعه در تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی رشد و توسعه پیدا می کند. 

تلقی جهان متجدد از علم تعارضاتی را در ذخیره ی دانشی جوامع پدید می آورد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. افرادی که درباره ی این مسائل شناخت علمی دارند، از شناخت دقیقی برخوردارند و می توانند برای آن ها راه حل های و اا (1ل
صحیح پیدا کنند. 

ما دانش عمومی را در نخستین مرتبه از طریق احساس، مشاهده و عمل روزانه ی خود در زندگی مشترک با خانواده و دیگران فرا می گیریم.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جهان اجتماعی، یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را و اا (1ل
در اختیار ما قرار می دهد. 

زبان یک پدیده ی اجتماعی است. ما درباره ی این پدیده ی اجتماعی هم »دانش عمومی« و هم »دانش علمی« داریم. 

علوم انسانی و اجتماعی بومی )اسالمی و ایرانی( در کشور ما باید از سویی در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد و از سوی دیگر به زبان و منطقه 
جهان شمول سخن بگوید و در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد. 

دیدگاهی که دانش علمی را جزئی از دانش عمومی می داند، همه ی دانش  ها دانش حاصل از زندگی می داند. دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند، بلکه 
خلق و بازسازی آن هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. این دیدگاه برتری دانش و تجربه بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس و اا (1ل
هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند. در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد. 

در این دیدگاه، دانش عمومی دانش غیر موثق و نا معتبر نیست، بلکه کم و بیش در آن دانش های  حقیقی و صحیح نیز 
وجود دارد. دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در اوایل قرن بیستم میالدی عده ای در جهان غرب پیدا شدند که می گفتند همه ی علوم باید از یک روش یعنی روش و اا (1ل
تجربی استفاده کنند. آن ها به این برداشت دامن زدند که فقط علم تجربی، علم است. 

جهان اجتماعی، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد. دانش عمومی برای 
زندگی اجتماعی مانند هوا برای انسان است. او هنگامی متوجه وجود هوا می شود که تغییری در آن رخ دهد و 

تنفس را با مشکل  مواجه نماید )مثل دشوار شدن انجام کنش انسان(. 

زمانی که در ذخیره ی دانشی جوامع، تعارضاتی پدید می آورد، ارتباط دو سویه ی دانش علمی و دانش علمی 
قطع می شود و دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گاهی در جامعه، میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید. اعضای جامعه، برای حل این تعارض ها، و لا (1ل
گاه با طرح ایده های جدید انجام می شود. تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر و آ
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل

گزینه ی ۱: نادرست- درست، دانش علمی )نه عمومی( با تأمل و اندیشه در دانش عمومی )نه علمی( به دست می آید. 

گزینه ی ۳: نادرست- نادرست؛ جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود تعاریف متفاوتی )نه یکسانی( از دانش علمی دارند. افرادی که درباره 
ی مسائل اجتماعی، شناخت علمی )نه عمومی( دارند، از شناختی دقیق برخوردارند. 

گزینه ی ۴: نادرست- درست؛ کسی که دانش علمی )نه شناخته عمومی( دارد، قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در شناخت عمومی )نه علمی( دفاع کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هر وقت در یک جامعه، مسئله ی خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی درباره ی آن نیز و اا (1ل
گاهی و دانش ها  فراهم می گردد. ما انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه ای از آ

سهیم و شریک می شویم. این نوع از دانش را دانش عمومی می نامند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جهان متجدد، بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست. اگر چنین رویکردی به جوامع و اا (1ل
دیگر که عالوه بر علوم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، سرایت کند، در ذخیره ی دانشی آن جوامع، تعارضاتی پدید می آورد. در چنین 
شرایطی، ارتباط دو سویه ی دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود و دانش علمی دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست 

می دهد. 

ما دانشی می خواهیم که همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعه ی خودمان باشد )دانش مفید(. 

حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی گاه با طرح ایده های جدید انجام می شود. 

وقتی درباره ی موضوعی، دانش علمی قابل توجهی فراهم می شود، علم ویژه ای شکل می گیرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جهان اجتماعی، یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را و اا (1ل
در اختیار ما قرار می دهد. 

کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، 
شناسایی می کند و قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند. 

جهان متجدد، بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم و تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: و اا (1ل

الف( در اوایل قرن بیستم میالدی، عده ای در جهان غرب پیدا شدند که به جای موضوع بر روش علوم تاکید کردند. این رویکرد از نیمه ی دوم قرن بیستم با 
چالش های متعددی مواجه شد و کم کم در محافل علمی از رونق افتاد. 

د( هر فرد، گروه قوم، جامعه و امتی یک ذخیره ی دانشی دارد که راهنمای زندگی آن هاست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر دانش عمومی نباشد، زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد. جهان متجدد، بر اساس و اا (1ل
هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست. 

تالش های علمی به تدریج بر ذخیره ی دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند. اگر رویکرد علمی جهان و اا (1ل
متجدد به جوامع دیگر که عالوه بر علوم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، سرایت کند، در ذخیره ی دانشی آن جوامع، تعارضاتی پدید می آورد. 

در اوایل قرن بیستم میالدی، عده ای در جهان غرب پیدا شدند که به جای موضوع بر روش علوم تاکید کردند. آنان علوم انسانی و اجتماعی را فقط در صورتی 
که از روش تجربی استفاده کنند، علم تلقی کردند.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. عبارت بیان شده در صورت سوال به دانش علمی مربوط است که در گزینه های )۱(، )۲( و )۴( به درستی به آن اشاره و اا (1ل
شده است، انسان در زندگی اجتماعی با مسائل و مشکالت زیادی مواجه می شود. همه ی کسانی که از دانش عمومی برخوردارند، این مشکالت را می شناسند 
و برای حل برخی از آن ها راهکارهایی پیشنهاد می دهند، اما افرادی که درباره ی این مسائل شناخت علمی دارند، از شناختی دقیق برخوردارند و می توانند برای 

آن ها راه حل های صحیح پیدا کنند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ما دانشی می خواهیم که همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعه ی خودمان باشد )دانش مفید( و هم و اا (1ل
چنین دغدغه ی کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد. 

»برتری دانش علمی تجربی بر دانش حاصل از زندگی بی اعتبار است«. تشریح رابطه ی دانش علمی و دانش عمومی است. 
»طبیعت« موضوع فیزیک است. »زبان« یک پدیده ی اجتماعی است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. دانش عمومی بخشی از ذخیره ی دانشی ما را تشکیل می دهد. این ذخیره ی دانشی راهنمای زندگی انسان هاست. و لا (1ل
ذخیره ی دانشی، بخش دیگری نیز دارد که با تامل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید. جهان اجتماعی، دانش عمومی الزم برای کاهش را در اختیارما 

قرار می دهد و اگر این جهان نباشد، دانش عمومی الزم در اختیارمان قرار نمی گیرد.

از آن ها راهکارهایی و اا (1ل از دانش عمومی برخوردارند، این مشکل را می شناسند و برای حل برخی  گزینه ۴ پاسخ صحیح است. همه ی کسانی که 
پیشنهاد می دهند، اما افرادی که درباره ی این مسئله، شناخت علمی دارند، از شناختی دقیق برخوردارند و می توانند برای آن ها راه حل های صحیح پیدا کنند. 
کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، 

شناسایی می کند و قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی گزینه ها: 

گزینه ۲: دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی ماست. 
گزینه ۳: ما دربارۀ دانش عمومی کمتر می اندیشیم؛ بیشتر از آن استفاده می کنیم و در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم. 

گزینه ۴: دانش عمومی، حاصل از زندگی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جهان متجدد، بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند و علوم عقالنی و وحیانی را علم و اا (1ل
محسوب نمی کند. وقتی چنین رویکردی، به جوامع دیگر که دانش علمی را به دانش تجربی منحصر و محدود نمی بینند و عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی 
و وحیانی را معتبر می دانند سرایت می کند، در این جوامع، تعاریف متفاوت و گاه متضادی از علم رواج می یابد و در ذخیره دانشی آن ها تعارض هایی پدید می آورد. 
در چنین شرایطی، ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع  می شود؛ دانش عمومی به طور همه جانبه از دانش علمی حمایت نمی کند، دانش علمی از 

رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در این دیدگاه تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت و اا (1ل
نظام مند به دست می آید ولی دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. دانش علمی )تجربی( 
راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است. دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است. دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود 

دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دانش عمومی، گسترده ترین بخش ذخیره دانشی است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در این دیدگاه تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت و اا (1ل
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نظام مند به دست می آید ولی دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. دانش علمی )تجربی( 
راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است. دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است. دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود 

دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نمودار )الف(: این تفکیک را که دانش علمی، راه کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است، انکار میکنند و همه دانش ها را دانش حاصل از 
زندگی می داند. دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. برتری دانش 
حاصل از زنگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند. در برخی از نحله های این دیدگاه، 

مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.
نمودار )ب(: در این دیدگاه تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می 
آید، ولی دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. دانش علمی )تجربی( راه کشف واقعیت و 
تنها دانش معتبر است. دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است. دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به 

قلمرو علم جلوگیری کند.

ایدۀ علوم انسانی و و اا (1ل آید  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گاهی میان »دانش عمومی« و »دانش علمی« یک جهان اجتماعی تعارض هایی پدید می 
اجتماعی بومی )اسالمی و ایرانی( در کشور ما در ارتباط با چنین مشکالتی مطرح شده است. ما دانشی می خواهیم که همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر 
به حل مسائل جامعه ما باشد، و هم چنین دغدغۀ کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد، یعنی از سویی در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و 

کارآمد باشد و از سویی دیگر به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید و در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد. 

جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند. مثاًل جهان متجدد بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم 
تجربی را دانش علمی می داند و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کند. وقتی چنین رویکردی، به جوامع دیگر که دانش علمی را به دانش تجربی 
منحصر و محدود نمی بینند و عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را معتبر می دانند، سرایت می کند، در این جوامع، تعاریف متفاوت و گاه متضادی از 

علم رواج می یابد و در ذخیره دانشی آن ها تعارض پدید می آورد. 
در دیدگاه سوم دربارۀ رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی، دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد از دانش عمومی و تصحیح آن را 
دارد. دانش عمومی و دانش علمی رابطۀ متقابل دارند. بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذیرند و به مرور متناسب می شوند. از این رو هر دانش علمی، با هر 

دانش عمومی سازگار نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وقتی درباره ی موضوعی، دانش علمی قابل توجهی فراهم می شود، علم ویژه ای شکل می گیرد. جهان های اجتماعی و اا (1ل
مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند، مثاًل جهان متجدد، بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی 
می داند و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کند. وقتی چنین رویکردی، به جوامع دیگر که دانش علمی را به دانش تجربی منحصر و محدود نمی بینند 
و عالوه بر علوم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را معتبر می دانند، سرایت می کند، در این جوامع، تعاریف متفاوت و گاه متضادی از علم رواج می یابد و در ذخیره 
ی دانشی آن ها تعارض هایی پدید می آورد. در چنین شرایطی، ارتباط دوسویه ی دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش عمومی به طور همه جانبه از 
دانش علمی حمایت نمی کند، دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد. 
گاهی میان »دانش عمومی« و »دانش علمی« یک جهان اجتماعی تعارض هایی پدید می آید. اعضای جهان اجتماعی، برای حل این تعارض ها، تالش می کنند. 

تعارض ها، گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر و گاهی با طرح ایده های جدید حل می شوند.

گزینه ۴ پاسخ است. جهان اجتماعی، یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار و لا (1ل
ما قرار می دهد. 

هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیره ی دانشی دارد. 
در اوایل قرن بیستم میالدی عده ای در جهان غرب پیدا شدند که به جای »موضوع« بر »روش« علوم تاکید کردند. آنان سایر علوم مانند فلسفه، اخالق و علوم 
دینی را غیرعلمی می دانستند و علوم انسانی و اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کنند، علم تلقی کردند. ایده ی علوم انسانی و اجتماعی 
بومی درکشور ما در ارتباط با برخی مشکالت مطرح شده است. ما )ایرانیان( دانشی می خواهیم که همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه 
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ی ما باشد، و هم چنین دغدغه ی کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد یعنی از سویی در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد 
و از سوی دیگر به زبان و منطقه جهان شمول سخن بگوید.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. موضوع فلسفه اصل وجود است. یعنی به موجودی خاص مانند موجودات طبیعی و انسانی و اجتماعی نمی پردازد، و اا (1ل
بلکه قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند. موضوع علوم انسانی و اجتماعی، کنش های آدمیان و پیامدهای آن هستند. »طبیعت« موضوع علوم فیزیکی و 

»موجودات زنده« موضوع علوم زیستی هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در  این دیدگاه، تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش آن و اا (1ل
هاست. دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید، ولی دانش عمومی، 
دانش حاصل از زندگی افراد است که از راه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به دست می آید. دانش علمی 
)تجربی( راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر است. دانش عمومی در تقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی 
برخوردار است. دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند. 

در تقابل با رویکرد اول این تفکیک را که دانش علمی، را کشف واقعیت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی است انکار می کند و همه ی دانش ها را دانش 
حاصل از زندگی می داند. دانش ها نه کشف و بازخوانی واقعیت، بلکه بازسازی واقعیت هستند که انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود تولید می کنند. برتری 
دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند و به عکس دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند. در برخی از 

محله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گاهی و اا (1ل گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هر آنچه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه ای، دانشگاهی و... می آموزند، ذخیره ی آ
یا ذخیره ی دانشی آن ها را شکل می دهد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ما انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه ای و اا (1ل
گاهی مشترک وجود نداشته  گاهی ها و دانش ها سهیم و شریک می شویم. این نوع دانش را دانش عمومی می نامند. اگر فردی در موقعیتی قرار بگیرد که آ از آ
گاهی الزم برای انجام دادن آن به دست آورد، در صورتی که آن عمل موفقیت آمیز باشد، دفعات بعد برای  باشد، مجبور است پیش از انجام هر کاری، فکر کند تا آ

انجام دادن آن از همان دانش قبلی استفاده می کند. گزینه های ۱، ۳ و ۴ در ارتباط با دانش علمی درست می باشند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

دانش عمومی: ۱( گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی ماست. ۲( کمتر در مورد آن می اندیشیم. 
۳( بیشتر از آن استفاده می کنیم. ۴( در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم. 5( مثل هوا که برای زندگی انسان ضروری است، برای زندگی اجتماعی ضرورت 

دارد. 
گاهی مشترک همان دانش عمومی است. دانش علمی: ۱( با تامل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید. ۲( عمیق تر و دقیق تر است. نکته: آ

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. گاهی در جامعه، میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید، اعضای جامعه، برای حل این تعارض و اا (1ل
ها، تالش می کنند، حل تعارض ها، گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح ایده های جدید انجام می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بخش دیگری از ذخیره ی دانشی با تامل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید. به این دانش آموزان عمیق تر و و اا (1ل
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دقیق تر، دانش علمی می گویند. سایر گزینه ها در ارتباط با دانش عمومی درست می باشند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الف( جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند. 
ب( ما دانشی می خواهیم که هم سو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعه ی خودمان باشد )دانش مفید( و هم چنین دغدغه ی کشف واقعیت و 

تشخیص درست و غلط داشته باشد. 
ج( گاهی در جامعه، بین »دانش عمومی« و »دانش علمی« تعارضاتی پدید می آید و اعضای جامعه برای حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه 

با دست برداشتن بخشی از ذخیره ی دانشی به نفع بخش دیگر و گاه با طرح ایده های جدید و... انجام می شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. دانش عمومی، گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی ما است. از آن جا که ما انسان ها با هم زندگی می کنیم، مجبور و لا (1ل
نیستیم خودمان به تنهایی و جداگانه، دانش الزم را برای تک تک کنش هایمان تولید کنیم. جهان اجتماعی؛ یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، 

دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد. بررسی عبارات:

۴(درست-درست بررسی عبارات نادرست:  ۳( نادرست- درست   ۲( درست- درست   ۱( نادرست- نادرست  
۱( دانش عمومی مانند هوا برای انسان است که اغلب متوجه آن نیست و از اهمیت آن غافل است. کسی که دانش علمی دارد می تواند به درک عمیقی از شناخت 

علمی برسد و قدرت دفاع از حقایق موجود را به دست آورد. 
۳( دانش علمی گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی است که بیش تر در مورد آن می اندیشیم.
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انتقادی( 1- از رویکردهای سه گانه جامعه شناسی )تبیینی، تفسیری،  با یک پدیده اجتماعی )مانند فقر( به ترتیب هر یک  ارتباط   در 
چگونه به مطالعه این پدیده می پردازد؟ 

1( مطالعه ی فقر در جهت انسجام بخشی به زندگی اجتماعی - نشان دادن علت شکل گیری فقر در جامعه و چگونگی افزایش آن- توصیف و فهم پدیده فقر 
در جامعه 

2( مطالعه ی فقر به روش تجربی و یافتن راه هایی برای پیش بینی و کنترل آن- نگاه از درون به پدیده فقر برای یافتن معنای آن- داوری و ارزیابی پدیده ی فرق 
با مالک های ارزشی و هنجاری 

3( ورود به جمع فقرا و ارزیابی این پدیده با روش تجویزی- عبور از ظاهر پدیده فقر و راه یافتن به معانی نهفته در آن- یکسان انگاری پدیده فقر با پدیده های طبیعی 

4( مطالعه ی فقر همانند پدیده های طبیعی- بررسی فقر به عنوان واقعیتی بیرونی و کنترل آن- توصیف و فهم پدیده ی فقر و ارائه راهکار برای کاهش آن

هر یک از عبارت های زیر به ترتیب، پیامد کدام مورد است؟ 1-

پیش بینی آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی 	 

پدید آمدن دانش های اجتماعی متفاوت 	 

شکل گیری جامعه شناسی تبیینی، تفسیری و انتقادی 	 

1( شناخت پدیده های اجتماعی توسط علوم طبیعی- ابعاد مختلف کنش اجتماعی- دوری و نزدیکی به علوم طبیعی 

گاهی و شناخت درباره ی فرصت ها و محدودیت ها- مکمل بودن جامعه شناسی خرد و کالن  2( تنوع و پیچیدگی پدیده های اجتماعی- آ

3( شناخت پدیده های اجتماعی توسط علوم اجتماعی- ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان- دوری و نزدیکی به علوم طبیعی 

4( کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی- پیش بینی و پیشگیری پدیده های اجتماعی مختلف- مکمل بودن جامعه شناسی خرد و کالن

نتیجه ی هر یک از موارد زیر، به ترتیب، کدام است؟ 1-

»شناخت طبیعت و قوانین آن توسط علوم طبیعی«، »شناخت قواعد زندگی و اجتماعات« و »داوری علوم اجتماعی درباره ی پدیده های 
اجتماعی و انتقاد از آن ها« 

1( کمک به فهم متقابل انسان ها از یکدیگر- برخورداری از فرصت های زندگی در اجتماعات- افزایش همدلی و همراهی انسان ها 

2( کمک به استفاده از فرصت های اجتماعی- در امان ماندن از آسیب های احتمالی زندگی در اجتماعات- فراهم شدن ظرفیت داوری درباره ی ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آن ها 

3( کمک به استفاده از طبیعت- برخورداری از فرصت های زندگی در اجتماعات- کمک به فهم متقابل انسان ها از یکدیگر 

4( کمک به استفاده از طبیعت- برخورداری از فرصت های زندگی در اجتماعات- فراهم شدن فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح برای دانشمندان
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کدام یک از موارد، زیر درباره ی فایده ی علوم طبیعی نادرست و در رابطه با علوم اجتماعی درست است؟ 1-

گاهانه و ارادی بودن  1( علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن ها ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و هم چنین غلبه ی او بر محدودیت های طبیعی اند. به سبب آ
کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از علم طبیعی است. 

گاهانه و ارادی  2( به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آن ها را می دهد تا بتوانند پدیده های طبیعی و انسانی را پیش بینی کنند. به سبب آ
بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی آسان تر از علوم طبیعی است. 

3( علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن ها ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و همچنین غلبه ی او  بر محدودیت های طبیعی اند. علوم اجتماعی با شناخت پدیده 
های اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند. 

4( به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آن ها را می دهد تا بتوانند پدیده های طبیعی و انسانی را پیش بینی کنند. علوم اجتماعی با شناخت 
پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکن می دهد که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند.

کدام یک از ویژگی های جامعه شناسی انتقادی نیست؟ 1-

1( مهم ترین هدف خود را نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی و تجویز راه حل هایی برای رسیدن به یک وضعیت بهتر می دانند. 

2( با پذیرش رویکرد تفسیری، معتقد است تمام معانی و ارزش ها ساخته و پرداخته اراده های افراد، گروه ها و فرهنگ ها است. 

3( دو رویکرد قبلی جامعه شناسی، یعنی تبییی و تفسیری را محافظه کار می دانند زیرا انسان ها را در برابر وضعیت موجود منفعل می سازند. 

4( جامعه شناسان برای عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، راه حل هایی ارائه کرده و فقط آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف می کنند.

 کدام گزینه در رابطه به علوم انسانی صحیح نیست؟ -6

2( موضوع علوم طبیعی، پدیده های طبیعی هستند.  1( علوم انسانی از فعالیت های غیرارادی انسان ها بحث نمی کند.  

4( علوم انسانی خود بخشی از علوم اجتماعی محسوب می شود. 3( موضوع علوم انسانی عام تر است موضوع اجتماعی است.   

به چه جهت، علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیش تری برخوردارند؟ 1-

1( علوم اجتماعی با شناخت پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکان می دهند که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند. 

2( علوم اجتماعی، ظرفیت داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارند. 

3( علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند. 

گاهی می دهند و به آن ها کمک می کنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه  4( علوم اجتماعی، درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها آ
صحیح استفاده کنند.

کدام یک از گزینه های زیر از هوایت علوم طبیعی می باشد؟ 1-

2( رهاسازی انسان را محدودیت های طبیعت  1( شناخت و فهم معانی کنش های آدمیان و پیامدهای آن    

4( انتقاد از کنش های ناپسند و ظالمانه انسان ها 3( نشان دادن شیوه ی صحیح استفاده از علوم طبیعی و دانش های ابزاری  

به ترتیب این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟ 1-

فلسفه ها و باورهایی که آشکارا ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کنند، سکوالریسم آشکار را شکل می دهند. 

همه ی دانش ها تولیدات اجتماعی و فرهنگی هستند. 

پس انداز کردن برای آیندگان 
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1( ارزش ها و عقاید بنیادین فرهنگ غرب- جامعه شناسی تبیینی- پدیده ی اجتماعی 

2( فرهنگ مدرن غرب- نظم اجتماعی- پدیده ی طبیعی 

3( ارزش ها و عقاید بنیادین فرهنگ غرب- جامعه شناسی تفسیری- کنش اجتماعی 

4( جهان متجدد- جامعه شناسی انتقادی- پدیده ی تکوینی

کدام گزینه در ارتباط با »فواید علوم انسانی و علوم اجتماعی« و »شاخه های علوم اجتماعی« به ترتیب درست و نادرست است؟ 1--

1( شناخت طبیعت و قوانین آن و رهاسازی انسان از محدودیت های طبیعت- کنش های اجتماعی، ابعاد و انواع مختلفی دارند و برای بررسی و مطالعه ی آن ها، 
دانش های اجتماعی و طبیعی به وجود آمده است. 

2( شناخت فضیلت، عدالت و سعادت و راه صحیح زندگی و داوری درباره ی کنش های خوب و بد انسان ها- ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان، شاخه ها و 
دانش های اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است. 

3( شناسایی عواملی که بر زندگی انسان واکنش او تأثیر دارند یا پیش بینی کنش ها و پیامدهای آن ها برای پیشگیری- جغرافیای انسانی، مدیریت، روان شناسی 
از جمله رشته هایی هستند که پدیده های اجتماعی را مطالعه می کنند و در گروه علوم اجتماعی هستند. 

4( پیش بینی حوادث طبیعت برای پیشگیری و تسلط بر طبیعت- علوم اجتماعی کنش های اجتماعی و پیامدهای آن یعنی و پدیده های اجتماعی را مطالعه 
می کنند.

 به چه دلیل پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است؟ --6

گاهی به انسان ها درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری  2( آ 1( پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آن ها  

4( ظرفیت داوری درباره ی علوم طبیعی و فناوری حاصل گاهانه و ارادی بودن کنش های اجتماعی    3( آ

 علوم اجتماعی، چگونه فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند؟ 1--

2( داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها  1( شناخت پدیده های اجتماعی    

4( مقایسه ی علوم طبیعی و علوم اجتماعی و همراهی انسان ها 3( فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر  

کدام گزینه از موارد مطرح شده در جامعه شناسی تبیین نمی باشد؟ 1--

1( با محدود دانستن دانش علمی به دانش تجربی صرفًا تبیین های تجربی به رسمیت شناخته می شد.

2( روش مطالعه ی طبیعت و جامعه یکسان دانسته نمی شود. 

3( آن دسته از روابط علت و معلولی میان پدیده ها، دانش علمی و معتبر محسوب می شود که با حس و تجربه مشاهده پذیر باشد. 

4( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی و جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شود.

کدام گزینه هدف جامعه شناسی تبیینی را به درستی نشان می دهد؟ 1--

2( معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی  1( چگونگی روابط میان اعضا   

4( انتقاد از وضع موجود، تجویز وضع مطلوب و راه رسیدن به آن 3( پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی  
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کدام گزینه از اعتقادات ماکس وبر در جامعه شناسی تفهیمی6 تبیینی نمی باشد؟ 1--

1( آنچه جامعه شناسان از مطالعه پدیده ها می فهمند باید با روش تجربی اثبات شود وگرنه ارزش علمی ندارد. 

2( کنش اجتماعی، معنادار است و پدیده های معنادار را می توان همانند پدیده های طبیعی، از طریق حواس مطالعه کرد. 

3( تفاهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی دانست بلکه آن را مقدمه و پیش نیازی برای روش علمی که همان روش تجربی بود، می انگاشت. 

4( جامعه شناس، فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند، ّاما نمی تواند درباره ی آرمان ها و ارزش ها که پدیده های نامحسوس و غیر تجربی 
اند، داوری علمی کند.

به اعتقاد ماکس وبر، چرا جامعه شناس، نمی تواند درباره درست یا غلط بودن عقاید و ارزش ها داوری کند و به نقد یا اصالح آن ها 1--
بپردازد؟ 

1( فهمیدن را برای درک معنای پدیده های اجتماعی ضروری نمی دانست. 

2( با این کار جامعه شناس از دایره ی علم خارج می شود یا با نام علم، کار غیر علمی نمی کند.

3( جامعه شناس، نمی تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند. 

4( تفهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی دانست.

علوم اجتماعی به چه وسیله ای فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند؟ 1--

گاهی از فرصت ها و محدودیت ها  2( با آ 1( با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها   

4( با شناخت پدیده های اجتماعی و پیش بینی آثار آن ها 3( با شناخت طبیعت و قوانین آن     

کدام مورد در رابطه با جامعه شناسی تبیینی صحیح نمی باشد؟ 1--

1( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شوند و جامعه همان طبیعت در نظر گرفته می شود. 

2( روش مطالعه ی جامعه، همان روشی است که در مطالعه ی طبیعت به کار گرفته می شود.

3( درباره ارزش ها و هنجارها داوری می کنند و برای عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، راه حل هایی ارائه می کند. 

4( با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد.

کدام گزینه درستی می تواند تکمیل کننده عبارت زیر باشد؟ 1--

»غلبه ی رویکرد تبییی در جامعه شناسی موجب شد......« 

1( فاصله ی میان وضع موجود و وضوع مطلوب جهان اجتماعی کم شود. 

2( از درون رویکرد تفسیری، نوع جدید جامعه شناسی به نام جامعه شناسی انتقادی پدید آید. 

3( کار داوری درباره ی ارزش ها خارج از قلمرو علوم اجتماعی قرار گیرد و غیرعلمی قلمداد شوند.

4( رویکرد تفسیری، به حاشیه رفته و راه بازگشت گزاره های انتقادی و تجویزی به علوم اجتماعی باز شود.

 کدام گزینه صحیح بیان نشده است؟ 1--

1( مهم ترین هدف جامعه شناسی تفسیری، نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی و تجویز راه حل هایی برای رسیدن به یک وضعیت بهتر است. 

2( در آغاز قرن بیستم، میرزای نائینی با توجه به واقعیت های اجتماعی ایران با استفاده از فقه، نظام مشروطه را تبیین کرد. 

3( طرف داران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیدن می گیرند. 

4( اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد، قدرت هم مشروعیت دارد و هم مقبولیت اجتماعی.
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تر 1-- بیش  و »کدام مورد سبب شده است که  دارد؟«  ارتباط  با کدام مفهوم  اجتماعی،  پدیده های  و کنترل  بینی  ترتیب، »پیش  به 
مطالعات تبیینی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده ی ما محدود شوند؟« 

2( هدف جامعه شناسی تفسیری- تأکید بیش از اندازه بر نظم  1( روش جامعه شناسی تبیینی- نادیده گرفتن اراده و خالقیت   

4( هدف جامعه شناسی تبییی- نادیده گرفتن معنای کنش 3( موضوع جامعه شناسی تبیینی- انکار ارزش های عاطفی   

به ترتیب هر یک از موارد زیر با کدام مفهوم ارتباط درستی دارد؟ 1--

عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی 	 

حکومت منّورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی 	 

کنش های اجتماعی و پیامدهای آن 	 

2( فرهنگ- اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه- ارزیابی جامعه شناسی انتقادی  1( اقتصاد- بیداری اسالمی- هدف جامعه شناسی تفسیری   

4( تهاجم اقتصادی- نخستین بیدارگران اسالمی- دانش انتقادی 3( سرمایه داری- استبداد استعماری- موضوع جامعه شناسی انتقادی  

به ترتیب این نظریه ها توسط چه کسانی مطرح شده است؟ 1--

این جهان فرصت ها و محدودیت هایی را برای بشر ایجاد کرده است. 	 

زمانی که مردم، شیفته ی غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند، با یک دیگر همکاری می کنند.	 

چالش های جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل است. 	 

اگر جامعه شناس درباره ی درست یا غلط بودن عقاید و ارزش های داوری کند، از دایره ی علم خارج می شود و با نام علم کار 	 
غیر علمی می کند.

2( مارکس- وبر- فارابی- ابوعلی مسکویه 1( وبر- فارابی- مارکس- وبر   

4( فارابی- مارکی- هانتینگتون- ابن خلدون 3( ابن خلدون- مارکس- وبر- هانتینگتون  

به ترتیب »کدام مورد بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند؟« و »علوم اجتماعی چگونه فرصت 1--
موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند؟« 

1( دانش تجربی- با شناخت پدیده های اجتماعی 

2( دانش عمومی- با کشف قواعد جهان اجتماعی 

3( جهان متجدد- با داوری درباره پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها 

4( جهان متجدد- با داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقل و اصالح آن ها

کدام علم به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آن ها را می دهد و وجود نظریات متفاوت در جامعه شناسی نشانه 1--
ی چیست؟ 

1( اجتماعی- شناخت صحیح و توأمان »تفاوت فردی – اجتماعی« است. 

2( طبیعی- پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و به دشواری فهم آن ها است. 

3( انسانی- درباره ی چرایی وقوع پدیده های اجتماعی و پیچیدگی آن ها پیش بینی می شود.

4( طبیعی- الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی شناخت »وجوه مشترک« انسان ها است.
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کدام یک جزء دیدگاه های آگوست کنت نیست؟ 1--

1( نام فیزیک اجتماعی را برای این رشته برگزید و جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شد.

2( جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شود، بنابراین روش مطالعه ی آن ها نیز یکسان دانسته می شود. 

3( روش مطالعه ی جامعه همان روش حسی و تجربی است و پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی تفاوت دارند. 

4( جامعه شناسی با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد.

کدام گزینه از فواید علوم اجتماعی نمی باشد؟ 1--

1( علوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارند. 

2( علوم اجتماعی ظرفیت داوری دربارۀ علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را دارند. 

3( علوم اجتماعی زمینیۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف وظیفه دیگر را فراهم می سازند. 

4( علوم اجتماعی، ابزار بهره مندی از طبیعت وهمچنین وسیلۀ غلبۀ او بر محدودیت های طبیعی اند.

درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به صورت صحیح اشاره شده است؟ 1--

علوم انسانی از فعالیت های غیر ارادی انسان ها بحث نمی کند. 	 

موضوع علوم اجتماعی عام تر از موضوع علوم انسانی است و علوم انسانی خود بخشی از علوم اجتماعی محسوب می شوند. 	 

فلسفه نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم انسانی و اجتماعی؛ بلکه خود دانشی مستقل است. 	 

برای 	  را  اجتماعی مناسب  و صحیح  از آن ها، فرصت موضع گیری  انتقاد  و  اجتماعی  پدیده های  با داوری دربارۀ  اجتماعی  علوم 
دانشمندان فراهم می آورند.

4( غ- ص- غ- ص 3( غ- غ- ص- غ   2( ص- ص- غ- ص   1( ص- غ- ص- ص  

کدام گزینه در رابطه با فواید علوم اجتماعی صحیح نیست؟ 1--

1( علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ی علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را دارند. 

2( علوم اجتماعی، ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و هم چنین وسیله ی غلبه ی او بر محدودیت های طبیعی اند. 

3( علوم اجتماعی، ظرفیت داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقل و اصالح آن ها را دارند. 

4( علوم اجتماعی، زمینه ی فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یک دیگر را فراهم می سازند.

عبارت های زیر را به ترتیب کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ 1--

مطالعۀ پدیدۀ اجتماعی 	 

اصل وجود 	 

علوم طبیعی 	 

اسارت ها و ظلم ها 	 

4( ج- ب- الف- د 3( ب- الف- ج- د   2( ج- الف- د- ب   1( د- ج- ب- الف  
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کدام گزینه با متن زیر مرتبط نیست؟ 1--

»انتشار خبر دروغین فوت آلفرد نوبل، شیمی دان سوئدی، مخترع دینامیت و صاحب کارخانه اسلحه سازی بوفورس در یک روزنامه، 
او را به فکر انداخت که تصویر بهتری از خود برای آیندگان به جای گذارد.« 

1( علوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقل و انتقال آن ها را دارند. 

2( علوم اجتماعی، با شناخت پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند. 

3( علوم اجتماعی و فناوری حاصل از آن ها، ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و همچنین وسیله  غلبۀ او بر محدودیت های طبیعی اند  

4( علوم انسانی و اجتماعی می توانند شیوۀ صحیح استفاده از علوم ابزاری و دانش های آن را نشان دهند.

کدام گزینه در ارتباط با »فواید علوم طبیعی« و »شاخه های علوم اجتماعی« به ترتیب نادرست و درست است؟ 1--

1( رهاسازی انسان از محدودیت های طبیعت- اقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ و باستان شناسی از جمله رشته هایی هستند که پدیده های اجتماعی را مطالعه 
می کنند. 

2( پیش بینی حوادث طبیعی برای پیشگیری و تسلط بر طبیعت- برای بررسی و مطالعه ی انواع و ابعاد کنش های اجتماعی، دانش های مختلف به وجود آمده 
است. 

3( شناسایی عواملی که بر زندگی انسان واکنش های او تأثیر دارند- روانشناسی نمونه ای از علوم انسانی و علوم اجتماعی است. 

4( رها کردن و آزادسازی انسان ها از ظلم ها و اسارت هایی که در اثر واکنش های انسان ها پدید می آید- دانش های اجتماعی متفاوت، پیامد ابعاد مختلف 
زندگی اجتماعی انسان است.

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

الف( ماکس و بر تفهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی دانست، بلکه آن را مقدمه و پیش نیازی برای روش علمی که همان 
روش تجربی بود، می انگاشت. 

ب( جامعه شناسی تبیینی همان رویکرد پوزیتیویستی به معنای وحدت موضوع علوم است، یعنی در همه ی دانش های علمی، موضوع 
مطالعه، یکسان است. 

ج( انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکارهای هنری و اختراعات بزرگ هنگامی پدید می آیند که انسان از نظم موجود 
پیروی می کند. 

د( موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع علوم اجتماعی و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می شوند.

4( ص- ص- غ- ص 3( غ- ص- ص- غ   2( ص- غ- غ- ص   1( غ- غ- ص- غ  

هر عبارت به ترتیب کدام قسمت سر اشاره دارد؟ 1--

پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی	 

فسیری، انتقادی و تجویزی   

نگاه از درون و پدیده ها  	 

ارزیابی وضع موجود و تجویز وضع مطلوب	 

و راه رسیدن به آن 

4( ب- الف- ج- د 3( ب- د- الف- ج   2( الف- ب- ج- د   1( ب- ج- د- الف  

انتقادی تبیینی تفسیری نوع
معیار

د 1 الف چگونه مطالعه می کند؟

1 ب 1 چه چیزی را مطالعه می کند؟

ج 1 1 چه هدفی را دنبال می کند؟
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به چه جهت، علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ 1--

1( علوم اجتماعی با شناخت پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکان می دهند که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند. 

2( علوم اجتماعی، ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آن ها دارند.

3( علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آنها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند. 

گاهی می دهند و به آن ها کمک می کنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه  4( علوم اجتماعی، درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها آ
صحیح استفاده کنند.

 کدام گزینه از موارد مطرح شده در جامعه شناسی تبیینی نمی باشد؟ 1--

1( با محدود دانستن دانش علمی و دانش تجربی صرفًا تبیین های تجربی به رسمیت شناخته می شد. 

2( روش مطالعه ی طبیعت و جامعه یکسان دانسته نمی شود. 

3( آن دسته از روابط علت و معلولی میان پدیده ها، دانش علمی و معتبر محسوب می شود که با حس و تجربه مشاهده پذیر باشد. 

4( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی و جامعه همانند سایر در نظر گرفته می شود.

به چه دلیل پیش بینی در علوم اجتماعی، پیچیده تر از علوم طبیعی است؟ 1--

1( شناخت فضیلت، عدالت، سعادت و راه صحیح زندگی و داوری درباره کنش های خوب و بد انسان ها 

2( نشان داده شیوه ی صحیح استفاده از علوم طبیعی و دانش های ابزاری 

گاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آنها  3( آ

4( پیش بینی حوادث طبیعی برای پیشگیری و تسلط بر طبیعت

عبارت های زیر به ترتیب پیامدهای کدام گزینه هستند؟ 1--

از نظر جامعه شناسان انتقادی، دو رویکرد تفهیمی و پوزیتیویستی محافظه کاراند. 	 

از دیدگاه جامعه شناسان پوزیتیویستی، روش مطالعه ی پدیده های اجتماعی و طبیعی یکسان است. 	 

از نظر »وبر« جامعه شناس فقط می تواند آرمان ها و ارزش های خود را توصیف کند. 	 

1( به شرایط موجود تن می دهند- جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی دارای نظم است- عالوه بر روش های تجربی و تفهیمی، روش های دیگری را جست 
وجو می کند. 

2( نمی تواند داوری ارزشی و هنجاری کنند- پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شود- روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی را ندارد. 

3( به شرایط موجود تر می دهند- پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شود- آن چه جامعه شناسان می گویند، باید با روش فراتجربی ثابت 
شود تا توانایی توصیف یابد. 

4( نمی توانند داوری ارزشی و هنجاری کنند- پدیده های اجتماعی، انسانی و طبیعی دارای معنا هستند و نمی توان آن ها را از طریق حواس مطالعه کرد- روش 
تجربی توان نقد و اصالح وضع موجود را دارد.
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کدام گزینه در مقابل را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

جامعه شناسی 
انتقادی

جامعه شناسی 
تفهیمی6تفسیری

نوع       

         معیار

ج

د

1

الف

1

ب

چه چیزی را مطالعه می کند؟

چگونه مطالعه می کند؟

چه هدفی را دنبال می کند؟

1( شناخت نظم و کنترل جامعه- کنش اجتماعی- پدیده های اجتماعی- روش های حسی و تجربی 

2( فهم معنای کنش اجتماعی- پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی- کنش اجتماعی و درک معنای آن- روش، همانند روش مطالعه طبیعت است. 

3( گذر از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب- پدیده های اجتماعی- پدیده های اجتماعی-  روش تفهمی 

4( فهم معنای کنش اجتماعی- کنش اجتماعی- کنش انسانی- عالوه بر روش های تجربی و تفهیمی، روش های دیگر را نیز به رسمیت می شناسد.

 کدام گزینه جدول زیر را به ترتیب کامل می کند؟ 1--

ویژگیموضوع
در امان ماندن از آسیب های احتمالی زندگی در اجتماعاتب

الفجامعه شناسی کالن
جهدف جامعه شناسان انتقادی

1( بررسی ریخت شناسی شهری و روابط همسایگی- فواید علوم طبیعی- فهم پدیده های اجتماعی برای کنترل آن ها 

2( مطالعه پدیده های اجتماعی- کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی- داوری ارزش ها و هنجارهای جهان اجتماعی 

3( مطالعه و بررسی فرهنگی جهان اجتماعی- فواید علوم ابزاری- شناخت نظم اجتماعی برای پیش بینی و پیشگیری جامعه 

4( بررسی ساختار اجتماعی- قواعد علوم اجتماعی- نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر

 »وبر« معتقد بود.................... 1--

1( جامعه شناس می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را ارزیابی کند، در غیر این صورت کار غیرعلمی می کند. 

2( روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی را دارد و می تواند پس از مدتی که با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند عقاید و ارزش های آن ها را درد و ارزیابی 
کند. 

3( آن جامعه شناسان می گویند باید با روش تجربی اثبات شود وگرنه ارزش علمی ندارد. 

4( جامعه شناس می تواند درباره ی درست یا غلط بودن عقاید و ارزش ها و نقد و اصالح آن ها بپردازد و به سوی جامعه ی مطلوب حرکت کند.
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کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 1--

پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی مطالعه کرد.	 

جامعه شناسی را هر چه بیشتر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه کرد. 	 

با شناخت نظام اجتماعی به انسان ها قدرت پیش بینی و پیشگیری و کنترل جامعه می دهد. 	 

ارائه ی راه حل هایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت موجود 	 

جامعه شناسی تفهیمی جامعه شناسی پوزیتیویستی جامعه شناسی انتقادی

االف ج ب

4( ج- ج- الف- ب 3( الف- ج- ب- ب  2( ب- ب- ج- الف  1( الف- ج- ج- ب 

کدام گزینه در ارتباط با روش جامعه شناسی انتقادی صحیح است، ولی در رابطه با موضوع جامعه شناسی تفهمی صحیح نیست؟ 1--

1( تأکید و روش حس و تجربه به عنوان روش ویژه- پدیده های اجتماعی معنا دارند و نمی توان با روش های حس و تجربه آن ها را مطالعه کرد. 

2( بر روش تفسیر به عنوان روش ویژه علوم اجتماعی تاکید می کرد- کنش اجتماعی و معنادار بودن آن

3( عالوه بر روش های تجربی و تفهمی، روش های دیگری را نیز به رسمیت می شناسد- مطالعه ی پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی 

4( روش هایی که بتوانند درباره ی ارزش ها و هنجارها داوری کنند- فهم و درک و پدیده های اجتماعی برای کنترل آن ها

مهم ترین هدف جامعه شناسان انتقادی چیست؟ 1--

2( مطالعۀ کنش های اجتماعی برای فهم معنای آن ها  1( توصیف آرمان ها و ارزش های اجتماعی     

4( شناخت نظم اجتماعی و اعطای قدرت پیش بینی و کنترل جامعه 3( نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر   

علوم اجتماعی با داوری دربارۀ پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، چه چیزی را فراهم می آورد؟1--

2( ایجاد زمینۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر  1( پیش بینی آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی     

گاهی دادن درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری 4( آ 3( فراهم آوردن فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح برای دانشمند  

 به ترتیب درست یا نادرست بودن عبارات را مشخص کنید: 1--

علوم اجتماعی به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آن ها را می دهند. 

علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ی علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را دارند. 

پیش بینی در علوم طبیعی، پیچیده تر از علوم اجتماعی است. 

علوم طبیعی، وسیله ی غلبه بر محدودیت های طبیعی انسان ها هستند. 

2( درست- درست- نادرست- نادرست  1( نادرست- نادرست- درست- درست   

4( درست- نادرست- درست- نادرست 3( نادرست- درست- نادرست- درست  

 کدام گزینه به فواید علوم اجتماعی در مقایسه با علوم طبیعی اشاره دارد؟ 1--

1( علوم اجتماعی به همدلی و همراهی انسان حکومت می کنند. 

2( علوم اجتماعی زمینه ی فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می سازند.

3( علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند. 

4( دانشمندان علوم اجتماعی تالش می کنند که نظم و قواعد جهان اجتماعی را کشف کنند.
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کدام گزینه مربوط به جامعه شناسی انتقادی می باشد؟ 1--

1( با وجود تأکید بر روش تفهیمی، عنوان روش ویژه ی علوم اجتماعی، این نوع جامعه شناسی همچنان علم را به علم تجربی محدود می داند. 

2( جامعه شناسی با شناخت اجتماعی به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد. 

3( این جامعه شناسی، پدیده های اجتماعی را مانند پدیده های طبیعی می داند، بنابراین روش مطالعه ی آن ها را یکسان دانسته است. 

4( مهم ترین هدف آن نقد و وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به وضعیت مطلوب تر و ارائه ی راه حل در این  باره است.

 به ترتیب هر عبارت اشاره به کدام رویکرد جامعه شناسی مدرن دارد؟ 1--

دست شستن از دانش جهان شمول و بسنده کردن ب دانش های فرهنگی و تاریخی خاص 

کشف معانی، تنها در صورتی که در قالب تبیین های تجربی بیان گردد، ارزش علمی دارد. 

چرایی به علت شکل گیری پدیده ها و چگونگی به فرایند و روند پدیده ها توجه می کند. 

2( تجویزی و انتقادی/ تبیینی تفهمی/ تفهمی- تفسیری  1( تفهم- تفسیری/ تبییی تفهمی/ تبیینی     

4( تبیینی تفهیمی/ تبیینی/ تجویزی و انتقادی 3( تبیینی/ تجویزی و انتقادی/ تفهمی- تفسیری  

علوم اجتماعی و شناخت پدیده های اجتماعی، چه امکانی را به انسان می دهد؟ 1--

2( نقد و اصالح ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 1( کشف نظر قواعد جهان اجتماعی    

4( ظرفیت داوری دربارۀ ارزش و هنجار های اجتماعی 3( پیش بینی آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی   

علوم اجتماعی با فراهم کردن زمینۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر موجب چه چیزی می شود؟ 1--

2( کمک به افزایش همدلی و همراهی انسان ها  1( کمک به شیوه صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی  

4( فراهم کردن فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب برای دانشمندان 3( داوری درباره علم و فناوری حاصل از آن   

روش آگوست کنت چگونه بود و هدف جامعه شناسی را چه می دانست؟1--

1( حسی و تجربی- راه حل هایی را برای عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب ارائه دهد.

2( داوری درباره ارزش ها و هنجارها- نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به وضعیت مطلوب تر. 

3( نقد وضعیت موجود جامعه- با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیشبینی، پیشگیری و کنترل جامعه داده شود. 

4( حسی و تجربی- با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه داده شود.

کدام یک ویژگی جامعه شناسی تفهمی نیست؟ 1--

1( آن چه جامعه شناسان می گویند باید با روش تجربی اثبات شود و گرنه ارزش علمی ندارد. 

2( جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی دارد و پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی تفاوت دارند. 

3( جامعه شناسی فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند اما نمی تواند داوری علمی کند. 

4( کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنادارا را می توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد.
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کدام مورد در ارتباط با جامعه شناسی ماکس وبر، درست نیست؟ 1--

1( کنش اجتماعی منادار است و پدیده های معنادار را می توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد. 

2( به روش تفهمی به عنوان روش ویژۀ علوم اجتماعی تأکید می کرد اما هم چنان علم را به علم تجربی محدود می دانست. 

3( علم را به علم تجربی محدود می دانست، از این رو جامعه شناس فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند. 

4( جامعه شناس می تواند دربارۀ آرمان ها و ارزش ها داوری علمی کند، چون روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد.

عبارت های زیر به ترتیب علت کدام گزینه هستند؟ 1--

زمینه ی فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف 

داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها 

شناخت نظم و قواعد جهان اجتماعی 

گاهی درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها- شیوه ی صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی- اهمّیت بیش تر علوم اجتماعی نسبت  1( آ
به علوم طبیعی 

2( افزایش همدلی و همراهی انسان ها- فرصت موضوع گیری اجتماعی مناسب و صحیح برای دانشمندان- در امان ماندن از آسیب های احتمالی زندگی در 
اجتماعات 

3( شناخت پدیده های اجتماعی- برخورداری از فرصت های پدیده های اجتماعی- پیش بینی پدیده های اجتماعی و پیشگیری و کنترل آن ها 

4( افزایش همدلی و همراهی انسان ها- پیش بینی آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی- ایجاد فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف

عبارت های زیر به ترتیب به کدام روی کردهای جامعه شناسی مدرن اشاره دارند؟ 1--

به بایدها و نبایدهای پدیده ی اجتماعی توجه دارد. 

کشف معانی تنها در صورتی که در قالب تبدیل های تجربی بیان گردد ارزش علمی دارد. 

به عنوان روش ویژه ی علوم انسانی و اجتماعی به رسمیت شناخته می شود. 

ممکن است در آن عالوه بر چرایی به چگونگی هم اشاره شود. 

2( تفهمی و تفسیری- تجویزی و انتقادی- تبیینی- تبیینی، تفهمی 1( تجویزی و انتقادی- تبیینی، تفهمی- تفهمی، تفسیری- تبیینی   

4( تبیینی، تفهمی- تفهمی، تفسیری- تبیینی- تجویزی و انتقادی 3( تجویزی و انتقادی- تبیینی- تفهمی، تفسیری- تبیینی، تفهمی   

در جامعه شناسی پوزیتیویستی، پدیده های اجتماعی مانند............. دانسته می شود و جامعه............ در نظر گرفته می شود. 1--
در این رویکرد مطالعه جامعه با روش................ انجام می شود. 

2( کنش های انسانی- همانند موجود زنده- تفسیری  1( پدیده های معنادار- فراتر از طبیعت- تفهمی     

4( پدیده های طبیعی- همانند طبیعت- حسی و تجربی 3( هنجارهای اجتماعی- همانند اجتماعات بشری- انتقادی    

از نظر جامعه شناسی پوزیتیویستی، علوم طبیعی و جامعه شناسی در کدام مورد هم شباهت دارند؟ 1--

1( امکان پیش بینی، پیشگیری و کنترل طبیعت و جامعه 

2( معنادار بودن علوم طبیعی در بررسی طبیعت و جامعه شناسی در بررسی جامعه 

3( علوم طبیعی ابزار تسلط انسان بر طبیعت و جامعه شناسی ابزار تسلط بر جوامع مختلف 

4( استفاده از روش حسی و تجربی، هم در علوم طبیعی، هم در جامعه شناسی
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ماکس وبر به کدام روش ویژه ی علوم اجتماعی تاکید می کرد؟ وی در علم مورد نظر خود به کدام روش معتقد بود؟ از نظر وبر 1--
جامعه شناس می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را............ کند اما نمی تواند درباره ی آن ها............ کند. 

2( روش تفسیری- معنادار- تعریف- قضاوت  1( روش تفهمی- روش تجربی- توصیف- داوری علمی   

4( انتقادی- روش حسی- توصیف- داوری 3( پوزیتیویستی- انتقادی- کنترل- داوری ارزشی   

درباره ی جامعه شناسی انتقادی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( جامعه شناسی انتقادی، دو رویکرد جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفهمی را محافظه کار می داند. 

ب( زیرا آن رویکردها نمی تواند درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی داوری کنند. 

ج( جامعه شناسی انتقادی به شرایط موجود در جامعه تن می دهد. 

د( جامعه شناسی انتقادی را به روش های تجربی و تفهمی، روش های دیگری را نیز به رسمیت می شناسد.

4( ص- ص- غ- ص 3( غ- غ- غ- ص   2( ص- ص- غ- غ   1( ص- غ- ص- غ  

در ارتباط با رویکرد تفهمی6 تفسیری در جامعه شناسی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

 فهم کنش ها و پدیده های اجتماعی است. 
ً
الف( در این رویکرد هدف علوم اجتماعی دقیقا

ب( این هدف راه را برای ورود روش های تجربی حسی به علوم اجتماعی می گشاید. 

ج( اگر تبیین را دانش کلی و عام بدانیم تفسیر دانش جزئی و خاص خواهد بود. 

د( تاکید بر تفسیر به معنای دست شستن از دانش مشترک و جهان شمول و بسنده کردن به دانش های فرهنگی و تاریخی خاص 
نیست.

4( غ- ص- ص- غ 3( ص- ص- ص- غ   2( ص- ص- غ- غ   1( ص- غ- ص- غ  

کدام گزینه با فواید علوم طبیعی مرتبط نیست؟ 1--

1( با شناخت طبیعت و قوانین آن، قدرت پیش بینی حوادث را می دهد. 

2( علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن ها، ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و نظم و قواعد جهان اجتماعی را می یابند. 

3( قدرت پیشگیری از حوادث طبیعی را می دهد و به انسان کمک می کند که از طبیعت استفاده کند.

4( انسان با بهره مندی از طبیعت، توانایی غلبه بر محدودیت های طبیعی را نیز می یابد.

عبارت های زیر پیامدهای کدام گزینه هستند؟ 1--

در امان ماندن از آسیب های احتمالی زندگی اجتماعی 

استفاده ی صحیح از طبیعت و علوم طبیعی 

پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است. 

گاهی و اراده ی انسان  1( فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف- ظرفیت نقد و اصالح ارزش ها و هنجارهای اجتماعی- آ

گاهی از فرصت ها و محدودیت های فناوری- تنوع معنا و اهداف انسان ها  2( شناخت قواعد زندگی در طبیعت- آ

3( ظرفیت داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی- اهمیت بیش تر علوم طبیعی- تنوع معنا و اهداف انسان ها 

گاهی و اراده ی انسان گاهی از فرصتها و محدودیت های فناوری- آ 4( شناخت قواعد زندگی در اجتماعات مختلف- آ
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کدام گزینه در ارتباط با شاخه های علوم اجتماعی نادرست است؟ 1--

1( دانش های اجتماعی متفاوتی که پدید آمده اند، پیامد ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان می باشند. 

2( همانطور که بدن انسان اعضای متفاوتی دارد و تخصص های گوناگونی درباره ی آن پدید آمده اند، کنش های اجتماعی نیز ابعاد و انواع متفاوتی دارند.

3( جغرافیای انسانی، زبان شناسی و باستان شناسی از جمله رشته هایی هستند که پدیده های طبیعی و اجتماعی را مطالعه می کنند. 

4( علوم اجتماعی شامل دانش هایی است که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری آن ها بر کنش ها و شیوه های متفاوت زندگی و اثرپذیری آن ها از کنش ها 
را به روش علمی مطالعه می کنند.

کدام گزینه درست است؟ 1--

1( فناوری بر زندگی بشر سیطره یافته است و زندگی انسان ها را کنترل می کند. 

2( شکل گیری علوم اجتماعی پیامد مطالعه ی علمی پدیده های اجتماعی مانند خانواده، کالس، روستا، اعضای مختلف بدن انسان و تخصص های پیرامون 
آن است. 

3( امروزه رشته های علوم پایه از اساسی ترین علوم محسوب می شوند و در صدر انتخاب های انسان ها می باشند. 

4( اگر انسان ها اطالعات چندانی هم از علوم طبیعی نداشته باشند، می پذیرند که این علوم خوب هستند و توسعه ی فناوری را هدایت و راهبری می کنند.

ی
س

نا
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ام

ج
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

روش رویکرد تبیینی، حس و تجربه )نگاه از بیرون( 

هدف رویکرد تبیینی: پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی 

روش رویکرد تفسیری: )نگاه از درون به پدیده ها برای یافتن معنای آن ها( 

جامعه شناسی انتقادی به توصیف و تبیین پدیده های اجتماعی بسنده نمی کند، بلکه به داوری ارزشی پدیده های مورد مطالعه می پردازد و آن را با مالک های 
ارزشی )خوب و بد( و هنجاری )باید و نباید( ارزیابی می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی با شناخت پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را و ا (1ل
پیش بینی کنند. 

زندگی اجتماعی انسان به دلیل این که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دارد، شاخه ها و دانش های اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است. در 
جامعه شناسی براساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است. جامعه شناسی تبیینی، جامعه شناسی تفسیری و جامعه شناسی 

انتقادی سه رویکرد اصلی جامعه شناسی اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. علوم طبیعی با شناخت طبیعت و قوانین آن، به انسان در استفاده از طبیعت کمک می کنند. و ا (1ل

دانشمندان علوم اجتماعی تالش می کنند نظم و قواعد جهان اجتماعی را کشف کنند. آن ها با کشف این قواعد می تواند تاثیر اجتماعات بر زندگی ما توضیح 	 
دهند. ما نیز با شناخت این قواعد هم از فرصت های آن ها برخوردار می شویم و هم از آسیب های احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف در امان می مانیم. 

علوم اجتماعی، ظرفیت داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارند. علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های 	 
اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست: و ا (1ل

علوم طبیعی به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیش گیری از آن ها را می دهد تا بتوانند پدیده های طبیعی )نه انسانی( را پیش بینی کنند. 	 

گاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است.	  به سبب آ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می شوند.و ا (1ل
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ی و ا (1ل اجتماعی، درباره  علوم  دارند.  نیز  را  آن  از  حاصل  فناوری  و  طبیعی  علوم  ی  درباره  داوری  ظرفیت  اجتماعی  پاسخ صحیح است. علوم  گزینه ۴ 
گاهی می دهند و به آن ها کمک می کنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه ی صحیح استفاده کنند. از این  فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها آ

رو، علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیش تری برخوردارند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فواید علوم طبیعی عبارتند از: و ا (1ل

شناخت طبیعت و قوانین آن 	 

پیش بینی حوادث طبیعی برای پیشگیری و تسلط بر طبیعت 	 

رهاسازی انسان از محدودیت های طبیعت	 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. فلسفه ها و باورهایی که آشکارا ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کنند، سکوالریسم آشکار را شکل می دهند و ا (1ل
ارزش ها و عقاید بنیادین فرهنگ غرب 

همه ی دانش  ها تولیدات اجتماعی و فرهنگی هستند  جامعه شناسی تفسیری 

پس انداز کردن برای آیندگان  کنش اجتماعی

گزینه 3 پاسخ صحیح است. موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می و لا (1ل
شوند، ولی برخی علوم انسانی در زمره ی علوم اجتماعی نیستند. روان شناسی نمونه ای از علوم انسانی و جامعه شناسی نمونه ای از علوم اجتماعی اند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی نیز با شناخت پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکان می دهند که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی و اا (1ل
گاهانه و ارادی بودن کنش های اجتماعی پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است. را پیش بینی کنند. البته به سبب آ

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی، ظرفیت داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آن ها را دارند. علوم اجتماعی و لا (1ل
با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در جامعه شناسی تبیینی، روش مطالعه ی طبیعت و جامعه یکسان دانسته می شود.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی هدف جامعه شناسی طبیعی می باشد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

کنش اجتماعی، معنادار است و پدیده های معنادار نمی توان همانند پدیده های طبیعی، از طریق حواص مطالعه کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسی می تواند برای مدتی با  اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند و از این راه، عقاید و ارزش های آن ها را بفهمد و توصیف کند، اّما نمی تواند درباره 
درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش ها را داوری کند و به نقل از آن ها بپردازند، زیرا از نظر وبر با این کار جامعه شناس از دایره علم خارج می شود یا با نام علمی، 

کاربر علمی می کند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها. فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح و اا (1ل
را برای دانشمندان فراهم می آورند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. جامعه شناسی انتقادی درباره ی ارزش ها و هنجارها داوری می کنند و برای عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت و لا (1ل
مطلوب راه حل هایی ارائه می کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. غلبه رویکرد طبیعی در جامعه شناسی موجب می شد که کار داوری درباره ی ارزش ها خارج از قلمرو و علوم اجتماعی و اا (1ل
قرار گیرد و غیر علمی قلمداد شوند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی، نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی به تجویز راه حل هایی برای رسیدن به یک و لل (1ل
وضعیت بهتر است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی، هدف جامعه شناسی تبیینی است. 	 

گاهانه و معنادار است. نادیده گرفتن معنای کنش، سبب شده است که بیش تر مطالعات تبیینی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل 	  کنش اجتماعی، آ
مشاهده ی ما محدود شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و لل (1ل

سرمایه داری، عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. 	 

حکومت منوّرالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی، استبداد استعماری را به دنبال داشت. 	 

کنش های اجتماعی و پیامدهای آن، موضوع جامعه شناسی انتقادی است.	 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و لل (1ل

ماکس وبر معتقد بود که این جهان )جهاِن مجدد( فرصت ها و محدودیت هایی را برای بشر ایجاد کرده است. 	 

فارابی در توصیف مدینه تغلب معتقد بود زمانی که مردم، شیفته ی غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند، با یک دیگر همکاری می کنند. 	 

مارکس معتقد بود که چالش های جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل است. 	 

مارکس وبر معتقد بود که اگر کار جامعه شناس درباره ی درست یا غلط بودن عقاید و ارزش ها داوری کند، از دایره ی علم خارج می شود و با نام علمی 	 
کار غیر علمی می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ال (1ل

جهان متجدد، بر اساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند. 	 

علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند.	 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. طبیعی- پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آن ها است.و ال (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  روش مطالعه ی جامعه همان روش حسی و تجربی است و پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی تفاوت دارند.و ال (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن ها، ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و همچنین وسیله غلبه بر محدودیت های و اا (1ل
طبیعی اند.

انسانی و اا (1ل از علوم  اجتماعی خود بخش  اجتماعی و علوم  از موضوع علوم  تر  انسانی عام  پاسخ صحیح است.  عبارت دوم: موضوع علوم  گزینه 1 
محسوب می شوند.

بر و اا (1ل او  ی  غلبه  ی  وسیله  همچنین  و  طبیعت  از  انسان  مندی  بهره  ابزار  ها،  آن  از  حاصل  فناوری  و  طبیعی  علوم  است.  صحیح  پاسخ   ۲ گزینه 
محدودیت های طبیعی اند.

ارتباطات، مردم شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، زبان و لا (1ل باستان شناسی،  تاریخ،  گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اقتصاد، حقوق، سیاست، 
شناسی، مدیریت، روان شناسی اجتماعی و جغرافیای انسانی از جمله رشته هایی هستند که پدیده های اجتماعی را مطالعه می کنند. 

موضوع فلسفه اصل وجود است، یعنی به موجودی خاص مانند موجودات طبیعی و انسانی و اجتماعی نمی پردازد، بلکه قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند. 

ما حتی اگر دربارۀ علوم طبیعی اطالعات چندانی نداشته باشیم، می پذیریم که این علوم خوب هستند و نتایج سودمندی دارند. 

از فواید علوم انسانی و علوم اجتماعی می توان به رها کردن و آزادسازی انسان ها از ظلم ها و اسارت هایی که در اثر کنش های انسان ها پدید می آید، اشاره کرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن ها، ابزار بهره مندی از طبیعت و هم چنین وسیله ی غلبه ی بر محدودیت های و ال (1ل
طبیعی اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رها کردن و آزادسازی انسان ها از ظلم ها و اسارت هایی که در اثر کنش های انسان ها می آید، از فواید علوم انسانی و اا (1ل
و علوم اجتماعی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: و لل (1ل

جامعه شناسی تبیینی همان رویکرد پوزیتیویستی به معنی وحدت روش علوم است، یعنی در همه ی دانش های علمی، روش مطالعه، یکسان است و آن 	 
روش تجربی است. 

انقالب اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکارهای هنری و اختراعات بزرگ هنگامی پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد.	 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ال (1ل

هدفروشموضوع

رویکرد تفسیری
هدفروشموضوع

تفسیر )نگاه از درون پدیده ها برای یافتن معنای کنش های اجتماعی به معنای آن ها
آن ها(

معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی

هدفروشموضوع
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ی علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را نیز دارند. علوم اجتماعی، درباره ی و ال (1ل
فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها گاهی می دهند و به آن ها کمک می کنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه ی صحیح استفاده کنند. از این 

رو، به علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در جامعه شناسی تبیینی، روش مطالعه ی طبیعت جامعه یکسان دانسته می شود.و ال (1ل

گاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آن ها، پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده و اا (1ل گزینه 3 پاسخ صحیح است.  به سبب آ
تر از علوم طبیعی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی انتقادی، دو رویکرد قبلی جامعه شناسی؛ یعنی جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفهمی را محافظه کار می و اا (1ل
داند؛ زیرا آن رویکرد نمی توانند درباره ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی داوری کنند و به شرایط موجود تن می دهند. 

در جامعه شناسی پوزیتیویستی، پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شوند و جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شود؛ بنابراین روش 
مطالعه ی آن ها نیز یکسان دانسته می شود. 

از نظر »وبر« جامعه شناس ساعت می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند، اما نمی تواند درباره ی این آرمان ها و ارزش ها داوری علمی کند؛ چون 
روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد.

گزینه ۴ پاسخ است.و لل (1ل

نوع

معیار

جامعه شناسی انتقادیجامعه شناسی پوزیتیویستی

کنش انسانیکنش اجتماعی-

--چگونه مطالعه می کند؟ )روش(

فهم معنای کنش اجتماعی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برخی جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت کنش اجتماعی و بعضی آن را علم شناخت ساختار اجتماعی و لا (1ل
دانسته اند. ما با شناخت قوانین زندگی در خانواده، کالس، شهر، محله، کشور و دیگر اجتماعات، هم از فرصت های آن ها برخوردار می شویم و از آسیب های 
انتقادی، نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت  احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف در امان می مانیم. مهم ترین هدف جامعه شناسان 

مطلوب تر است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. با این که وبر بر روش تفهمی به عنوان روش ویژه ی علوم اجتماعی تاکید می کرد، اما هم چنان علم را به علم تجربی و اا (1ل
محدود می دانست و معتقد بود، آن چه جامعه شناسان می گویند، باید با روش تجربی اثبات شود، و گرنه ارزش علمی ندارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وبر معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنا دار را نمی توان همانند پدیده طبیعی از طریق حواس و اا (1ل
مطالعه کرد، بلکه باید معنای آن ها را فهمید. موفقیت های بی سابقه ی علوم طبیعی، جامعه شناسان پوزیتیویستی را عالقمند کرده بود که جامعه شناسی را هر 
چه بیش تر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند. در رویکرد پوزیتیویستی، روش مطالعه ی جامعه همان روشی که در مطالعه ی طبیعت به کار گرفته می شود، 
یعنی روش حسی و تجربی است و همان طور که علوم طبیعی با شناخت نظم موجود در طبیعت، امکان پیش بینی، پیشگیری و کنترل طبیعت را برای انسان ها 
فراهم می کند، جامعه شناسی نیز با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد. مهم ترین هدف جامعه شناسان 

انتقادی، نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر است.
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نیز به رسمیت می شناسد. وبر و لا (1ل انتقادی عالوه بر روش های تجربی و تفهمی، روش های دیگری را  گزینه 3 پاسخ صحیح است. جامعه شناسی 
معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد، بلکه باید معنای آن ها را فهمید.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب ترو اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورد.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

قسمت اول: عبارت نادرست است و به این ترتیب درست می باشد.  علوم طبیعی، با شناخت و قوانین آن، به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری 
از آن ها را می دهند. 

گاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آن ها، پیش  قسمت سوم: عبارت نادرست است و به این ترتیب درست می باشد.  به سبب آ
بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است. 

سایر عبارت درست می باشند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

نکته: در متن کتاب به دو نوع از فواید علوم اجتماعی اشاره شده است. ابتدا به فوایدی که در مقایسه، مانند فواید علوم طبیعی هستند و سپس به فوایدی که صرفًا 
مربوط به علوم اجتماعی است و علوم طبیعی آن فواید را ندارند. 

گزینه های ۱، ۲ و 3 از جمله فوایدی هستند که صرفًا مختص به علوم اجتماعی هستند و گزینه ی ۴ از فواید علوم اجتماعی در مقایسه با علوم طبیعی است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

گزینه های ۱، ۲ و 3 در رابطه با جامعه شناسی انتقادی نمی باشند. 

مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی، نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

رویکرد تفهمی- تفسیری: تاکید بر تفسیر به معنای دست شستن از دانش مشترک و جهان شمول و بسنده کردن به دانش های فرهنگی و تاریخی خاص است. 

رویکرد تبیینی تفهمی: کشف معانی، تنها در صورتی که در قالب تبیین های تجربی بیان گردد، ارزش علمی دارد. 

رویکرد تبیینی: چرایی به علت شکل گیری پدیده ها مربوط می شود و چگونگی به فرآیند و روندها پدیده ها توجه می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. امکان می دهند که انسان ها آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند.و لا (1ل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کمک به افزایش همدلی و همراهی انسان هاو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حسی و تجربی- با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه داده می شود.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی زمینه ی فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یک دیگر را فراهم می سازند و به افزایش همدلی و و اا (1ل
همراهی انسان ها کمک می کنند. 

علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می آورند. 

ما با شناخت قواعد زندگی در اجتماعات، هم از فرصت های آن ها برخوردار می شویم و هم از آسیب های احتمالی در اجتماعات مختلف در امان می مانیم.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. رویکرد تجویزی و انتقادی به بایدها و نبایدهای پدیده ی اجتماعی مورد مطالعه نظر دارد. در رویکرد تبیینی- تفهمی، و اا (1ل
کشف معانی، تنها در صورتی که در قالب تبیین های تجربی بیان گردد، ارزش علمی دارد. 

تفهم و تفسیر به عنوان روش ویژه ی علوم انسانی و اجتماعی به رسمیت شناخته می شود. 

ممکن است در تبیین عالوه بر چرایی به چگونگی هم اشاره شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن ها، ابزار بهره مندی انسان از طبیعت و وسیله ی غلبه بر محدودیت های طبیعی و لا (1ل
اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ما با شناخت قواعد زندگی در اجتماعات مختلف می توانیم از فرصت های آن ها برخوردار شویم و از آسیب های احتمالی و لا (1ل
زندگی در اجتماعات مختلف در امان بمانیم. 

گاهی های عمیقی درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری برای انسان ها فراهم می کنند. علوم اجتماعی به شناخت شیوه ی صحیح  علوم اجتماعی آ
استفاده از طبیعت و علوم طبیعی کمک می کنند.

گاهانه و ارادی بودن کنش های انسانی و تنوع آن ها، از پیچیدگی بیش تری نسبت به علوم طبیعی برخوردار است. قدرت پیش بینی علوم اجتماعی به دلیل آ
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. جغرافیای انسانی، زبان شناسی و باستان شناسی از جمله رشته هایی هستند که پدیده های اجتماعی را مطالعه می و اا (1ل
کنند و در محیط های آموزشی مختلف فعال اند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. امروزه سیطره ی فناوری بر زندگی بشر به گونه ای است که به جای این که انسان توسعه ی فناوری را هدایت و رهبری و اا (1ل
کند، فناوری کنترل زندگی انسان را بر عهده دارد. بررسی سایر گزینه ها: 

مطالعه ی علمی اجتماعی مثل کالس و محله به شکل گیری علوم اجتماعی انجامید.	 

امروزه رشته های علوم پایه مهجور مانده اند و جزء اولین انتخاب ها قرار نمی گیرند. 	 

اگر از انسان ها اطالعات چندانی هم از علوم طبیعی نداشته باشند، می پذیرند که این علوم خوب هستند و نتایج سودمندی دارند.	 
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نظم اجتماعی

 هر عبارت به ترتیب با کدام موضوع مرتبط است؟ 1-

الف( هنگام راه رفتن انسان ها از یکدیگر فاصله می گیرند یا حالتی به خود می گیرند که هنگام رد شدن به دیگری برخورد نکنند. 

ب( قرار گرفتن هر پدیده در جای خود 

ج( هنجار های با هم زندگی کردن چگونه به وجود می آیند و چگونه دوام می آورند تغییر می کنند؟ 

1(  قواعد اجتماعی- نظم- پرسش های جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی 

2(  آشنایی زایی- قواعد اجتماعی- پاسخ به این پرسش ها را ساختار اجتماعی ممکن می سازد. 

3(  قواعد اجتماعی- قواعد اجتماعی- پاسخ به این پرسش ها را نظام اجتماعی ممکن می سازد. 

4(  آشنایی زدایی- نظم- پرسش های جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی

 کدام گزینه به ترتیب عبارت های زیر را به درستی کامل می کند؟ 1-

قواعد اقتصادی با قواعد خانوادگی یا قواعد سیاسی از طریق ................. هماهنگ می شوند که آن را در .................. 	 
بهتر می توان دید. 

نظام اجتماعی یک ................ پویاست. 	 

جامعه شناسان پوزیتیویست نظم اجتماعی را بیش تر بر اساس مناسبات ........... توضیح می دهند. 	 

1( قوانین اجتماعی- سازمان ها- موجود زنده ی فعال- درونی 

2( ساختار اجتماعی-گروه های رسمی- ساختار اجتماعی- بیرونی 

3( قواعد اجتماعی-گروه های غیررسمی- ساختار اجتماعی- بیرونی 

4( ساختار اجتماعی-گروه های رسمی- پدیده های طبیعی- درونی

 کدام گزینه در ارتباط با ویژگی های »نظام اجتماعی« نادرست است؟ 1-

1( رشد جمعیت از جمله تغییراتی است که یک نظام در خود ایجاد می کند تا بتواند نیازهای خود را تأمین کند. 

2( نظام اجتماعی یک پدیده ی پویاست، یعنی بخش های مختلف آن به یک دیگر اثر می گذارند و از یک دیگر اثر می پذیرند. 

3( مفهومی است که با نظم ارتباط دارد و مانند خودرویی است که روشن شده و در حرکت است. 

4( نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند صرفًا با تغییر در خود، نیازهای خود را تأمین کند و خود را در بلند مدت حفظ نماید.
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 به ترتیب کدام یک، فایدۀ نظم اجتماعی نیست و کدام یک با شکل گیری دانش علمی مرتبط است؟ 1-

1( پیش بینی رفتار دیگران- ارائه پیشنهاد برای حل مشکالت 

2( امکان پذیر شدن همکاری با دیگران- طرح ایده های جدید 

3( برآورده نشدن توقعات و انتظارات از دیگران- تالش برای حل مسایل و مشکالت زندگی 

4( بازنداشتن اماکن همکاری با دیگران در اتفاقات غیرمنتظره- تالش برای حل تعارض میان دانش علمی و عمومی

 کدام یک جزء دیدگاه جامعه شناسان پوزیتیویست نیست؟ 1-

1( جامعه شناسی باید شناخت کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن سازد- تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کّمی نمی دانستند. 

2( روش مطالعه جامع همان روشی است که در مطالعۀ طبیعت به کار گرفته می شود- جامعه شناس می تواند دربارۀ آرمان ها و ارزش ها داوری علمی کند. 

3( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شود، پس روش مطالعۀ آن ها یکسان است- علوم طبیعی را الگوی خود می داند و روش های علوم 
طبیعی را به کار می گیرد. 

4( جامعه شناسی باید بتواند فرمول هایی برای توضیح نظم اجتماعی دست پیدا کند- انسان در دیدگاه پوزیتیویستی، صرفًا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر 
موجودات طبیعی است.

 هریک از موارد زیر با چه مفهومی ارتباط دارند؟ 1-

 یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی است. 	 
ً
 انسان صرفا

 پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنان را امکان پذیر نمودن 	 

 آگاهی و معناداری کنش اجتماعی 	 

1( نگرش تفهمی- پویا بودن نظام اجتماعی- دیدگاه انتقادی 

2( دیدگاه تفهمی تفسیری- تأکید بر نظم اجتماعی- پیچیدگی کنش اجتماعی 

3( دیدگاه پوزیتیویستی- ساختار اجتماعی- از ویژگی های کنش اجتماعی 

4( دیدگاه پوزیتیویستی فایده ی نظم اجتماعی- مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی

به ترتیب نگرش جامعه شناسان پوزیتیویست، به جامعه و انسان چگونه بود؟ 1-

1( از نظر آن ها همۀ جوامع یک نوع پیچیدگی دارند- عمل انسان ها معنادار است. 

2( تفاوت میان جوامع مختلف را تفاوتی کیفی می دانستند- انسان ها با موجودات طبیعی تفاوت های بنیادی دارند. 

3( جامعه را صرفًا یک پدیدۀ طبیعی پیچیده می دانستند- صرفًا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی است. 

4( انسان ها می توانند جوامع و تاریخ های گوناگونی را پدید آورند- انسان ها قادرند، نظم اجتماعی را تغییر دهند.

 درستی یا نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟ 1-

پویا بودن نظام اجتماعی یعنی بخش های مختلف آن بر یک دیگر اثر می گذارند و از یک دیگر اثر می پذیرند. 	 

جامعه شناسی تبیینی، نظم اجتماعی را بیش تر بر اساس مناسبات درونی توضیح می دهد. 	 

از دیدگاه جامعه شناسی تبیینی، ماشین و بدن بر اساس قوانین طبیعی عمل می کنند، طبیعت بیرون و مستقل از ما است.	 

1( غ- غ- ص                     2( ص-غ- ص                             3( ص- ص- ص                             4( غ- ص- غ
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 به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفاهیم در گزینه های زیر ارتباط دارد؟ 1-

ارتباط میان پدیده های اجتماعی 	 

هدف جامعه شناسی تبیینی 	 

بیان چرایی یک پدیده 	 

1( ساختار اجتماعی- پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی- تبیین 

2( نظام اجتماعی- روابط علت و معلولی میان پدیده ها- تبیین 

3( قواعد اجتماعی- پیشگیری و کنترل جامعه- توصیف 

4( ساختار اجتماعی- ارتباط بین پدیده های اجتماعی- توصیف

کدام گزینه در رابطه با جامعه شناسی تبیینی، صحیح بیان نشده است؟ 1--

1( روش مطالعه ی جامعه، همان روشی است که در مطالعه ی طبیعت به کار گرفته می شود.

2( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی دانسته می شوند و جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شود. 

3( با شناخت نظم اجتماعی، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد. 

4( جامعه یک پدیده طبیعی دانسته می شود و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کیفی می بیند.

در ارتباط با هنر آشنایی زدایی، کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( افراد در زندگی روزمره از دید خود را برای خود به موقعیت های اجتماعی می نگرند، ولی جامعه شناس باید تالش کند تا به خود موقعیت اجتماعی و ابعاد و 
اعماق آن نزدیک شود. 

2( در زندگی ما انسان ها، نظم های پنهان و شگفت انگیزی وجود دارد که با هنر آشنایی زدایی از امر مأنوس، می توان آن را کشف کرد. 

3( جامعه شناس تالش می کند با هنر آشپزی زدایی، از چشم انداز فردی غریبه به موقعیت های اجتماعی نگاه کند و در عین حفظ دانش علمی و عمومی، به 
پیچیدگی و عمق آن موقعیت اجتماعی نزدیک تر شود. 

4( به معنای عادت زدایی است که ابتدا در حوزۀ ادبیات مطرح شد و برای فرق گذاشتن میان زبان عادی و زبان شاعرانه به کار رفت و از آن جا به علوم اجتماعی 
راه یافت.

عبارت به ترتیب نشانۀ کدام مفهوم است؟ 1--

اتفاقات غیر منتظره ما از همکاری با دیگران باز نمی دارند. 	 

قواعد و هنجارهای باهم زندگی کردن چگونه به وجود می آیند، دوام می آورند و تغییر می کنند؟ 	 

بیش تر به چشم آمدن پزشکی که بیماران خود را در مطلب منتظر می گذارد. 	 

قواعدی که فرد برای راه رفتن صحیح تالش می کند رعایت کند. 	 

1( قواعد اجتماعی- پرسش های جامعه شناسان در شناختن بی نظمی اجتماعی- پنهان ماندن بی نظمی از نظر انسان ها- نظم اجتماعی 

2( نظم اجتماعی- پرسش های جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی- پنهان ماندن نظم ها از نظر انسان ها- نظم اجتماعی 

3( پدیدۀ اجتماعی- پرسش های جامعه شناسان در فرآیند آشنایی زدایی- پنهان ماندن نظم انسان ها- کاهش اجتماعی 

4( نظم اجتماعی- پرسش های جامعه شناسان در شناختن بی نظمی اجتماعی- پنهان ماندن قواعد اجتماعی از نظر انسان ها- پدیدۀ اجتماعی
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کدام گزینه در ارتباط با تصویر زیر درست است؟ 1--

1( در زندگی روزمره، نظم بیش تر به چشم می آید و بی نظمی از نظر پنهان است، مانند رعایت قوانین

 راهنمایی و رانندگی 

2( نظم یعنی قرار دادن هر پدیده در جای خود که جای پدیده ها را همین قواعد تعیین می کند و هر فرد

 تالش می کند آن ها را رعایت کند. 

3( نظم اجتماعی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر می نماید، ولی اغلب دانسته های ما غلط از آب در می آیند و از همکاری با دیگران 
باز می مانیم. 

4( گاهی دیگران مطابق انتظارات رفتار نمی کنند و حوادثی خالف قواعد اجتماعی رخ می دهند.

کدام گزینه به ترتیب به علت، مفهوم و پیام عبارت های زیر است؟ 1--

فراهم شدن فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح برای دانشمندان 	 

ساختار اجتماعی پویا 	 

دوری و نزدیکی به علوم طبیعی 	 

1( داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها توسط علوم اجتماعی- نظام اجتماعی- شکل گیری رویکردهای مختلف جامعه شناسی 

گاهی درباره ی فرصت ها و محدودیت های فناوری- نظم اجتماعی- شکل گیری جامعه شناسی خود و جامعه شناسی کالن  2( آ

3( داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها توسط علوم اجتماعی- نظم اجتماعی- شکل گیری جامعه شناسی خرد و جامعه شناسی کالن 

4( شناخت پدیده های اجتماعی- نظام اجتماعی- شکل گیری رویکردهای مختلف جامعه شناسی

کدام گزینه اشتراک تصاویر زیر را به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

1( رویکرد تبییی بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد- انسان ها صرفًا مجریان نظم 
نیستند و قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی بکاهند. 

2( در جامعه شناسی تبیینی، روش مطالعه ی طبیعت و جامعه یکسان دانسته می شود- حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند و روش تجربی 
توان فهم معانی کنش انسان ها را دارد. 

3( رویکرد تبیینی، بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب به معنای کشن و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد- زندگی اجتماعی انسان و 
نظم، همزاد یک دیگرند و فقط افراد خاصی مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن ها تأثیر بگذارند. 

4( جامعه شناسان تبیینی، جامعه و نظم اجتماعی را بر اساس مناسبات درونی توضیح می دهند- به هر میزان که آرمان ها و ارزش ها واالتر و انگیزه ی افراد 
برای تحقق بخشیدن به آن ها قوی تر باشد، تغییر مهم تری ایجاد خواهد شد.

با توجه به دیدگاه جامعه شناسی تبیینی به جامعه، کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( آنان برخی جوامع را از برخی دیگر پیچیده تر می دانند که در رفع نیازهای خود تواناتراند و به همین دلیل پیشرفته ترند. 

2( جامعه شناسی تبیینی، جامعه را صرفًا یک پدیده ی طبیعی پیچیده می داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کّمی می بیند. 
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3( طرفداران این دیدگاه گمان می کنند که همه ی جوامع مسیر یکسانی به سوی پیشرفت طی می کنند و از جوامع ساده به پیچیده تبدیل می شوند. 

4( آنان معتقدند که همان طور که انسان بدن و روح دارد، جامعه هم بیرونی و درونی دارد و جامعه و نظم اجتماعی را بر اساس مناسبات درونی توضیح می دهند.

 کدام مورد به ترتیب در رابطه با نظم اجتماعی درست نیست، اما در رابطه با عبور از جامعه شناسی تبیینی به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری 1--
درست است؟ 

1( مشکالت و مسائل اجتماعی، بیرون از دایره ی نفوذ و تأثیر ما هستند و فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن تأثیر بگذارند- مهم دانستن 
گاهی و تابع آن دیدن، موجب تغییر مسیر جامعه شناسی تبیینی به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری بود.  اراده و ارزش ها ولی آن ها را برخاسته از آ

2( زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یک دیگرند، اما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند، بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی 
جامعه شناسی  و  تبیینی  جامعه شناسی  از  مسیر  تغییر  موجب  دیدن،  آن  تابع  و  گاهی  آ از  برخاسته  را  آن ها  ولی  ارزش ها  و  اراده  دانستن  مهم  دهند-  تغییر  را 

تفهمی- تفسیری بود. 

3( زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یک دیگرند، اما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند، بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی 
گاهی و معنا در زندگی اجتماعی می انجامد.  را تغییر دهند- تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به بسط اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آ

4( مشکالت مسائل اجتماعی، بیرون از دایره ی نفوذ و تأثیر ما هستند و فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن تأثیر بگذارند- تأکید بیش از 
گاهی معنا در زندگی اجتماعی می انجامد. اندازه بر نظم اجتماعی به بسط اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آ

 کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ 1--

1( یکسان دانستن طبیعت جامعه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد، در حالی که جامعه بر خالف طبیعت، محصول به مخلوق 
کنش های انسان هاست و بود و نبود آن، وابسته به انسان است. 

2( جامعه شناسی تبیینی، جامعه ایرانی صرفًا یک پدیده ی طبیعی پیچیده نمی داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کیفی می بیند. 

3( جامعه شناسی تبیینی که می خواست انسان را بر جامعه مسلط کند، او را مغلوب جامعه ساخت. 

4( طرفداران دیدگاه جامعه شناسی تبیینی گمان می کنند که همه ی جوامع، مسیر یکسانی به سوی پیشرفت طی می کنند و جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل 
می شوند، در حالی که واقعیت این است که انسان ها می توانند جوامع و تاریخ های گوناگونی را پدید آورند.

به ترتیب هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1--

روشی است که به واسطه ی آن فرهنگ در افراد درونی می شود. 	 

همکاری با حاکم نامشروع در حد واجبات نظامیه 	 

نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی 	 

نگاه کردن به مسائل آشنا و روزمره ی اطراف از دید یک فرد غریبه 	 

1( تبلیغ- تدوین رساله های جهادیه- هویت زدایی- آشنایی زدایی 

2( اقناع- فعالیت رقابت آمیز اصالحی- هویت زدایی- آشنایی زدایی 

3( تبلیغ- مقاومت منفی- همراهی همدالنه- هویت زدایی 

4( اقناع- مقاومت منفی- هویت زدایی- آشنایی زدایی

کدام گزینه درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب(1--

الف( از درون رویکرد تفسیری، جریانی دیگر شکل می گیرد که راه رهایی انسان را نه از بیرون علم، بلکه در درون علم جست وجو می کند. 

ب( تمامی پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند، اما همه ی پدیده های اجتماعی، ُبعد محسوس و عینی ندارند. 
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ج( یکسان دانستن طبیعت و جامعه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد.

د( جامعه ی آرمانی مارکس از اقتصاد سرمایه داری و فردگرایی عبور می کرد و صورتی سوسیالیستی و ناسیو مالیستی پیدا می کرد.

2( ص- ص- غ- غ                                    3( غ- غ- ص- ص                       4( غ- ص- ص- غ 1( غ- ص- غ- ص                            

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفاهیم و گزاره های زیر ارتباط دارد؟ 1--

یک ساختار اجتماعی پویاست. 	 

تغییر در یک پدیده اجتماعی با تغییر در پدیده دیگر همراه است. 	 

در زندگی روزمره بیش تر به چشم می خورد. 	 

1( قواعد اجتماعی- ساختار اجتماعی- نظم                       2( جهان اجتماعی- هم تغییر- قواعد اجتماعی

4( نظام اجتماعی- ساختار اجتماعی- بی نظمی  3( نظام اجتماعی- هم تغییر- بی نظمی    

کدام نگاه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد؟ 1--

1( یکسان دانستن طبیعت و جامعه                                          2( استفاده از دانش های ابزاری 

4(شناخت جامعه و پدیده های اجتماعی 3( تسلط انسان بر جامعه     

کدام عبارت در گزینه های زیر نادرست است؟ 1--

1( در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکوالر و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود. 

2( در قرون وسطی، رفتارهای دنیوی، توجیه دینی می شد. حرکت های اعتراض آمیز رنسانس، به جای بازگشت به سوی حقیقت الهی انسان، به رویگردانی از 
نگاه معنوی منجر شد. 

3( متفکران مسلمان در جهان اسالم با توجه به آموزه های قرآنی، علم اجتماعی نافع و متناسب با جهان اجتماعی خود را پدید آورده اند. 

4( منظور از قواعد اجتماعی، این است که بخش های مختلف نظام اجتماعی بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند.

 هر عبارت به ترتیب کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

کشف نظم های پنهان و شگفت انگیز 	 

پرسش هایی از قبیل قواعد و هنجارهای باهم زندگی کردن، چگونه به وجود می آیند و... 	 

روش مطالعه ی طبیعت و جامعه یکسان است. 	 

1( آشنایی زدایی- شناختن انتظارات و توقعات- جامعه شناسی تفهمی 

2( هویت زدایی- پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنان- جامعه شناسی تفهمی 

3( آشنایی زدایی- شناختی نظم اجتماعی- جامعه شناسان پوزیتیویست 

4( آشنایی زدایی- شناختن نظم اجتماعی- جامعه شناسان انتقادی

نظم اجتماعی، چگونه برقرار می شود؟ 1--

1( با ایجاد رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی برقرار می شود. 

2( با فراهم کردن امکان مشارکت ما در زندگی اجتماعی پدیدار می شود. 

3( در اثر پیش بینی کننده های ما برای یکدیگر به وجود می آید. 

4( در نتیجۀ قواعدی که ما انسان ها برای با هم زندگی کردند پذیرفته ایم.
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ساختار اجتماعی چیست؟ 1--

1( قرار گرفتن هر پدیده در جای خود است. 

2( چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف است.

3( قواعدی که انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته اند. 

4( شناخت پدیده های اجتماعی و پیش بینی آثار آن ها است.

منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چیست؟ 1--

1( بخش های مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند. 

2( نظام اجتماعی نمی تواند در خود تغییراتی به وجود آورد اما در محیط می تواند تغییر ایجاد کند.

3( محیط در ایجاد تغییر در نظام اجتماعی نقش ندارد خود نظام اجتماعی می تواند در خود تغییر ایجاد کند. 

4( نظام اجتماعی برای حفظ خود در بلند مدت تالش می کند از تغییر در خود و محیط جلوگیری کند.

کدام گزینه درباره نظم اجتماعی نادرست است؟ 1--

1( نظم اجتماعی در نتیجه ی قواعدی برای قرار می شود که ما انسان ها برای باهم زندگی کردن پذیرفته ایم. 

2( نظم یعنی قرار گرفتن هر پدیده در جای خود، که جای پدیده ها را قواعد تعیین می کنند. 

3( نظم اجتماعی، پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر می نماید. 

4( نظم اجتماعی باعث می شود شما بدانید چه توقعاتی از دیگران داشته باشید و فقط اتفاقات غیرمنتظره سبب قطع همکاری شما با دیگران می شود.

در کدام گزینه ویژگی های ساختار اجتماعی به درستی مورد اشاره قرار گرفته است؟ 1--

1( درگروه های غیر رسمی بهتر دیده می شود- برای تعیین حقوق و تکالیف مربوط به هر نقش

2( ارتباط میان پدیده های اجتماعی- چگونه رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی 

3( برای هماهنگی قبلی اجتماعی و قواعد زندگی خانوادگی- تشخیص نظم موجود درون پدیده های اجتماعی 

4( ساماندهی و امکان پذیری ارتباط با یکدیگر- امکان مبارزه با قانون گریزی

به ترتیب هر کدام از مفاهیم زیر به چه معناست؟ 1--

پویا بودن نظام اجتماعی                                                  هم تغییر بودن پدیده                                     الگوی پوزیتیویستی نظم اجتماعی 

1( تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بخش های مختلف از یکدیگر- همراهی تغییر در یک پدیده ی اجتماعی با تغییر در پدیده ی دیگر توضیح نظم اجتماعی براساس 
مناسبات بیرونی و پذیرش قواعد توسط افراد بر اساس نوع قرار داد 

2( تأثیر گذاری بخش های مختلف و پدیده های مختلف جوامع دیگر- قابل مشاهده بودن تغییرات- جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل و رغبت 

3( امکان تغییر مداوم ساختار اجتماعی- همراهی تغییر در یک پدیده ی اجتماعی با تغییر در پدیده ی دیگر- افزایش حجم قواعد و قوانین نظارتی و نیرو ها و 
ابزارهای کنترل کننده 

4( تالش نظام اجتماعی برای تأمین نیازهای خود و حفظ خود در بلندمدت- توضیح تغییرات یک پدیده به کمک پدیده ی دیگر- تنظیم روابط و مناسبات بر 
اساس اقدام و تشویق
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کدام عبارت در رابطه با جامعه شناسی پوزیتیویستی نادرست است؟ 1--

1( همان طور که فرمول های فیزیک می توانند نظم میان اجزای یک خورو را نشان دهند، جامعه شناسی باید بتواند به فرمول هایی برای توضیح اجتماعی دست پیدا کند. 

2( جامعه صرفًا پدیده ی طبیعی پیچیده است و تفاوت میان جوامع مختلف، تفاوت کّمی است. برخی جوامع پیچیده ترند و در رفع نیازهای خود تواناترند و به 
همین دلیل پیشرفته ترند. 

3( همه ی جوامع مسیر یکسانی به سوی پیشرفت طی می کنند و از جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل می شوند. 

4( انسان با موجودات طبیعی تفاوت های بنیادی دارد و می تواند جوامع و تاریخ های گوناگونی را پدید آورد.

جامعه شناسان برای شناختن نظم چه می کنند و کدام عبارت نتیجه ی نظم اجتماعی نیست؟ 1--

1( آشنایی زدایی از امور مأنوس و آشنا- امکان پذیر شدن پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها 

2( نگاه کردن به موضوعات آشنا و روزمره ی اطراف خود از دید یک غریبه- تغییر انتظارات از خود

3( بررسی رابطه ی نظم و بی نظمی- اتفاقات غیرمنتظره سبب قطع همکاری با دیگران 

4( عادت زدایی از خود- تعیین جای پدیده ها

کدام گزینه در رابطه با نظام اجتماعی نادرست است؟ 1--

1( ارتباط میان پدیده های اجتماعی نظم اجتماعی نامیده می شود، نظام اجتماعی را در گروه های رسمی مانند سازمان ها بهتر می توان دید. 

2( منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند.

3( نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط نیازهای خود را تأمین کند و در بلندمدت خود را حفظ نماید. 

4( نظام اجتماعی مانند خودرویی است که روشن شده و در حرکت است و یک ساختار اجتماعی پویا است.

هر عبارت به ترتیب با کدام موضوع مرتبط است؟ 1--

هنجارهای با هم زندگی کردند چگون دوام می آورند و تغییر می کنند؟ 	 

از دید یک فرد غریبه به امور مأنوس و روزمره ی اطراف نگاه کردن 	 

چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی 	 

1( پرسش هایی که جامعه شناسان در شناختن بی نظمی به آن توجه می کنند- هویت زدایی- نظام اجتماعی 

2( گاهی دیگران مطابق انتظارات رفتار نمی کنند- هنر آشنایی زدایی- ساختار اجتماعی 

3( پرسش هایی که جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی مطرح می کنند- هنر آشنا زدایی- ساختار اجتماعی 

4( کشف نظم های پنهان و شگفت انگیز- هویت زدایی- نظام اجتماعی

کدام گزینه با عبارات زیر مرتبط نیست؟ 1--

»لمبروزو میخواست مجرم بودن یا نبودن را با مشاهده ی ویژگی های جسمانی و ظاهری تشخیص دهد و بدین منظور ابزارهایی را به کار گرفت.« 

1( انسان ها قادرند از دانش های ابزاری خود استفاده کنند و جامعه و پدیده های اجتماعی را بشناسند. 

2( پدیده های اجتماعی واقعیتی بیرونی دارند که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره می شود. 

3( همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را برای ما ممکن ساخته است، جامعه شناسی نیز باید شناخت و کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی 
را ممکن سازد. 

4( جامعه و پدیده های اجتماعی محصول کنش های انسان هاست و بود و نبود آن وابسته به انسان است.
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علت، معنا و پیامد موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب بیان شده است؟ 1--

افزایش حجم قواعد و قوانین نظارتی و ابزارهای کنترل کننده	 

 توضیح تغییرات یک پدیده به کمک تغییرات پدیده ای دیگر	 

 یکسان دانستن طبیعت و جامعه	 

1( توضیح نظم براساس مناسبات بیرونی ـ هم تغییر ـ استفاده از دانش های ابزاری برای شناخت جامعه و پدیده های اجتماعی

2( پیش بینی رفتار دیگران با تطمیع و تهدید ـ تبیین ـ تقلیل انسان به پیچ و مهره های نظم اجتماعی

3( پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی در رویکرد تبیینی ـ تبیین ـ مسیر یکسان جوامع در حرکت به سوی پیشرفت و توسعه

4( ناتوانی در جلب مشارکت افراد براساس رضایت و رغبت ـ هم تغییر ـ مسلط ساختن انسان بر جامعه

کدام گزینه با عبارات زیر مرتبط نیست؟ 1--

»گردشگران غربی وقتی نخستین بار از یک کشور مسلمان دیدن می کنند، از صدای اذان که روزی پنج مرتبه از مناره ها به گوش می رسد شگفت زده می شوند.« 

1( ما انسان ها نمی توانیم نظر را مشاهده کنیم، به دلیل آن که به نظم مأنوس شده ایم، باید در کنار بی نظمی آن را شناخت. 

2( جامعه شناسان برای شناختن نظم از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و عادت شده ی اطراف خود نگاه می کنند. 

3( در زندگی ما انسان ها نظم های پنهان و شگفت انگیزی وجود دارد که با هنر آشنایی زدایی از امر نامأنوس می توان آن ها را کشف کرد. 

4( نظم اجتماعی در نتیجه ی قواعدی برقرار می شود که ما انسان ها برای با هم زندگی کردند پذیرفته ایم.

کدام گزینه در ارتباط با »نظام اجتماعی« نادرست است؟ 1--

1( نظام اجتماعی مفهومی است که با نظم ارتباط دارد و یک ساختار اجتماعی پویاست، مانند خودرویی که در حال حرکت است. 

2( منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن بر یک دیگر اثر بگذارند و دیگر اثر می پذیرند. 

3( برداشت روزافزون از منابع تجدید ناپذیر از جمله تغییراتی است که یک نظام اجتماعی در خود ایجاد می کند تا حیات خود را حفظ کند. 

4( نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند نیازهای خود را تأمین کند و خود را در بلندمدت حفظ کند.

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارات زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( میان بیکاری در کشور و عواملی مانند واردات بی رویه ی کاال و میزان مهارت دانش آموختگان مدارس و دانشگاه ها ارتباط وجود دارد، به این پدیده ها، 
»هم تغییر« می گویند. 

ب( زندگی اجتماعی فقط با قوانین رسمی سامان نمی یابد، بلکه قواعد غیررسمی برای آن نیز وجود دارد. 

ج( یکسان انگاری طبیعت و جامعه، تسلط انسان را بر جامعه همانگونه بر طبیعت تسلط یافته است، به دنبال خواهد داشت.

د( جوامعی که نظم اجتماعی را بر اساس الگوی پوزیتیویستی برقرار می سازند، در جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل، رضایت و رغبت، موفق عمل نمی کنند.

1( غ- غ- ص- ص-                       2( ص- ص- غ- ص                       3( غ- ص- ص- غ                                          4( ص- ص- غ- غ

کدام گزینه در ارتباط با رویکرد جامعه شناسی »پوزیتیویستی« نادرست است؟ 1--

1( علوم طبیعی را الگوی خود می داند و روش های علوم طبیعی را به کار می گیرند تا شباهت های جامعه و پدیده های هم چون بدن انسان را برجسته کنند. 

2( معتقدند همانطور که فرمول های فیزیک می توانند نظم میان اجزای خود را نشان دهند، علوم اجتماعی نیز باید بتواند به فرمول هایی برای توضیح نظم 
اجتماعی دست پیدا کند. 

3( از نظر آن ها جوامع از انسان ها، نهادها، سازمان ها و بسیاری از عناصر دیگر تشکیل شده اند که با نظمی خاص در کنار هم قرار گرفته اند. 

4( همان طور که جامعه شناسی شناخت کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن می سازد، علوم طبیعی نیز باید شناخت کنترل تربیت را برای ما ممکن سازد.
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عبارت های زیر به ترتیب پیامد کدام گزینه هستند؟ 1--

انسان ها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می یابند. 	 

شکل گیری تصویر پوزیتیویستی در میان متفکران در اواسط قرن -- میالدی 	 

پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها 	 

1( تسلط انسان بر جامعه- فقدان نظم در اروپا و وجود نظم در آمریکا- نظم اجتماعی 

2( یکسان دانستن طبیعت و جامعه- موفقیت و پیشرفت علوم طبیعی در شناخت قوانین طبیعت- ساختار اجتماعی 

3( تفاوت انسان با موجودات طبیعی- موفقیت و پیشرفت علوم طبیعی در شناخت قوانین طبیعت- ساختار اجتماعی- 

4( یکسان دانستن طبیعت و جامعه- فقدان نظم در اروپا وجود نظم در آمریکا- نظم اجتماعی

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »ساختار اجتماعی« نادرست است، ولی در رابطه با »نظم اجتماعی« درست است؟ 1--

1( ساختار اجتماعی پاسخ به پرسش چگونگی هماهنگی میان قواعد زندگی خانوادگی با قواعد سیاسی است- نظام اجتماعی مانند خودرویی است که در یک جا 
پارک شده است. 

2( ساختار اجتماعی را درگروه های رسمی مانند سازمان ها بهتر می توان دید- نظام اجتماعی یک ساختار اجتماعی پویاست، مانند خودرو روشن شده و در حرکت است. 

3( ساختار اجتماعی چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی و پدیده های تکوینی را نشان می دهد- نظام اجتماعی هم می تواند در خود تغییراتی به 
وجود آورد و می تواند در محیط خود تغییراتی ایجاد کند. 

4( در هر سازمانی حقوق و تکالیف مربوط به هر نقش و چگونگی روابط میان اعضا را ساختار اجتماعی مشخص می کند- نظام اجتماعی با نظم ارتباط دارد و 
می تواند نیازهای خود را تأمین کند.

نظم اجتماعی در نتیجه ی......... برقرار می شود که ما انسان ها برای......... نظم یعنی......... 1--

1( هنجارهایی- چگونگی رفتار در اجتماع پذیرفته ایم- با قاعده در کنار یک دیگر زندگی کردن

2( عادت هایی- قاعده مند کردن جهان اجتماعی پذیرفته ایم- پیش بینی رفتار دیگران 

3( قواعدی- با هم زندگی کردن پذیرفته ایم- قرار گرفتن هر پدیده در جای خود 

4( انجام صحیح تکالیف- انجام دقیق هنجارهای پذیرفته ایم- امکان همکاری با دیگران در جهان اجتماعی

نظم اجتماعی............. را امکان پذیر می نماید، باعث می شود که شما بدانید می توانید.......... . 1--

1( بهتر شدن جهان اجتماعی- در یک جهان اجتماعی منظم زندگی کنید. 

2( پیش بینی اتفاقات غیر منتظره- با حوادثی که خالف قواعد رخ می دهند مقابله نمایید. 

3( برقراری قواعد- زندگی روزمره ی خوشایندی داشته باشید. 

4( پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها- چه توقعات و انتظارات از دیگران داشته باشید.

................ارتباط ما با یکدیگر را امکان پذیر می سازند و .................. می دهند ................. ما را برای یک دیگر قابل 1--
پیش بینی می کنند و امکان ................ در زندگی اجتماعی را فراهم می آورند. 

1( علوم اجتماعی- نظم- هنجارهای- بی نظمی- زندگی صحیح 

2( قواعد اجتماعی- سامان- کنش های- مشارکت ما 

3( هنجارها- امکان پیشگیری- رفتارهای- وجود نظم 

4(ارزش های اجتماعی- امکان سازگاری- انتظارات- شناخت اتفاقات غیر منتظره
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 ............. چگونگی رابطه و پیوند میان .......... مختلف است و آن را در گروه های .......... مانند ............ بهتر می توان دید. 1--

1( نظام اجتماعی- کنش های اجتماعی- کالن- جوامع 

2( جهان اجتماعی- نظام های اجتماعی- غیر رسمی- خانواده 

3( ساختار اجتماعی- پدیده های اجتماعی- رسمی- سازمان ها 

4( کنش اجتماعی- هنجارهای اجتماعی- خرد- مدرسه

در ارتباط با نظریه جامعه شناسی پوزیتیویستی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( جامعه شناسی پوزیتیویستی علوم طبیعی را الگوی خود می داند و روش های علوم طبیعی را به کار می گیرد. 

ب( جامعه شناسان پوزیتیویستی معتقدند همان طور که فرمول های فیزیک می توانند نظم میان یک خودرو را نشان دهند جامعه شناسی هم باید بتواند نظم 
اجتماعی را با فرمول هایی توضیح دهید. 

ج( جامعه شناسی باید بتواند تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی را به سبب پیچیده بودن جوامع انسانی، به خوبی توضیح دهید. 

د( جامعه شناسی باید شناخت کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را فراتر از حد طبیعی تفسیر و تبیین کند.

1( ص- غ- ص- غ                        2( ص- ص- غ- غ                               3( ص- غ- غ- غ                                     4( ص- ص- ص-غ

برای شناخت قوانین طبیعت چه 1-- ما  دارد؟ تالش  مادر  با  رابطه ای  بر چه اساسی عمل می کنند؟ طبیعت چه  انسان  بدن  ماشین 
تغییری در آن می دهد؟ ما چگونه می توانیم پدیده هایی مانند ماشین بدن را کنترل کنیم؟ 

1( ماشین بر اساس مکانیک بدن انسان قوانین اجتماعی- ما در طبیعت زندگی می کنیم- آن را به کلی تغییر می دهد- با شناخت قوانین طبیعی 

2( قوانین فیزیکی و زیستی- رابطه ی متقابل- تا حدودی را تغییر می دهد- با شناخت قوانین مکانیک و زیست شناسی 

3( قوانین طبیعی- بیرون و مستقل از ماست- قوانین طبیعت که هیچ گاه تغییر نمی کند- با شناخت قوانین طبیعی و استفاده از علوم طبیعی 

4( قوانین طبیعی- رابطه ی متقابل- کاماًل آن را تغییر می دهد- با شناخت قوانین طبیعی 

در ارتباط با جامعه و طبیعت گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

الف( اگر جامعه از هم چون طبیعت تصور کنیم و آن را دستاوردی انسانی نداریم یعنی آن را واقعیتی درونی تصور کرده ایم. 

ب( تصور همانندی جامعه و طبیعت، یعنی جامعه واقعیتی است که با قوانین به استحکام قوانین طبیعت اداره می شود. 

ج( در صورت یکسان دانستن جامعه و طبیعت ما فقط می توانیم از دانش ابزاری خود استفاده کنیم و جامعه و پدیده های اجتماعی را بشناسیم. 

د( در صورتی که جامعه را هم چون طبیعت تصور کنیم قادر خواهیم بود تغییری بنیادین در جامعه به وجود آوریم و نظم اجتماعی بیرون و مستقل از ما نخواهد بود.

1( ص- غ- ص- غ                           2( ص- ص- غ- غ                                3( غ- ص- ص- غ                                    4( ص- ص- ص- غ

پاسخ هریک از پرسش های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  1--

روابط و مناسبات در جامعه شناسی تبیینی، برچه مبنایی است؟

تصور جامعه به عنوان واقعیتی بیرونی، چه پیامدی به همراه دارد؟ 

در جامعه شناسی تبیینی، علت توانایی بیشتر برخی جوامع در رفع نیازهای خود، کدام دیدگاه است؟

1( ترس ـ برجسته کردن تفاوت های جامعه با طبیعت ـ توضیح نظم براساس مناسبات بیرونی

2( اجبار ـ ناتوانی در ایجاد تغییری بنیادین در طبیعت ـ توجود تفاوت های کّمی میان جوامع

گاهی انسان کنشگر 3( قرارداد ـ یکسان انگاری طبیعت و جامعه ـ وابستگی جامعه به اراده و آ

4( رغبت ـ ناتوانی در تطبیق و سازگار شدن با نظم اجتماعی ـ مسیر یکسان جوامع به سوی پیشرفت
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چرا در زندگی روزمره بی نظمی بیش تر به چشم یک به نظر پنهان می ماند؟ 1--

1( زیرا از دید یک غریبه به موضوعات آشنا و روزمره ی افراد خود نگاه می کنیم. 

2( زیرا به نظم عادت کرده ایم. 

3( زیرا نظم ها در زندگی ما انسان ها پنهان هستند. 

4( زیرا ما انسان ها نظم اجتماعی را در نتیجه ی قواعدی که برای با هم زندگی کردن، پذیرفته ایم، می شناسیم.

در زندگی ما انسان ها نظم های پنهان و شگفت انگیزی وجود دارد که با............. می توان آن ها را کشف کرد. 1--

2( عمل به هنجارهای اجتماعی  1( شناخت قواعد اجتماعی    

3( هنر آشنایی زدایی از امور مأنوس                       4( شناخت امور روزمره ی در زندگی

ی
س
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عه 
ام

ج
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

الف( برای راه رفتن صحیح هرکس تالش می کند قواعدی را رعایت کند. 

ب( نظم یعنی قرار گرفتن پدیده ها در جای خود. 

چگونه  آیند؟  می  وجود  به  چگونه  کردن  زندگی  باهم  هنجارهای  و  قواعد  می کنند؛  توجه  ها  پرسش  این  به  اجتماعی،  نظم  شناخت  در  شناسان  جامعه  ج( 
دوام می آورند؟ چگونه تغییر می کنند؟

گزینه 2 پاسخ صحیح است. قواعد اقتصادی با قواعد خانوادگی یا قواعد سیاسی از طریق ساختار اجتماعی هماهنگ می شود و ساختار اجتماعی را در و ا (1ل
گروه های رسمی مانند سازمان ها بیش تر می توان دید. 

نظام اجتماعی یک ساختار اجتماعی پویا است. 

جامعه شناسی پوزیتیویستی، نظم اجتماعی را بیش تر بر اساس مناسبات بیرونی توضیح می دهند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط، نیازهای خود را تأمین کند و خود را در و ا (1ل
بلند مدت حفظ نماید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. برآورده نشدن توقعات و انتظارات از دیگران- تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگیو ا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. روش مطالعۀ جامعه همان روش است که در مطالعۀ طبیعت به کار گرفته می شود- جامعه شناس نمی تواند دربارۀ آرمان ها و ا (1ل
و ارزش ها داوری کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دیدگاه پوزیتیویستی- فایده ی نظم اجتماعی- مهم ترین ویژگی کنش اجتماعیو ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جامعه را صرفًا یک پدیدۀ طبیعی پیچیده می دانستند- صرفًا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات است.و ا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت دوم: و ا (1ل

جامعه شناسی تبیینی، نظم اجتماعی را بیش تر بر اساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد.

 



618

جامعهشناسی

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- ارتباط میان پدیده های اجتماعی را ساختار اجتماعی می نامند. 

- هدف جامعه شناسی تبیینی، پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی است. 

- منظور از تبیین، بیان چرایی یک پدیده یا پدیده یا نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی تبیینی، جامعه را نیز صرفًا یک پدیده ی طبیعی پیچیده می داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها و لا (1ل
تفاوتی کّمی می بیند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 آشنایی زدایی که معنای عادت زدایی نیز  می دهد، ابتدا در حوزۀ ادبیات مطرح شد و برای فرق گذاشتن میان زبان عادی و زبان شاعرانه به کار رفت و از آن جا به 
علوم اجتماعی راه یافت. افراد در زندگی روزمره، غالبًا بنا به نیازهای علمی خود با هر موقعیت اجتماعی مواجه می شوند، و معمواًل از پیچیدگی و عمق آن موقعیت 
گاهی و دانش ساده و راحت تری از آن می سازند. بر اساس این دانش، عمل می کنند و یا تکرار عمل، عادت آن ها می شود و به صورت نوعی دانش  می کاهند و آ
عملی و ابزاری )چگونگی انجام کارها( در دانش عمومی آن ها ذخیره می شود. ام جامعه شناس تالش می کند با هنر آشنایی زدایی، از چشم انداز فردی غریبه 
موقعیت های اجتماعی نگاه کند تا از این دانش علمی و عمومی عبور کند و به پیچیدگی و عمق آن موقعیت اجتماعی نزدیک تر شود. در واقع افراد در زندگی 
روزمره از دید خود و برای خود به موقعیت های اجتماعی می نگرند، ولی جامعه شناس باید تالش کند تا به خود موقعیت اجتماعی و ابعاد و اعماق و آن نزدیک 

شود. در زندگی ما انسان ها، نظم های پنهان و شگفت انگیزی وجود دارد که با هنر آشنایی زدایی از امر مأنوس، می توان آن ها را کشف کرد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نظام اجتماعی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر می نماید، باعث می شود که شما بدانید، و اا (1ل
می توانید چه توقعات و انتظاراتی از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیر منتظره شما را از همکاری با دیگران باز ندارند. 

جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی، به این پرسش ها با توجه می کنند، قواعد و هنجارهای با هم زندگی کردن چگونه به وجود می آیند؟ چگونه دوام می 
آورند؟ چگونه تغییر می کنند؟ 

در زندگی روزمره بی نظمی بیش تر از نظم به چشم می آید. دانش آموزی که دیر به مدرسه می رسد و یا تکالیف خود را به موقع انجام نمی دهد، راننده ای که در 
شانۀ خاکی جاده رانندگی می کند یا سبقت غیرمجاز می گیرد، کارمند بانکی که در پرداخت وام، آشنایان و بستگان خود را در اولویت قرار می دهد، پزشکی که 
بیماران خود را در مطب منتظر می گذارد و... بیش تر به چشم می آیند. در حالی که نظم ها از نظر ما پنهان هستند و کم تر به چشم می آیند، مثاًل دانش آموزان 

اغلب به موقع در مدرسه حاضر می شوند، مردم معمواًل قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت می کند و... . 

راه رفتن یک کنش اجتماعی پیش پا افتاده به نظر می رسد، ولی برای راه رفتار صحیح، هر فرد تالش می کند قواعدی را رعایت کند، او فاصله و حالتی به خود 
می گیرد تا هنگام رد شدن از کنار دیگری با او برخورد نکند یا طوری به نظر نیاید که همراه دیگری راه می رود نظم اجتماعی در نتیجه قواعدی برقرار می شود که 

ما انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم. نظم یعنی قرار گرفتن هر پدیده در جای خود که جای پدیده ها را همین قواعد تعیین می کنند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. ما اغلب می دانیم که باید از راننده تاکسی، پلیس، پزشک، همسایه با دوست انتظار چه رفتارهایی را داشته باشیم و در و اا (1ل
مواجهه با آن ها چگونه رفتار کنیم، گرچه ممکن است گاهی دانسته هایمان غلط از آب در آیند، دیگران مطابق انتظارات رفتار نکنند و حوادثی خالف قواعد رخ 

دهند. 

نظم اجتماعی در نتیجۀ قواعدی که ما انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم، برقرار می شود، اما گاهی دیگران مطابق انتظارات رفتار نمی کنند و حوادثی 
خالف قواعد رخ می دهند )مانند صورت سوال(.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی با داوری درباره ی پدیده های اجتماعی و انتقاد از آن ها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح و اا (1ل
را برای دانشمندان فراهم می آورند. »نظام اجتماعی« مفهوم دیگری است که با نظم ارتباط دارد. نظامی اجتماعی یک ساختار اجتماعی پویاست. 

در جامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. اشتراک تصاویر قسمت )الف(: اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم برای تعیین این که چه کسی از نژاد و اا (1ل
برتر برخوردار است، نشان دهنده ی تأکید افراطی بر امور قابل مشاهده اند. 

لمبروزو با روش تبیینی می خواست مجرم بودن یا نبودن را با مشاهده ویژگی های جسمانی و ظاهری تشخیص دهد و بدین منظور ابزارهایی مانند نبض نگار 
آبی، جمجمه نگار، آوا نگاشت و... را به کار گرفت. 

رویکرد تبیینی بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد.

اشتراک تصاویر قسمت )ب(: زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یک دیگرند اما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند، بلکه قادرند با توجه به و اا (1ل
آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی بکاهند. به هر میزان که این آرمان ها و ارزش ها و واالتر 

و انگیزه ی افراد برای تحقق بخشیدن به آن ها قوی تر باشد، تغییر مهم تری ایجاد نخواهد شد.

16- گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عده ای جامعه را با دیدن بدن انسان مقایسه می کنند و عده ای دیگر جامعه را با روح انسان مقایسه می کنند. البته همان طور 
که انسان بدن و روح دارد، جامعه هم بیرون و درونی دارد. جامعه شناسی تبینی جامعه و نظم اجتماعی را بر اساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد و این روابط 

و مناسبات را مبتنی بر قرارداد، ترس و اجبار می داند.

تأثیر ما نیستند و این گونه نیست که فقط افراد خاصی مثل و اا (1ل گزینه 1 پاسخ صحیح است. مشکالت و مسائل اجتماعی بیرون از دایره ی نفوذ و 
مسئوالن و مدیران بتوانند بر آن ها تأثیر بگذارند.

 برر ی  ایر گزینه ها: 

گزینه ی 2: هر دو قسمت درست است. 

گزینه ی ۳: هر دو قسمت نادرست است. 

گزینه ی ۴: قسمت اول درست، اما قسمت دوم نادرست است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسی تبیینی، جامعه را نیز صرفًا یک پدیده ی طبیعی پیچیده می داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوت کّمی می بیند.

اساس و اا (1ل بر  قاجار  با  عالمان شیعی  تعامل  می شود.  درونی  افراد  در  فرهنگ  آن،  واسطه ی  به  که  است  روشی  اقناع  است.  پاسخ صحیح   ۴ گزینه 
»مقاومت منفی« بود. در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن، جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود. 
وجود نظریات متفاوتی، نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آن هاست. برخی رویکردها برای دستیابی به پاسخ های ساده و کامال 
قابل پیش بینی درباره ی چرایی وقوع پدیده های اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیده ها را نادیده می گیرند و از پدیده های اجتماعی و انسانی هویت زدایی می کنند. 

جامعه شناسان برای شناخت نظم، از امور آشنا و مأنوس »آشنایی زدایی« می کنند، یعنی از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره ی اطراف خود نگاه 
می کنند و در کنار بی نظمی، نظم را می شناسند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

الف( از درون رویکرد تفسیری، جریانی شکل می گیرد که راه رهایی انسان را نه از درون علم، که در بیرون علم جستجو می کند. 

د( جامعه ی آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد، مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی 
پیدا می کرد.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- نظام اجتماعی، یک ساختار اجتماعی پویاست. 

- تغییر در یک پدیده اجتماعی با تغییر در پدیده دیگر همراه است. این دو پدیده را هم تغییر می گویند. 

- بی نظمی در زندگی روزمره بیش تر به چشم می خورد و نظم از نظر پنهان می ماند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

یکسان دانستن طبیعت و جامعه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد، در حالی که جامعه بر خالف طبیعت، محصول و مخلوق کنش های 
انسان هاست و بود و نبود آن، وابسته به انسان است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در زندگی ما انسان ها نظم های پنهان شگفت انگیزی وجود دارد که با هنر آشنایی زدایی از امر مأنوس می توان آن ها را کشف کرد. نظم اجتماعی پیش بینی 
رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر می نماید؛ باعث می شود که شما بدانید، می توانید چه توقعات و انتظاراتی از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیر 

منتظره، شما را از همکاری با دیگران باز ندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. نظم اجتماعی در نتیجۀ قواعدی که ما انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم برقرار می شود.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ است. بخش های مختلف آن بر یک دیگر اثر می گذارد و از یک دیگر اثر می پذیرند.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نظم اجتماعی باعث می شود که شما بدانید چه توقعات و انتظاراتی از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیر منتظره، شما را از همکاری با دیگران باز ندارند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ساختار اجتماعی 

زینه 1 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند. 

گاهی تغییر در یک پدیده ی اجتماعی با تغییر در پدیده ی دیگر همراه است. این دو پدیده را هم تغییر می گویند.

جامعه شناسی پوزیتیویستی، نظم اجتماعی را بیشتر بر اساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد و این روابط و مناسبات را مبتنی بر قرارداد، نفع، ترس و اجبار می 
داند، افراد جامعه بر اساس نوعی قرارداد، قواعد و مقرراتی را می پذیرند.

1( ارتباط میان پدیده های اجتماعی است. 

2( چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف است. 

۳( در گروه های رسمی، مانند سازمان ها بهتر از آن را می توان دید.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسان پوزیتیویست، جامعه را صرفًا یک پدیده ی پیچیده می دانستند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کّمی می دیدند. از نظر آن ها برخی از 
جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، در رفع نیازهای خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ترند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسان برای شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس »آشنایی زدایی« می کنند،  یعنی از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره ی اطراف خود نگاه 
می کنند و در کنار بی نظمی، نظم را می شناسند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ارتباط میان پدیده های اجتماعی ساختار اجتماعی نامیده می شود. ساختار اجتماعی را در گروه های رسمی مانند سازمان ها بهتر می توان دید. 

سایر گزینه ها در رابطه با نظام اجتماعی درست می باشند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی، به این پرسش ها توجه می کنند؛ قواعد و هنجارهای باهم زندگی کردن و اا (1ل
چگونه به وجود می آیند؟ 

چگونه دوام می آورند؟ چگونه تغییر می کنند؟ 

جامعه شناسان برای شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس، آشنایی زدایی می کنند؛ یعنی از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره ی اطراف خود نگاه 
می کنند و در کنار بی نظمی، نظم را می شناسند. 

ساخت اجتماعی، چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

از سایر موجودات طبیعی دانسته  تر  پیچیده  پوزیتیویستی، صرفًا یک موجود طبیعی  انسان در دیدگاه  انجام داد.  را  پوزیتیویستی تحقیق خود  با روش  لمبروزو 
می شود. جامعه شناسان پوزیتیویست، جامعه را نیز صرفًا یک پدیده ی طبیعی پیچیده می دانستند. آن ها جامعه را دستاوردی انسانی نمی دانستند. یکسان 
انگاری جامعه و طبیعت، انسان را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد؛ در حالی که جامعه بر خالف طبیعت، محصول و مخلوق کنش انسان است 

و بود و نبود آن وابسته به انسان است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ جوامعی که نظم اجتماعی را براساس مناسبات بیرونی توضیح می دهند، هر روز باید بر حجم قواعد و قوانین نظارتی، و اا (1ل
نیروها و ابزارهای کنترل کنندۀ خود بیفزایند. / گاهی تغییر در یک پدیدۀ اجتماعی با تغییر در پدیدۀ دیگر همراه است، این دو پدیده را هم تغییر می گویند؛ یعنی 
می توان تغییرات یکی از آن ها را به کمک تغییرات دیگری توضیح داد./ اگر جامعه را همچون طبیعت تصور کنیم، در آن صورت فقط می توانیم از دانش های 

ابزاری خود استفاده کنیم و جامعه و پدیده های اجتماعی را بشناسیم.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در زندگی ما انسان ها نظم های پنهان و شگفت انگیزی وجود دارد که با هنر آشنایی زدایی از امر مأنوس، می توان آن ها را کشف کرد.

1( پیش بینی رفتار دیگران 

2( امکان پذیر شدن همکاری با دیگران 

۳( تعیین انتظارات و توقعات از دیگران 

۴( اتفاقات غیر منتظره، ما را از همکاری با دیگران باز ندارند.

پیامدهای نظم اجتماعی 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
 نظام اجتماعی هم می تواند در خود تغییراتی به وجود آورد و هم می تواند در محیط خود تغییراتی ایجاد کند. برداشت روزافزون از منابع تجدید ناپذیر، از جمله 

تغییراتی است که یک نظام اجتماعی در محیط ایجاد می کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
 برر ی عبارت نادر ت: 

را  بر جامعه  انسان  و جامعه، تسلط  انگاری طبیعت  و یکسان  نیست  انسان  بدن  و  مانند ماشین  زیرا جامعه  را یکسان دانست؛  و جامعه  توان طبیعت  نمی  ج ( 
همان طور که بر طبیعت تسلط یافته است، به دنبال نخواهد داشت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه شناسان پوزیتیویست معتقد بودند همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را برای ما ممکن ساخته و لا (1ل
است، جامعه شناسی نیز باید شناخت و کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن سازد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. یکسان دانستن طبیعت و جامعه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد. و اا (1ل
پس از جنگ جهانی دوم در اواسط قرن 2۰ میالدی، یک بار فقدان نظم در کشورهای اروپایی و دیگر بار وجود نظم در آمریکا، عده ای از متفکران را به داشتن 

تصور عمل کردن جامعی همانند یک ماشین پیچیده و پیشرفته واداشت. نظم اجتماعی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنان را امکان پذیر می نماید.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ساختار اجتماعی چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف است.و اا (1ل

گزینه۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. جامعه شناسی تبیینی، جامعه و نظم اجتماعی را براساس مناسبات بیرونی توضیح می دهند و این روابط و مناسبات را و لا (1ل
مبتنی بر قرارداد، ترس و اجبار می داند./ تصور جامعه به عنوان واقعیتی بیرونی، موجب می شود انسان نتواند تغییرات بنیادینی در جامعه به وجود آورد. / جامعه 
شناسی تبیینی تفاوت میان جوامع را تفاوت کّمی می بیند. از این منظر برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، در رفع نیازهای خود تواناترند و به همین دلیل 

پیشرفته ترند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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مطالعه ی کنش اجتماعی فقط به روش تجربی چه پیامدهایی دارد؟ 1-

1( نادیده گرفتن اراده و خالقیت- اخالق گریزی- معنا زدایی 

2( قابل مشاهده بودن همه ی اهداف کنشگران- منازدایی- خالقیت زدایی 

3( داوری رفتارهای قابل مشاهده- سرکوب خالقیت انسان ها- اخالق گریزی 

4( عدم توجه به انگیزه و هدف- داوری رفتارهای قابل مشاهده- نادیده گرفتن معنای کنش

نادیده گرفتن کشتار زندگی اجتماعی، چه پیامدهایی دارد؟ 1-

1( سرکوب روحیه ی خالق انسان ها- اخالق گریزی- معنازدایی 

2( تأکید بر اراده انسان- رعایت صرف نظر اجتماعی- معنازدایی 

3( نفی اراده- تأکید بیش از حد بر نظم اجتماعی- متفاوت بودن رفتار انسان ها 

4( یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی- ارزش زدایی- فقدان شاهکارهای هنری

به ترتیب، هر یک از موارد زیر در کدام نوع جامعه شناسی مطرح شده است؟ 1-

توصیف آرمان ها و ارزش های اجتماعی 	 

داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارها 	 

ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت 	 

2( تفهمی- انتقادی- پوزیتیویستی  1( انتقادی- تفهمی- پوزیتیویستی    

4( تفهمی- پوزیتیویستی- انتقادی 3( پوزیتیویستی- تفهمی- انتقادی    

به ترتیب، هر یک از موارد زیر با چه پیامدی روبه رو می شوند؟ 1-

یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی 	 

دارا بودن دانش علمی 	 

قواعد اجتماعی 	 

1( نادیده گرفتن اراده و خالقیت انسان ها- قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی- امکان پذیر کردن ارتباط ما با یکدیگر

2( اخالق گریزی- تداوم زندگی اجتماعی- مشخص کردن توقعات و انتظارات دیگران 

گاهی ها و دانش ها- بازداشتن از همکاری با دیگران در اتفاقات غیرمنتظره  3( معنازدایی از زندگی اجتماعی- سهیم شدن در مجموعه ای از آ

4( از بین بردن شور زندگی انسان ها- بهره وری از گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی- به وجود آمدن ارزش های باهم زندگی کردن
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کدام گزینه با تصاویر زیر مرتبط نیست؟ 1-

1( رویکرد پوزیتیویستی بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب

 آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد که پیامدهای نامطلوبی دارد. 

2( کنش انسان را می توان صرفًا با روش تجربی تحلیل کرد، زیرا حس و

 تجربه از مهم ترین ابزارهای شناخت علمی هستند و روش تجربی توان 

فهم معانی کنش انسان ها را دارد. 

3( رویکرد تفهمی- تفسیری با تأکید و معنا، زندگی اجتماعی انسان را مطالعه می کند و همین نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی همواره ساخت. 

گاهانه عمل می کنند و عملشان معنادار است، آن ها در شرایط گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. 4( انسان ها بر خالف پدیده های طبیعی، آ

کدام گزینه در رابطه با ارزش زدایی از پیامد های نادیده گرفتن کنش، صحیح نیست؟ 1-

1( بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی و رویکرد تبیینی قابل توضیح هستند.

2( کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق گریزی می شوند. 

3( با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک مزیت اخالقی است. 

4( در جامعه شناسی تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن، کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست.

کدام گزینه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی تبیینی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری هموار ساخت؟1-

گاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد.  1( تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به حذف ارائه و خالقیت، ارزش و اخالق و آ

گاهی و تابع آن نمی بینند.  2( جامعه شناسان کنش اجتماعی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های کنش یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آن ها را برخاسته از آ

3( در جامعه شناسی تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری قابل فهم است؛ زیرا با استفاده از روش تجربی می توان آن را مشاهده کرد. 

4( رویکرد جامعه شناسان تبیینی بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آن چه بیرون انسان می گذارد را نادیده می گیرند.

تره بار به کدام مفهوم اشاره دارد؟ )به ترتیب( 1-

جامعه شناس تالش می کند از چشم انداز فردی غریبه موقعیت های اجتماعی نگاه کند تا از دانش علمی و عمومی افراد جامعه 	 
عبور کند و به پیچیدگی و عمق آن موقعیت اجتماعی نزدیک تر شود. 

تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی 	 

نگاه کردن به مسائل نوجوانان از نظر خودشان و تالش برای فهم و آنان 	 

نگاه از درون به پدیده ها برای یافتن معنای آن ها 	 

1( آشنایی زدایی- یکسان دانستن طبیعت و جامعه- همراهی همدالنه- تفسیر 

2( آشنایی زدایی- قفس آهنین- اخالق گریزی- تفسیر 

3( آشنایی زدایی- یکسان دانستن طبیعت و جامعه- همراهی همدالنه- تبیین 

4( آشنایی زدایی- هویت زدایی- ارزش زدایی- تبیین

هر بار به چه معناست؟ )به ترتیب( 1-

دانش جهان شمول 	 

فعالیت معنادار با توجه به دیگری 	 
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دانش محلی 	 

اثرگذاری و اثر پذیری بخش های مختلف نظام اجتماعی 	 

1( تفسیر- خشت بنای جامعه- تبیین- هم تغییری 

2( تبیین- کنش اجتماعی- تفسیر- پویا بودن نظام اجتماعی 

3( تفسیر- خشت بنای جامعه- تبیین- پویایی نظام اجتماعی 

4(  تبیین- کنش اجتماعی- تفهم- هم تغییری

موارد زیر به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 1--

نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده ها 	 

سلطه ی نظمی که گویا هدف جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد. 	 

پیدایش خرده فرهنگ های مختلف درون هر جهان اجتماعی 	 

اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم برای تعیین نژاد برتر	 

1( آشنایی زدایی- انسان به مثابه شیء- معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت انسان ها- معنا زدایی  

گاهی و معنا- فعالیت و خالقیت کنشگران- خالقیت زدایی  2( آشنایی زدایی- انسان به مثابه آ

3( هویت زدایی- قفس آهنین- پیدایش معنای گوناگون اجتماعی- اخالق گریزی 

4( هویت زدایی- قفس آهنین- فعالیت و خالقیت کنشگران- ارزش زدایی

کدام گزینه در رابطه با ارزش زدایی از پیامدهای نادیده گرفتن کنش، صحیح نیست؟ 1--

1( در جامعه شناسی تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضدارزش بودن، کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست. 

2( کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق گریزی می شوند. 

3( با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک مزیت اخالقی است. 

4( بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح هستند.

علت پیدایش هریک از عبارت های زیر به ترتیب کدام است؟ 1--

شکل گیری اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی 	 

تلقی قدرت به عنوان پدیده ی خنثی و فاقد معنا 	 

از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها 	 

1( شکل گیری نظم نوین جهانی- عدم ارائه ی و مالکی برای ارزیابی علمی توسط جامعه شناسان تبیینی- اسارت در نظام اجتماعی پیچیده 

2( مقاومت در برابر سیاست جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی- ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت توسط جامعه شناسی تبیینی- رواج 
شدید کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا 

3( شکل گیری نظمی نوین در جهان- عدم یافتن راهی برای داوری علمی درباره ی ارزش های اجتماعی توسط جامعه شناسان تفسیری- احاطه شدن توسط 
قفس آهنین 

4( مقاومت در برابر سیاست جهان سازی اقتصادی و قدرت های برتر آفریقایی و آسیایی- منحصر کردن علم به علم تجربی توسط جامعه شناسان تبیینی- رواج 
شدید کنش های حسابگرانه ی معطوف به دنیا
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کدام گزینه پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی را به درستی نشان می دهد؟ 1--

1( بیشتر مطالعات تبیینی و توصیف و خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده محدود می شوند- سرکوب روحیه ی خالق انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند 
هنر، ارتباط و اندیشه- با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی است. 

2( ارزش زدایی- یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی- نگاه کردن به مسائل کنشگران و تالش برای فهم آن ها 

3( خالقیت زدایی- فراتر رفتن انسان از نظم موجود- برخی اهداف کنشگران مانند کسب درآمد و ساختن خانه قابل مشاهده اند. 

4( معنازدایی- تأکید بیش از حد بر نظم اجتماعی- با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت 
اخالقی است.

عبارت به کدام مفهوم اشاره می کند؟ )به ترتیب( 1--

خویش بنای جامعه 	 

عدم توان حفظ و دفاع جامعه از عقاید و ارزش های اجتماعی خود 	 

اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد 	 

1( ساختار اجتماعی- تعارض فرهنگی- ناسیونالیسم            2( کنش اجتماعی- بحران هویت- ناسیونالیسم 

3( پدیده ی اجتماعی- تزلزل فرهنگی- سکوالریسم            4( کنش اجتماعی- بحران هویت- سوسیالیسم

کدام گزینه در رابطه با سقوط ارزش ها از پیامدهای نادیده گرفتن کنش، صحیح نیست؟ 1--

1( بسیاری از گونه های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح هستند.

2( کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق گریزی می شوند. 

3( با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک مزیت اخالقی است. 

4( در جامعه شناسی، تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست.

کدام گزینه در رابطه با سقوط ارزش ها از پیامدهای نادیده گرفتن کنش، صحیح نیست؟ 1--

1( کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی دچار اخالق گریزی می شوند. 

2( بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح هستند. 

3( با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که به مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک مزیت اخالقی است. 

4( در جامعه شناسی تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست.

به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجه ی چیست؟ 1--

امکان پذیر نمودن پیش بینی رفتار دیگران 	 

افول معانی 	 

حذف اراده و خالقیت از زندگی اجتماعی 	 

ایجاد مانع در برابر توسعه 	 

1( نظم اجتماعی- نادیده گرفتن کنش اجتماعی- تأکید بیش از اندازه ی رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی - ارزیابی های اخالقی و نگاه وسیله ی به قدرت و ثروت 

2( معنای زندگی- نادیده گرفتن قواعد اجتماعی- تأکید بیش از اندازه ی رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی -  ایجاد نابرابری های اجتماعی 

3( نظم اجتماعی- بحران هویت- روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری- نادیده گرفتن دانش و نقش تعادل بخش آن 

4( قواعد اجتماعی- تزلزل فرهنگی- سبب شور زندگی از انسان ها- ممانعت از دستیابی به سعادت و کمال حقیقی
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در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی به فضای مجازی، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانه جامعه شناسی 1--
تبیینی، تفسیری و انتقادی، چگونه به بررسی آن می پردازند؟

1( بین میزان پرخاشگری با اعتیاد به فضای مجازی رابطه وجود دارد- به زمینه های فرهنگی که جوانان در آن به استفاده افراطی از اینترنت می پردازند رجوع 
می کنند- اعتیاد به فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آن ها را از فضای واقعی زندگی جدا می کند. 

2( اعتیاد به فضای مجازی موجب اخالق گریزی جوانان و سقوط ارزش ها می شود- سرگرمی- هیجان، آزادی و به روز بودن، انگیزه و عامل اصلی حضور در 
فضاهای مجازی است- با وجود پیچیدگی این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راه کارهایی برای بهبود این وضعیت دست یافت. 

3( در هر جامعه، با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن، می توان این پدیده را مورد مطالعه تجربی قرارداد- برای فهم و تفسیر این کنش، باید بفهمیم که 
این اعتیاد بر چه چیزی داللت می کند- با استفاده از روش های کّمی، بدون تحمیل و سرکوب این کنش، وضع مطلوب را تجویز می کند. 

4( با استفاده از روش های کّمی، به پیش بینی این کنش اجتماعی و راه های کنترل آن می پردازد- با توجه به پیچیدگی پدیده ی اعتیاد به فضای مجازی، به فهم 
معنای آن در گروه های مختلف می پردازد- با پذیرش معانی و اراده افراد و کشف حقیقت و فضیلت، به نقد این کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجه چیست؟ 1--

رکود اراده ها 	 

حذف ارزش و اخالق از زندگی اجتماعی 	 

ایجاد دولت بزرگ 	 

مشاهده نشدن نظم در زندگی روزمره 	 

1( نادیده گرفتن کنش اجتماعی- تأکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی- اقتصاد وابسته به نفت- عادت به نظم

گاهی  2( نادیده گرفتن قواعد اجتماعی- تأکید بیش از اندازه ی رویکرد انتقادی به نظم و ساختارهای اجتماعی- تک محصولی- عدم آ

3( خودباختگی فرهنگی- روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری- عدم رواج کسب و کار- تمرکز بر بی نظمی 

4( بحران هویت- سلب شور زندگی از انسان ها- تولید ملی ضعیف- آشنایی زدایی

ارتباط با کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی جوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای، به ترتیب هر یک از رویکرد های سه گانه 1--
جامعه شناسی تبیینی، تفسیری و انتقادی چگونه به بررسی آن می پردازند؟ 

1( با استفاده از روش های کّمی، به پیش بینی کنش اجتماعی و راه های کنترل آن می پردازد- با توجه به پیچیدگی پدیده ی اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، فهم 
معنای آن در گروه های مختلف می پردازد- با پذیرش معانی و اراده افراد و کشف حقیقت و فضیلت، به نقد این کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند. 

2( در هر جامعه، با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن نمی توان این پدیده را مورد مطالعه ی تجربی قرارداد- برای فهم و تفسیر این کنش، باید بفهمیم 
که این اعتیاد بر چه چیزی داللت می کند- با استفاده از روش های کّمی، بدون تحمیل و سرکوب این کنش، وضع مطلوب را تجویز می کند. 

3( بین میزان پرخاشگری با اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای رابطه وجود دارد- به زمینه ی فرهنگی که جوانان در آن به استفاده افراطی از اینترنت می 
پردازند رجوع می کنند- اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آن ها را از فضای واقعی زندگی جدا می کند. 

4( اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی موجب اخالق گریزی و سقوط ارزش ها می شود- سرگرمی، هیجان، آزادی و به روز بودن، انگیزه و عامل اصلی حضور در 
فضای مجازی است- با وجود پیچیدگی مسئله این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راهکارهایی برای بهبود این وضعیت دست یافت.

فهم انگیزۀ جوانان و نوجوانان چگونه میسر می شود؟ 1--

1( تأکید کنشگران      2( با همراهی همدالنه با جوانان 

3( استفاده از روش های تجربی      4( اعطای آزادی و قدرت
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خشت بنای جامعه چیست و ساختارهای اجتماعی چگونه برقرار می مانند؟ 1--

1( کنش اجتماعی- با کنش های افراد به وجود می آیند و قرار می مانند. 

2( کنش اجتماعی- با برقراری نظم اجتماعی و تثبیت آن برقرار می مانند. 

3( ساختار اجتماعی- با برقراری نظم اجتماعی و تثبیت آن برقرار می مانند. 

4( ساختار اجتماعی- با کنش های افراد به وجود می آیند و برقرار می مانند.

با توجه به عبارت »زندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد یکدیگرند«، کدام یک از توانایی های انسان ها نیست؟ 1--

1( با توجه به ارزش ها و آرمان های خود، نظم اجتماعی را تغییر می دهند. 

2( می توانند از مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی بکاهند.

3( انسان ها صرفًا مجریان نظم هستند ونسبت به اثرگذاری خود، بیشتر به اجرای نظر می پردازند. 

4( به هر میزان، آرمان ها و ارزش ها واالتر و انگیزه ی افراد برای تحقق بخشیدن به آن ها قوی تر باشد، تغییر مهم تری ایجاد خواهند کرد.

به چه دلیل کنش انسان را نمی توان فقط با روش تجربی تحلیل کرد؟ 1--

1( زیرا اگر چه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت عملی هستند اما روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد. 

گاهانه عمل می کنند و عملشان معنادار است.  2( زیرا انسان ها مانند پدیده  های طبیعی، آ

3( زیرا رویکرد پوزیتیویستی بر معنای کنش و آنچه درون انسان می گذرد، تمرکز می کند. 

4( زیرا رفتارهای متفاوت انسان در شرایط گوناگون با روش تجربی قابل فهم است، ولی نمی توان آن ها را به دیگران بسط داد.

کدام گزینه درباره ی خالقیت زدایی و نادرست است؟ 1--

1( ماکس وبر از سلطه ی نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند. 

2( انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکارهای هنری و اختراعات بزرگ، هنگامی پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد. 

3( جامعه شناسان پوزیتیویستی با تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرند. 

4( تأکید افراطی بر نظم اجتماعی و رعایت آن، موجب رشد انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود.

رابطۀ زندگی اجتماعی انسان و نظم، چگونه است؟ 1--

1( انسان ها صرفًا موجریان نظم هستند. 

2( در کاهش مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی، انسان ها نقشی ندارند. 

3( انسان ها قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند. 

4( انگیزۀ افراد برای تحقق بخشیدن آرمان ها در ایجاد نظم، موجب تغییر نمی شود.

کدام گزینه به ترتیب علت عبارت های زیر را به درستی بیان می کند؟ 1--

مقاومت مردم آمرلی 	 

شکل گیری ساختارهای اجتماعی 	 

نادیده گرفتن برای کنش از سوی جامعه شناسان پوزیتیویست 	 
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1( تغییر نظم اجتماعی بر اساس هنجارها و نمادها- شکل گیری هدفی جدا از انسان ها و نیازهای او- معنازدایی 

2( عدم پیروی از نظم موجود- فرصت ها و محدودیت های اجتماعی- تأیید کنش و آن چه درون انسان می گذرد. 

3( کاهش تسلط ساختارهای اجتماعی- خشت بنای جامعه- شکل گیری اندیشه های جدید، انقالب های اجتماعی و شاهکارهای هنری 

4( حرکت فراتر از نظم موجود- کنش های اجتماعی افراد- تمرکز و آن چه مشاهده می شود.

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( تأکید افراطی بر نظم، پیامد تحقق آرمان ها و ارزش هایی است که افراد بدون آن که بدانند، آن ها را رعایت می کنند. 

ب( با استفاده از روش های تجربی می توان دریافت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی است. 

ج( عامل اصلی گرایش کاربران به اینترنت و بازی های رایانه ای معنای استفاده از این ابزار است. 

د( مقایسه تعداد کشته های دو جنگ جهانی و کشته های حمله ی مغول به ایران نشان دهنده ی اعتبار روش های پوزیتیویستی و انکار ارزش های عاطفی و 
اخالقی است.

1( غ- غ- ص- ص                              2( ص- ص- غ- غ                           3( غ- ص- ص- غ                                       4( ص- غ- غ- ص

کدام گزینه در ارتباط با »همراهی همدالنه« درست است، ولی در رابطه با »پیامدهای تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی« نادرست است؟ 1--

گاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد.  1( به معنای تأکید کنشگران نیست- به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آ

2( به معنای نگاه کردن به مسائل زندگی از نظر افراد غریبه و تالش برای فهم آن هاست- موجب هموار شدن مسیر عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی 
آوردن به جامعه شناسی تفهمی، تفسیری شد. 

3( به معنای نگاه کردن به مسائل کنشگران از منظر افراد غریبه و تالش برای فهم آن هاست- این تأکید موجب شکوفایی روحیه ی خالق انسان ها در بسیاری 
از عرصه ها مانند هنر و اندیشه می شود. 

4( به معنای تحقق اهداف و ارزش هایی که دیگران می توانند آن ها را مشاهده کنند- باعث پیشرفت های چشم گیر جهان غرب در حوزه ی صنعت، فضا و 
زیست محیطی شده است.

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ 1--

جامعه شناسان پوزیتیویست برای فهم انگیزه ی جوانان و نوجوانان از روش های تجربی استفاده کرده اند و به توصیف آن ها می پردازند. 	 

تعداد کشته های جنگ جهانی با تعداد کشته های حمله ی مغول به ایران بزرگ برابری می کند. 	 

تأکید افرادی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم برای تحقق چه آرمان هایی است، آن 	 
را رعایت کنند. 

1( ج- الف- ب                         2( الف- ب- ج                   3( ج- ب- الف                           4( ب- ج- الف

عبارت های زیر به ترتیب پیامد کدام گزینه هستند؟ 1--

قفس آهنین 	 

نادیده گرفتن اراده در کنش های انسان ها 	 

همراهی همدالنه 	 

خالقیت زدایی اخالق گریزی معنا زدایی

ب الف ج
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1( فراتر از نظم موجود حرکت کردن- گرفتن شور زندگی از انسان ها- توجه به روش های حسی و تجربی 

2( سلطه ی نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها دارد- تأکید بیش از اندازه بر نظم- فهم انگیزه ی کنشگران 

3( تأکید افراطی بر نظم طبیعی- سرکوب شاهکارهای هنری و اختراعات- توجه به روش های حسی و تجربی 

4( سلطه نظمی که جدا از نیازهای واقعی انسان هاست- خالقیت زدایی- تأکید کنشگران

کدام گزینه با تصویر زیر مرتبط است؟1--

گاه سروکار داریم و الزم است با توجه به تفسیر آن ها از خودشان به فهم همدالنه ی رفتار 1( در جهان اجتماعی با افراد آ

 آن ها دست پیدا کنیم. 

2( با تأکید افراطی و نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، انسان ها بر جامعه غلبه یافتند. 

3( در جامعه شناسی پوزیتیویستی، با استفاده از روش های تجربی و تأکید افراطی بر امور قابل مشاهده، نمی توان گفت

 که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی است. 

4( انسان ها قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکالت احتمالی و ساختارها بکاهند.

کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط است؟ 1--

»گالیله برای رسم اشکال هندسی، ابزارهای متنوعی ساخت. او روش تجربی را در دورانی به کار گرفت که شهود تنها روش علمی قابل قبول بود.« 

1( کنش اجتماعی هدفدار است؛ اغلب اهداف کنشگران قابل مشاهده اند، ولی انسان ها به دنبال تحقق اهداف و ارزش هایی هستند که دیگران نمی توانند 
آن ها را مشاهده کنند. 

2( انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید و اختراعات بزرگ هنگامی پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر بگذارد و از نظم موجود پیروی نمی کند. 

3( جامعه شناسان پوزیتیویستی بیش تر به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده ی انسان می پردازند و نمی توانند به معنای کنش بپردازند.

4( ماکس وبر از سلطه ی نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.

کدام گزینه در ارتباط با »همراهی همدالنه« نادرست است؟ 1--

1( با همراه شدن با جوانان می توان مسائل زندگی و آرزوهای آن ها را فهمید و آن را یاری داد. 

2( همراهی همدالنه تالش برای فهم کنشگران است که نمی توان با روش های تجربی انگیزه ها و آرمان های آن ها را درک و فهم کرد. 

گاه سروکار داریم و الزم است با توجه به تفسیر آن ها از خودشان به فهم همدالنه دست پیدا کنیم.  3( ما در جهان اجتماعی با افراد آ

4( همراهی همدالنه به معنای تأیید کنشگران است، نه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان.

کدام نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آورد به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری همراه ساخت؟ 1--

گاهی و تابع آن می دانند.  1( ویژگی اراده و ارزش کنش را مهم دانسته ولی آن ها را برخاسته از آ

2( نظم اجتماعی و نظم طبیعی را یکسان دانسته و اراده و خالقیت انسان را تقویت می کنند. 

گاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند.  3( تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و آ

گاهانه و معنادار می پندارند. 4( به تفهیم ارزش های اخالقی با روش های تجربی پرداخته و کنش های اجتماعی را آ



کنش اجتماعی

631

نتایج تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چیست؟ 1--

گاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد و شور زندگی را از انسان ها می گیرد.  1( به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آ

2( به حذف ارده و خالقیت منجر می شود فهم همدالنه را از افرادی می گیرد و به کنش های اجتماعی معنا می دهد. 

گاهی و معنا به زندگی اجتماعی، حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق منجر می شود و شور زندگی را از انسان ها می گیرد.  3( به اعطای آ

گاهی و معنادادن به زندگی اجتماعی و تقویت اراده و ارزش شده و روابط اجتماعی را تقویت می کند. 4( موجب تأکید بر آ

اصطالح جنگ های نامنظم را اولین بار .................. به کاربرد مقاومت مردم مسلمان ............. در برابر داعش، نمونه ای از 1--
جنگ های نامنظم است. در جنگ های نامنظم افراد از نظم موجود........ وبا........... پیوند می خورند.

1( مصطفی چمران- آمرلی- پیروی نمی کنند بلکه از آن فراتر می روند- ارزش ها و معانی 

2( شهید همت- موصل- با برنامه ریزی خود پیروی می کنند- ظرفیت های بومی و فرهنگی 

3( ژنرال دوگل- سلیمانیه- با امکانات محدود پیروی می کنند- الگوهای غیرنظامی 

4( چه گوارا- دیاله- پیروی نمی کنند- موقعیت خاص جغرافیایی و فرهنگی

در ارتباط با مبارزه ی نظامی و جنگ های نامنظم گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( مبارزه نظامی از نظم مشخصی پیروی می کند. 

گاهی فرهنگی و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه است. ب( جنگ های نامنظم مبتنی بر آ

ج( این سربازان محلی قادرند در موقعیت بومی خود با امکانات نامحدود در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ مقاومت کنند. 

د( سربازان جنگ های نامنظم همیشه نقشه های از پیش برنامه ریزی شده را اجرا می کنند.

1( ص- غ- ص- غ                            2( ص-ص- غ- غ                                     3( ص- ص- ص- غ                                      4( غ- غ -ص- ص

 .................... خشت بنای جامعه است. تمامی پدیده های اجتماعی ................ با آن پدید می آیند ................. هر چه 1--
قدر هم جا افتاده و با سابقه باشند با ............... به وجود آمده اند و بر قرارند. 

1( هنجار- ساختاری- نظام های اجتماعی- چگونگی رفتار 

2( ارزش- نمادین- موقعیت های اجتماعی- ارزش های اجتماعی 

3( جامعه پذیری- مطلوب- پیامدهای اجتماعی- پدیده های اجتماعی 

4( کنش اجتماعی- خرد و کالن- ساختارهای اجتماعی- کنش های افراد

نظام اداری کشور ما .................. دارد و ................... برای گردشگران ایجاد می کند. این نظام اداری محصول کنش های 1--
................................ می باشد. 

1( نارسایی هایی- فرصت ها و محدودیت هایی- مدیران، کارکنان، قانونگذاران و مراجعان 

2( مسئوالنی- تکالیفی- مسئوالن، دولت، سازمان ها 

3( رابطه ها و ضابطه هایی- مسئولیت هایی- افراد اخالل گر 

4( ساختار محکمی- ارزش ها و هنجارهایی- افراد مستعد و مسئول
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تاجری میان سال وارد کننده ی لوازم خانگی است و با اداره هایی مانند گمرک و دارایی سر و کار زیادی دارد و برای پیش  بردن کار 1--
خود با برخی مسئوالن روابط دوستانه دارد و به آنها هدایای ارزشمندی می دهد یعنی با پرداخت رشوه و برقراری رابطه، کارهایش را 

انجام دهد، در این مثال به روشنی می توان دید که ...................... 

1( آقای تاجر به عنوان یک واردکننده ی کاال یا پرداخت کننده ی مالیات فردی بیرون از نظام اداری و پیامدهای آن است. 

2( اگر از پرداخت رشوه صرف نظر کند با موانع و دشواری هایی مواجه می شود و کمکی هم به اصالح ساختار نکرده است. 

3( مشکالت و مسائل اجتماعی آن چنان که به نظر می رسند بیرون از دایره ی نفوذ و تأثیر ما نیستند. 

4( فقط افراد خاصی مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر مشکالت و مسائل اجتماعی تأثیر بگذارند.

 ........... و قادرند با توجه به .............. خود، نظم 1--
ً
زندگی اجتماعی انسان و ................. همزاد یکدیگرند انسان ها صرفا

اجتماعی را ................... و از مشکالت احتمالی ................ بکاهند. 

1( نظم- مجریان منظم هستند- هنجارها و رفتارهای خود- تغییر دهند- نظام اجتماعی کل

2( نظم- مجریان نظم نیستند- آرمان ها و ارزش های- تغییر دهند- ساختارهای اجتماعی 

3( کنش ها- کنشگران اجتماعی نیستند- نوع کنش های اجتماعی- اصالح کنند- جوامع انسانی 

4( مشکالت و مسائل- حالل مشکالت نیستند- کنش های اجتماعی- ثابت نگاه دارند- نظام اجتماعی کل

در چه صورتی انسان ها در زندگی اجتماعی خویش، تغییر مهم تری در نظم اجتماعی، ایجاد خواهند کرد؟ 1--

1( به هر میزان که آرمان ها و ارزش های واالتر و انگیزه ی افراد برای تحقق بخشیدن به آن ها قوی تر باشد. 

گاهانه تر عمل کنند و عملشان معنادار تر باشد.  2( به هر میزان که انسان ها آ

3( به هر میزان که کنشگران از فرصت ها و محدودیت هایی که جامعه در اختیارشان می گذارد بهتر استفاده کنند. 

4( به هر میزان که در تداوم و تثبیت آن نقش داشته باشند و بتوانند بر آن ها تأثیر بگذارند.

مقاومت مردم آمرلی از استان صالح الدین در عراق، سرآغاز فروپاشی داعش شد. این امر ......................1--

1( نشان دهنده ی مقاومت مردم مسلمان با کم ترین نیرو و امکانات نظامی بود که حدود یکسال مقاومت کردند. 

گاهی فرهنگی و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه است.  2( بیان گر جنگ های منظم مبتنی بر آ

3( آغازگر حل یک بحران جهانی شد. 

4( آغازگر حل بحران منطقه ی عراق و سایر کشورهای همجوار بود.

جامعه شناسان پوزیتیویستی با تاکید بر کدام عامل اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرند؟1--

1( نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی 

2( تحقق آرمان ها و ارزش  به هر قیمتی 

3( عرصه های اجتماعی مانند هنر، ارتباط و اندیشه 

4( رفتارهای قابل مشاهده و نادیده گرفتن معنای کنش
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نادیده گرفتن معنای کنش و آن چه درون انسان می گذارد، توسط پوزیتیویست ها، کدام یک از پیامدهای زیر را ندارند؟ 1--

1( خالقیت زدایی                                2( ارزش زدایی                  3( هنجار زدایی                                                 4( معنا زدایی

در ارتباط با پیام ارزش زدایی در رویکرد پوزیتیویستی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( کنش اجتماعی، هدف دار است برخی اهداف کنشگران قابل مشاهده اند. 

ب( انسان ها اغلب در کنش هایشان به دنبال تحقق اهداف و ارزش هایی هستند که دیگران نمی توانند آن ها را مشاهده کنند. 

ج( در جامعه شناسی پوزیتیویستی ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودند کینه توزی و خودخواهی، به خودی خود قابل فهم است. 

د( با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی است.

1( ص- ص- غ- غ                           2( غ- غ- ص- ص                                  3( ص- ص- غ- ص                                      4( ص- غ- ص- غ

کدام کنش ها با رویکرد پوزیتیویستی قابل مشاهده نیستند؟ چه کسانی ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی را انکار می کنند؟ این 1--
افراد دچار چه موردی می شوند؟ 

1( عاطفی، هنری، اخالقی، مذهبی- کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند- اخالق گریزی 

2( هنجاری، ارزشی، اخالقی- سکوالریست ها- بی دینی و خدا گریزی 

گاهانه، معنادار- کسانی که روش های شهودی را معتبر می دانند- پرخاشگری و هیجان  3( اجتماعی، آ

4( ارادی، مفهومی، تفسیری- کسانی که روش های مفهومی را معتبر می دانند- معنا گریزی

برای فهم انگیزه ی جوانان و نوجوانان، گزینه های صحیح و غلط را پیدا کنید: 1--

الف( برای فهم انگیزه ی جوانان و نوجوانان، باید از روش های تجربی استفاده کرد. 

ب( باید همدالنه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آن ها را فهمید. 

ج( همراهی همدالنه به معنای تأیید کنشگران است. 

د( همراهی همدالنه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از نظر خودشان و تالش برای فهم آن ها است.

1( ص- غ- ص- غ                                 2( ص- ص-غ- غ                          3( غ- ص- غ- ص                                   4( ص- ص- ص- غ

در ارتباط پیامدهای کنش اجتماعی گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف( فلزات نقطه ی جوش و ذوب مخصوص خود را دارند، انسان ها نیز اینگونه اند. 

گاهانه عمل می کنند و عملشان معنادار است.  ب( انسان ها بر خالف پدیده های طبیعی، آ

ج( انسان ها در شرایط گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. به همین دلیل کنش انسان را می توان با روش تجربی تحلیل کرد. 

د( حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند اما روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد.

1( ص- غ- ص- غ                                2( غ- ص- غ- ص                      3( ص- ص- غ- غ                                   4( غ- غ- غ- ص
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پایۀ دوازدهم

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 کنش انسان را نمی توان با روش تجربی تحلیل کرد، زیرا اگر چه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند ولی روش تجربی توان فهم معانی کنش 
انسان ها را ندارد. بنابراین مطالعه ی کنش اجتماعی فقط به روش تجربی، سه پیامد به همراه دارد: 1( خالقیت 2( ارزش زدایی )اخالق گریزی( 3( معنا زدایی.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیامدهای نادیده گرفتن کنش و ویژگی های آن: و ا (1ل

1- خالقیت زدایی و سرکوب روحیه ی خالق انسان ها در عرصه های هنر، ارتباط و اندیشه 

2- نادیده گرفتن اراده و خالقیت انسان ها 

3- ارزش زدایی و اخالق گریزی 

4- معنازدایی و نادیده گرفتن معنای کنش 

نکته: جامعه شناسان پوزیتیویستی، قائل به یکسان انگاری نظم اجتماعی و نظم طبیعی هستند و تاکید افراطی بر نظم اجتماعی دارند. تاکید بیش از اندازه بر 
گاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد. نظم اجتماعی به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آ

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تفهمی- انتقادی- پوزیتیویستیو ا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نادیده گرفتن اراده و خالقیت انسان ها- قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی- کردن ارتباط ما با یکدیگرو ا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنش انسان را نمی توان فقط با روش تجربی تحلیل کرد، زیرا اگرچه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی و ا (1ل
هستند، اما روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد. اوردوس که تصویر آن در صورت سوال آمده است، بزرگ ترین شهر متروکه ی جهان است که 

با وجود سرمایه گذاری و برنامه ریزی دولت چین برای سکونت در آن، تقریبًا خالی از سکنه مانده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. به سبب این که بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالق و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی که و ا (1ل
فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و... دچار اخالق گریزی می شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گاهی و معنا، مطالعه  گاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آ  نظریه پردازان کنش اجتماعی، آ
گاهی و تابع آن می بینند. همین نگاه مسیر  می کنند، این جامعه شناسان، ویژگی های دیگر کنش، یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آن ها را برخاسته از آ

را برای عبور از جامعه شناسی تبیینی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری همواره ساخت.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.جامعه شناس تالش می کند با هنر آشنایی زدایی، از چشم انداز فردی غریبه به موقعیت های اجتماعی نگاه کند تا از این و ا (1ل
دانش علمی و عمومی عبور کند و به پیچیدگی و آن موقعیت اجتماعی نزدیک ترشود. 

یکسان دانستن طبیعت و جامعه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد. 

همراهی همدالنه به معنای تایید کنشگران نیست، بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان و تالش برای فهم آن هاست. روش رویکرد 
تفسیری، تفسیر )نگاه از درون و پدیده ها برای یافتن معنای آن ها( است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اگر تبیین را دانش جهان شمول )قوانین همه جایی و همیشگی( بدانیم، تفسیر، دانش محلی )این جایی و اکنون( است. و ا (1ل
کنش اجتماعی یعنی فعالیت معناداری که با توجه به دیگری انجام می شود. منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن بر یک دیگر 

اثر می گذارند و از یک دیگر اثر می پذیرند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- عبارت اول: هویت زدایی 

- عبارت دوم: قفس آهنین 

- عبارت سوم: فعالیت و خالقیت کنشگران 

- عبارت چهارم: ارزش زدایی

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

به سبب این که بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می 
دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... دچار اخالق گریزی می شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای مقاومت در برابر سیاست جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی. پیمان هایی از قبیل جنبش و اا (1ل
عدم تعهد، اتحادیه ی عرب، سازمان کنفرانس اسالمی و ... بین دولت ها شکل گرفته است.

جامعه شناسی تبیینی با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش های انسانی از جمله ارزش های سیاسی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند. از این رو با ارزش 
زدایی و معنا زدایی از قدرت آن به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد منشأ مطالعه می کند. 

در جهان متجدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله ی علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند. رواج این دسته از کنش های حسابگرانه 
ی معطوف به دنیا، عرصه را بر سایر کنش های انسانی، مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند. این وضعیت، افراد خواهان تسلط بر این جهان را به 
تدریج، اسیر نظام اجتماعی پیچیده ای می سازد که مثل قفس آهنین، همه ی ابعاد وجود آنان را احاطه می کند و فرصت رهایی از این قفس خودساخته را از 

آنان می گیرد. از این روند، به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها یاد می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نادیده گرفتن کنش، نادیده گرفتن ویژگی های آن است و پیامدهایی را در پی دارد: و اا (1ل

خالقیت زدایی: کنش اجتماعی، ارادی است، اما جامعه شناسی تبیینی با تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، 
اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرد. تاکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم برای تحقق چه آرمان ها و 
ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند. به عالوه، این تاکید موجب سرکوب روحیه ی خالق انسان ها در بسیاری عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود. 

انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شکارهای هنری و اختراعات بزرگ هنگامی  پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد. 

گاهانه و معنادار است. نادیده گرفتن معنای کنش، سبب شده است که بیشتر مطالعات تبیینی به توصیف و خصوصیات و رفتارهای  معنازدایی: کنش اجتماعی، آ
قابل مشاهده ی ما محدود شوند. 

ارزش زدایی: در جامعه شناسی تبیینی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضدارزش بودن کینه توزی و خودخواهی قابل مشاهده و فهم نیست، زیرا با استفاده از 
روش تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی است.



پاسخنامۀ درس چهارم: کنش اجتماعی

637

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنش اجتماعی، خشت بنای جامعه است. و اا (1ل

بحران هویت فرهنگی در جایی به وجود می آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 

ناسیونالیسم، اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. به سبب اینکه بسیاری از واکنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی و اا (1ل
که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... دچار اخالق گریزی می شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. به سبب این که بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالق و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی و اا (1ل
که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، انکار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... دچار اخالق گریزی می شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- نظم اجتماعی پیش بینی رفتار دیگران را امکان پذیر نموده است. 

- افول معانی پیامد و نتیجه ی نادیده گرفتن ویژگی های کنش اجتماعی است. 

- تأکید بیش از اندازه ی رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی به سرکوب و حذف اراده و خالقیت از زندگی اجتماعی انجامید. 

- برخی مدعی شدند که: ارزیابی های اخالقی و نگاه وسیله ی به قدرت و ثروت دست و پاگیر بوده و مانع توسعه و پیشرفت شده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. گرایش افراطی به فضای مجازی )مسئله اجتماعی( و اا (1ل

در مطالعات تبیینی بین میزان پرخاشگری، هیجان، خواب، وضعیت تحصیالت و تأهل با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد. 

در رویکرد تفسیری برای پی بردن به داللت های اعتیاد و گرایش افراطی به فضای مجازی به زمینه ی فرهنگی که جوانان در آن به استفاده افراطی از اینترنت 
پر می پردازند رجوع می کنند. 

رویکرد انتقادی به ارزیابی و داوری گرایش و اعتیاد به فضای مجازی می پردازد و آن را خطرناک می داند و معتقدند که جوانان را از فضای واقعی زندگی اجتماعی جدا می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نادیده گرفتن کنش، نادیده گرفتن ویژگی های آن است و پیامدهایی دارد: 1- رکود اراده ها 2-  سقوط ارزش ها 3- افول معانی 

گاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد و شور  تأکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آ
زندگی را از انسان ها می گیرد. 

اقتصاد وابسته به نفت، از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد می کند، باعث شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای می شود که مستقیم و غیر 
مستقیم وابسته به نفت است؛ دولت بزرگی به وجود می آید که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدت نفت و نه رواج کسب و کار، افزایش دهد و هزینه های آموزش و 

بهداشت را که در بیش تر نقاط دنیا از محل مالیات ها پرداخت می شود که درآمدهای نفتی تامین کند. 

ما بی نظمی را بیش تر می بینیم و نظر را مشاهده نمی کنیم؛ زیرا به نظم عادت کرده ایم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. جامعه شناسی تبیینی، با استفاده از روش های کّمی، به پیش بینی، پیش گویی و کنترل پدیده های اجتماعی است و و لا (1ل
در این راستا، بین عوامل رابطه برقرار می کند. جامعه شناسی تفسیری، برای فهمیدن داللت های کنش، باید به زمینه های فرهنگی ای که کنشگر در آن عمل 

می کند، مراجعه می کند. جامعه شناسی انتقادی از پدیده های اجتماعی انتقال می کند اما نمی تواند حقیقت و فضیلتی را کشف کند. )رد گزینه 1(

گزینه 2 پاسخ صحیح است. با همراهی همدالنه با جوانانو اا (1ل
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنش اجتماعی خشت بنای جامعه است. و اا (1ل

ساختارهای اجتماعی هر چقدر هم جا افتاده و با سابقه باشند، با واکنش های افراد به وجود آمده اند و بر قرار دارند.

گزینه 3 پاسخ است. و اا (1ل

انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند، بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی 
بکاهند. به هر میزان که این آرمان ها و ارزش ها واالتر و انگیزه ی افراد برای تحقق بخشیدن به آن ها قوی تر باشد، تغییر مهم تری ایجاد خواهد شد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

می  نشان  خود  از  متفاوتی  رفتارهای  گوناگون،  شرایط  در  ها  آن  است.  معنادار  عملشان  و  می کنند  عمل  گاهانه  آ طبیعی،  پدیده های  خالف  بر  ها  انسان 
با روش تجربی تحلیل کرد، زیرا اگر چه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند اما روش  دهند. به همین دلیل کنش انسان را نمی توان فقط 

تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

تاکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم را تحقق آرمان ها و ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند، به عالوه، 
این تأکید موجب سرکوب روحیه خالق انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. انسان ها قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی را تغییر دهند.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الگوی مقاومت آمرلی، نظامی نبود، بلکه کاماًل فرهنگی بود. مبارزه ی نظامی از نظم مشخصی پیروی می کند، اما شکل دیگری از مبارزه وجود دارد که به 
جنگ های نامنظم شهرت یافته است. مقاومت مردم مسلمان آمرلی، نمونه ای از جنگ های نامنظم است. در جنگ های نامنظم افراد از نظم موجود پیروی 

نمی کنند، بلکه از آن فراتر می روند و با ارزش ها و معانی پیوند می خورند. 

کنش اجتماعی خشت بنای جامعه است و تمامی پدیده های اجتماعی خرد و کالن با کنش های اجتماعی پدید می آیند. ساختارهای اجتماعی، هر چقدر هم 
جا افتاده و باسابقه باشند، با کنش های افراد به وجود آمده اند و برقرارند. رویکرد پوزیتیویستی بر آنچه مشاهده می شود، تمرکز کند و اغلب معنای کنش و آن چه 

درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

الف( تاکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم برای تحقق آرمان ها و ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند. 

ب( با استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

همراهی همدالنه به معنای تایید کنشگران نیست، بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان و تالش برای فهم آن هاست. 

تاکید افراطی بر نظم اجتماعی موجب سرکوب روحیه ی خالق انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای فهم و انگیزه ی جوانان و نوجوانان نمی توان از روش های تجربی استفاده کرد، بلکه باید همدالنه با جوانان همراه و لا (1ل
شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آن ها را فهمید و آن ها را یاری داد )معنازدایی( 
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در جامعه شناسی پوزیتیویستی به دلیل این که صرفًا روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و ... دچار اخالق گریزی 
می شوند، به عنوان مثال تعداد کشته های جنگ جهانی با تعداد کشته های حمله ی مغول به ایران برابر است. 

تاکید افراطی و نظم اجتماعی موجب سرکوب روحیه ی خالقیت انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود. )خالقیت زدایی(

گزینه 2 پاسخ است. و اا (1ل

ماکس وبر از سلطه ی نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند. جامعه شناسان پوزیتیویستی با تاکید 
بیش از اندازه بر نظم اجتماعی، اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرند. 

همراه همدالنه به معنای تایید کنش گر نیست، بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان و تالش برای فهم آن هاست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم برای تعیین این که چه کسی از نژاد برتر برخوردار است و برگزاری و اا (1ل
جشنواره های زیبایی در روزگار ما، نشان دهنده ی تاکید افراطی بر امور قابل مشاهده اند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت صورت سوال بیانگر این مطلب است که انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکارهای هنری و و اا (1ل
اختراعات بزرگ هنگامی پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر می گذارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. همراهی همدالنه به معنای تایید کنش گران نیست، بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان و و اا (1ل
تالش برای فهم آن هاست.

گاهی و تابع آن می دانند.و اا (1ل گزینه 1 پاسخ صحیح است. ویژگی اراده ارزش و کنش را مهم دانسته ولی آن ها را برخاسته از آ

گاهی و معنا از زندگی می انجامد و شور زندگی را از انسان می گیرد.و اا (1ل گزینه 1 پاسخ صحیح است. به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آ

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لا (1ل



641

سواالت درس پنجم

ی
س

نا
ش

عه 
ام

ج

معنای زندگی

پایۀ دوازدهم

هر عبارت به ترتیب به کدام جامعه اشاره دارد؟ 1-

قصد ظلم به دیگر جوامع را ندارد، اما ظلم به دیگران را هم نمی پذیرد. 	 

مردم با آن که حقیقت و عدالت را می شناسند یا امکان شناخت آن را دارند، بر اساس آن عمل نمی کنند. 	 

عصبیتی که در آن جا وجود داشته، عامل پویایی و پیشرفت جامعه بوده است. 	 

در آن جا علوم ابزاری می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد. 	 

1( جامعه ی آرمانی فارابی- مدینه ی ضاله- جامعه ی شهرنشین- مدینه ی فاسقه 

2( جامعه ی آرمانی قرآن- مدینه ی فاسقه- جامعه ی بادیه نشین- مدینه ی ضاله 

3( جامعه ی آرمانی ابن خلدون- مدینه ی ضاله- جامعه ی شهرنشین- جامعه ی اساطیری 

4( جامعه ی آرمانی قرآن- مدینه ی فاسقه- جامعه ی بادیه نشین- مدینه ی جاهله

چگونه بررسی و مطالعه ی پدیده های انسانی و اجتماعی، به نتیجه گیری غلط و اشتباه منجر می شود؟ 1-

2( توجه به تنوع پدیده های انسانی و اجتماعی  1( توجه نکردن به موضوعات پدیده ها   

3( توجه نکردن به شباهت و تفاوت پدیده ها                     4( توجه نکردن به عنوان پدیده های انسانی و اجتماعی

کدام گزینه صحیح است؟ 1-

1( تنوع و تکثیر معانی، موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف می شود. 

2( اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی را مطالعه کند و و پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد از روش قوم نگاری استفاده می کند. 

3( آزمایش به معنای آزمون یک فرضیه در شرایط کاماًل کنترل شده است که توسط محقق ترتیب داده می شود، این روش در علوم طبیعی متداول است. 

4( مطالعه ی موردی، نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهایی است که در کنش ها نهفته اند.

 

به ترتیب هر کدام از عبارات زیر با کدام گزینه ارتباط دارد؟ 1-

این روش ها در جامعه شناسی تبیینی کاربرد دارند. 	 

معنای ذهنی کنش ها 	 

الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی 	 

1( کمی- فردی- شناخته وجود مشترک انسان ها و تفاوت های فردی- اجتماعی 

2( کیفی- فردی- وجود مشترک انسان ها 

3( کیفی- اجتماعی- شناخت وجود مشترک انسان ها و تفاوت های فردی- اجتماعی 

4( کمی- اجتماعی- شناخت تفاوت های فردی
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کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1-

1( فراتجربی- درک و ارزیابی پدیده های اجتماعی- نقد و بررسی پدیده های اجتماعی- پدیده های اجتماعی و معنای آن ها 

2( نگاه از بیرون- معنا بخشی به زندگی اجتماعی- توصیف پدیده های اجتماعی- یکسان انگاری طبیعت و جامعه 

3( نگاه از بیرون- توصیف پدیده های اجتماعی- داوری و ارزیابی پدیده های اجتماعی- پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی 

4( حس و تجربه- معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی- پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی- کنش های اجتماعی و معنای آن ها

کدام گزینه به ترتیب موارد زیر را نشان می دهد؟ 1-

اشتراک مطالعه ی موردی و قوم نگاری 	 

افتراق وبر و کنت 	 

اشتراک وبر و دیلتای 	 

1( روش کیفی- ارزیابی و پدیده های اجتماعی- متفاوت بودن پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی 

2( روش کّمی- معنادار بودن پدیده های اجتماعی- یکسان بودن قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی 

3( روش های کیفی- معنادار بودن پدیده های اجتماعی- متفاوت بودن پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی 

4( در مقابل روش های کّمی- توصیف پدیده های اجتماعی- همانند سازی انسان ها و پدیده های طبیعی

به ترتیب یکی از رویکردهای جامعه شناسی تبیینی و تفسیری چگونه به مطالعه ی یک پدیده ی اجتماعی مانند تکدی گری می پردازند؟ 1-

1( مطالعه پدیده تکدی گری با نگاه از بیرون- مدتی با تکدی گران زندگی می کند و به نقد و اصالح آن ها می پردازد. 

2( پرداختن به علت رواج تکدی گری با نگاهی از درون- فهم پدیده ی اجتماعی تکدی گری و دست یابی به معنای آن ها از طریق حواس 

3( مطالعه ی پدیده ی تکدی گری با روش حسی و تجربی و هدف پیش بینی و کنترل آن- مدتی با متکدیان زندگی می کند و از این راه عقاید و ارزش های آن ها 
را می فهمد و توصیف می کند. 

4( مطالعه ی پدیده ی تکدی گری با روش غیر تجربی و توصیف آن- مطالعه ی پدیده ی تکدی گری به روش نگاه از بیرون برای پیش بینی و کنترل آن

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »قوم نگاری« و »پدیده های نادیده گرفتن کنش اجتماعی« نادرست و درست است؟ 1-

1( به معنای مطالعه یک ده، موقعیت جقرافیایی، اوضاع جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی جزئیات زندگی مردم ده می باشد- به سبب اینکه 
بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با رویکرد تبیینی قابل توضیح نیستند، کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انکار این 

ارزش ها دچار اخالق گریزی می شوند. 

2( پژوهشگر به دنبال این است که کنش های یک قوم را تجربه کند تا آن ها را بهتر بشناسد- تاکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون 
آن که بدانند این نظم برای تحقق آرمان ها و ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند. 

گاهانه و  3( پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره آن ها را دارند، زندگی می کند و خود را در شرایط سیاسی آن قرار می دهد- کنش اجتماعی، آ
معنادار است و در نظر گرفتن معنای کاهش سبب شده است که مطالعات تبیینی به توصیف و خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده ی انسان ها محدود نشوند. 

4( پژوهشگر به دنبال پرده برداشتن از معناهایی است که در کنش ها نهفته است- کنش اجتماعی ارادی است و جامعه شناسان تبیینی با تاکید بیش از اندازه بر 
آن باعث شکوفایی روحیه ی خالق انسان ها در بسیاری از عرصه ها می شوند. 

هدف روش موضوع نوع جامعه شناسی

)ب( - )د( تفسیری

)ج( )الف( - تبیینی
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باور رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟ 1-

1( کنش اجتماعی، معنادار است و پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی، از طریق حواس مطالعه کرد. 

2( جامعه شناس، فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند. 

3( تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 

4( کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند.

هر عبارت به ترتیب پیامد کدام مورد است؟ 1--

شناخت توأمان و صحیح تفاوت های فردی و اجتماعی و وجوه مشترک انسان ها 	 

پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی 	 

به کارگیری روش های کیفی 	 

1( الزمه ی شناخت پیچیدگی های پدیده های اجتماعی- فرهنگ ها و جهان های اجتماعی متفاوت- در تقابل با روش های کمی 

2( دسترسی به زمینه ی فرهنگی که کنشگر در آن عمل می کند- تنوع و تکثر معانی- پی بردن به قصد و هدف کنشگر 

3( الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی- فعالیت و خالقیت کنشگران- فهم کنش انسان ها 

4( راه یابی به ذهن کنشگر- کنشگران فردی و جمعی- در تقابل با روش های کمی

در کدام روش پژوهش، محقق موقعیت جغرافیایی، اوضاع جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی جزئیات زندگی 1--
مردم یک ده یا یک روستا را بررسی می کند؟ 

1( روش کمی             2( مطالعه موردی                        3( روش های آماری                              4( قوم نگاری

کدام گزینه صحیح است؟ 1--

1( تنوع و تکثر معانی، موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف می شود. 

2( اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهند از روش قوم نگاری استفاده می کند. 

3( آزمایش به معنای آزمون یک فرضیه در شرایط کاماًل کنترل شده ای است که توسط محقق ترتیب داده می شود، این روش در علوم طبیعی متداول است. 

4( مطالعه ی موردی، نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از مسائل معناهایی است که در کنش 
ها نهفته اند.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

وجود پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری پرسیدن معانی آن ها می شود. 	 

نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آنهاست. 	 

بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند.	 

معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی 	 

1( فعالیت و خالقیت کنشگران- خالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی- رویکرد تبیینی- هدف رویکرد تبیینی 

2( وجود نظریات متفاوت- فعالیت خالقیت کنشگران- رویکرد تفسیری- موضوع رویکرد تفسیری

3( تنوع و تکثر معانی- فعالیت و خالقیت کنشگران- رویکرد تفسیری- موضوع رویکرد تفسیری 

4( تنوع و تکثر معانی- نظریات متفاوت- رویکرد تفسیری- هدف رویکرد تفسیری
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عبارت درست در رابطه با »نظام اجتماعی« و »مطالعه ی موردی« کدام است؟ )به ترتیب( 1--

1( یک ساختار اجتماعی پویاست و همانند خودرویی است که روشن شده و در حرکت است- در مقابل روش های کیفی است، گافمن از محققان این است که 
ماه ها به عنوان یک کارمند در یک بیمارستان مشغول به کار شده از طریق مشاهده ی مشارکتی به تحقق پرداخت. 

2( رشد جمعیت از جمله تغییراتی است که یک نظام در محیط ایجاد می کند- نوعی قوم نگاری بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن، محقق به دنبال 
پرده برداشتن از معنا هایی است که در کنش ها نهفته است. 

3( همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط، نیازهای خود را تامین کند و خود را در بلندمدت حفظ نماید- یکی از روش های کیفی است 
که در آن، محقق می تواند تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خالص را مطالعه کند. 

4( برداشت روزافزون از منابع تجدیدپذیر از جمله تغییراتی است که یک نظام اجتماعی در خود ایجاد می کند- یکی از روش های کّمی است که پژورهشگر برای 
مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره ی آن ها را دارد، زندگی می کند و خود را در شرایط فرهنگی آن قرار می دهد.

قوم نگاری و مطالعه ی موردی در مقابل ...................... قرار می گیرد که در جامعه شناسی تبیینی به کار می روند. 1--

4( روش های کیفی 1( روش تفسیری                              2( روش های کمی                              3( روش تفهمی   

علت پیدایش هریک از موارد زیر به ترتیب چیست؟ 1--
شکل گیری نسل دوم غرب گرایان 	 
پدیدآمدن آثاری مانند بازگشت به خویشتن و فطرت 	 
هویت زدایی 	 

1( شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اروپایی- نقد رویکرد تقلیدی به غرب- نادیده گرفتن این پدیده های اجتماعی 

2( در هم ریختن نظم پیشین به بهانه ی رسیدن به جایگاه کشورهای غربی- نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب- دستیابی به پیچیدگی پدیده های اجتماعی 
و درک آن ها 

3( شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اروپایی- تایید هویت های کاذبی که مستشرقان ساخته بودند- دستیابی به معنای پدیده های اجتماعی 

4( اعتراض نخبگان غربگرا- القای هویت های غربی به جوامع غیر غربی- در نظر گرفتن عمق و دشواری پدیده های اجتماعی

این موارد به ترتیب عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟ 1--

با روش تبیینی می خواست مجرم بودن یا نبودن را با مشاهده ی ویژگی های جسمانی و ظاهری تشخیص دهد. 	 

به اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد روی آورده بودند. 	 

به عنوان یک کارمند در بیمارستان روانی مشغول به کار شد تا اثر آن را بر روی بیماران مشاهده و تحقیق کند. 	 

2( لمبروزو- روشنفکران چپ- وبر  1( گافمن- منورالفکران- دیلتای    

4( لمبروزو- منورالفکران غربگرا- گافمن 3( گافمن- روشنفکران غربگرا- لمبروزو   

کدام عبارت در مورد روش  آزمایش درست نیست؟ 1--

1( به معنای آزمون یک فرضیه در شرایط کامال کنترل شده ای که توسط محقق ترتیب داده می شود و در علوم طبیعی متداول است و در جامعه شناسی کاربرد چندانی ندارد. 

2( افراد را نمی توان وارد محیط آزمایشگاهی کرد، آن ها می دانند که مورد مطالعه اند و ممکن است رفتار طبیعی نداشته باشند. 

3( اغلب می توان از این روش در جامعه شناسی استفاده کرد و به نتایج مفیدی رسید، آزمایش فیلیپ زیمباردو در ایجاد یک زندان ساختگی مثال خوبی از کاربرد 
آزمایش در جامعه شناسی است. 

4(تغییر رفتار افراد در محیط آزمایشگاهی در دهه ی 30 میالدی به هنگام کار پژوهشی بر روی کارگران کارخانه ی هوئرن، مشخص شد و ناکارآمدی این روش 
را در مطالعه ی انسان ها نشان داد.
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چگونه بررسی و مطالعه ی پدیده های انسانی و اجتماعی، به نتیجه گیری غلط و اشتباه منجر می شود؟ 1--

1( توجه نکردن به موضوعات پدیده ها   

2( توجه به تنوع پدیده های انسانی و اجتماعی 

3( توجه نکردن به شباهت و تفاوت پدیده ها   

4( توجه نکردن به عمق پدیده های انسانی و اجتماعی

کدام گزینه صحیح است؟ 1--

1( تنوع و تکثر معانی، موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف می شود. 

2( اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد از روش قوم نگاری استفاده می کند. 

3( آزمایش به معنای آزمون یک فرضیه در شرایط کاماًل کنترل شده ای است که توسط محقق ترتیب داده می شود، این روش در علوم طبیعی متداول است. 

4( مطالعه ی موردی، نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معنا هایی است که در کنش ها نهفته اند.

به ترتیب هر کدام از عبارات زیر با کدام گزینه ارتباط دارد؟ 1--

این روش ها در جامعه شناسی تبیینی کاربرد دارند. 	 

معنای ذهنی کنش ها 	 

الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی 	 

1( کمی- فردی- شناخت وجوه مشترک انسان ها و تفاوت های فردی- اجتماعی 

2( کیفی- فردی- وجوه مشترک انسان ها 

3( کیفی- اجتماعی- شناخت وجوه مشترک انسان ها و تفاوت های فردی- اجتماعی 

4( کمی- اجتماعی- شناخت تفاوت های فردی

کدام گزینه، در رابطه با باور رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی صحیح است؟ 1--

1( همه دانش ها، تولیداتی اجتماعی و فرهنگی هستند. 

2( کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. 

3( جامعه شناس، فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند. 

4( آنچه جامعه شناسان از مطالعه پدیده ها می فهمند باید با روش تجربی اثبات شود.

به ترتیب هر یک از این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟ 1--

جایگاه فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی 	 

تفاوت نوع لباس پوشیدن در موقعیت های مختلف 	 

عبور از ظاهر پدیده های اجتماعی و راه یابی به معانی نهفته در کنش ها برای فهم زندگی اجتماعی 	 

1( هویت اجتماعی- پدیده های اجتماعی- نگرش جامعه شناسی انتقادی 

2( طبقه ی اجتماعی- فایده ی نظم اجتماعی- روش جامعه شناسی تفسیری 

3( موقعیت اجتماعی- کنش اجتماعی- رویکرد جامعه شناسی تفسیری 

4( پایگاه اجتماعی- فایده ی قواعد اجتماعی- هدف جامعه شناسی انتقادی
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به ترتیب، هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام یک از انواع رویکرد در جامعه شناسی است؟ 1--

یکسان بودن روش مطالعه در همه دانش های علمی 	 

پیش بینی و کنترل و پدیده های اجتماعی 	 

نگاه از درون به پدیده ها برای یافتن معنای آن ها 	 

2( تبیینی- تفسیری- انتقادی  1( تفسیری- تفسیری- تبیینی   

4( انتقادی- تبیینی- تفسیری 3( تبیینی- تبیینی- تفسیری   

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 	 

نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آنهاست. 	 

بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. 	 

1( فعالیت و خالقیت کنشگران- خالق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی- رویکرد طبیعی 

2( وجود نظرات متفاوت- تنوع و تکثر معانی- رویکرد تبیینی 

3( تنوع و تکثر معانی- فعالیت و خالقیت کنشگران- رویکرد تفسیری 

4( تنوع و تکثر معانی- وجود نظریات متفاوت- رویکرد تفسیری

تنوع و تکثر معانی موجب .................... کنش های انسانی و ...................... آن ها می شود. برای فهم کنش انسان ها 1--
باید به سراغ روش های .................. رفت که در مقابل جامعه شناسی ................. قرار دارند و روش های .................... 

هستند. 

1( سادگی- دشواری فهمیدن معانی- کمی- تفهمی- کیفی 

2( پیچیدگی- دشواری فهمیدن معانی- کیفی- پوزیتیویستی- کمی 

3( تفاوت- متفاوت بودن معانی کنش ها- کیفی- تفسیری- کمی 

4( اختالف- تفاوت در فهم معانی- کمی- انتقادی- کیفی

در ارتباط با »مطالعه ی موردی« گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف: مطالعه ی موردی از روش های کمی است. 

ب: در این بخش محقق بخش مهم یک پدیده ی اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه می کند. 

ج: در این روش محقق سعی می کند عمق پنهان و منحصر به فرد بودن یک پدیده ی اجتماعی را نشان دهد. 

د: برای مثال یکی از جامعه شناسان برای تحقیق درباره ی بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن بر بیماران ماها به عنوان کارمند در یک 
بیمارستان روانی مشغول به کار شد.

1( ص- ص- غ- غ                         2( غ- غ- ص- ص                                  3( ص- غ- ص- غ                                    4( غ- ص- غ- ص

...................نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهایی 1--
است که در کنش ها نهفته اند. 

2( قوم نگاری  1( مطالعه ی موردی    

4( روش کمی جامعه شناسی پوزیتیویستی 3( پرسشنامه با پاسخ های چندگزینه ای  
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اگر محقق بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص را مطالعه کند از کدام روش استفاده می کند؟ 1--

1( مطالعه ی موردی                            3( پرسشنامه با پاسخ های چند گزینه ای

2( قوم نگاری                                       4( روش کمی جامعه شناسی پوزیتیویستی

چه موقع بررسی و مطالعه ی پدیده های انسانی و اجتماعی به نتیجه گیری های غلط و اشتباه منجر می شود؟ 1--

1( تاکید بیش از اندازه بر نظم شود.   

2( بدون توجه به حقوق آن ها باشد. 

3( به تفسیر افراد از خودشان توجه شود.   

4( معانی رفتار ها در جوامع مختلف یکسان پنداشته شود.

وجود نظریات متفاوت در مورد پدیده های اجتماعی، نشانه ی چیست؟ 1--

1( پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و دشواری فهم آن ها 

2( تنوع معانی پدیده های اجتماعی و قابل پیش بینی بودن چرایی وقوع آن ها 

3( سر راست و ساده بودن پدیده های اجتماعی و کامال قابل پیش بینی بودن آن ها 

4( وابستگی این پدیده ها با ویژگی های فردی و یکنواختی معانی پدیده های اجتماعی

کدام یک در روش »قوم نگار« به کار گرفته نمی شود؟ 1--

1( تجربه کنش های قوم مورد مطالعه برای شناخت بهتر 

2( قرار گرفتن پژوهشگر در شرایط فرهنگی قوم مورد پژوهش 

3( پرسشنامه با پاسخ های چند گزینه ای 

4(زندگی کردن پژوهشگر با قومی که قصد تحقیق در مورد آن ها دارد.

وجه مثبت و منفی رویکرد تفهمی- تفسیری در مطالعه ی جوامع و فرهنگ ها به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 1--

1( مقایسه ی ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های غلط- درگیری علوم اجتماعی در مطالعات پایان ناپذیر و تمام نشدنی 

2( توجه به معانی فرهنگی آن جامعه از منظر افراد آن جامعه- درگیری علوم اجتماعی در مطالعات پایان ناپذیر و تمام نشدنی  

3( مقایسه ی ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های غلط- توجه به معانی فرهنگی آن جامعه از منظر افراد آن جامعه 

4( توجه به معانی فرهنگیان آن جامعه از منظر افراد آن جامعه- مقایسه ی ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های معنایی پوزیتیویستی

الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی چیست؟ 1--

1( نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی در وقوع آن ها. 

2( پاسخ های ساده، سر راست و کاماًل قابل پیش بینی درباره ی چرایی وقوع پدیده های اجتماعی 

3( شناخت صحیح و توأمان »تفاوت های فردی- اجتماعی« و »وجوه مشترک« انسان ها 

4( تاکید بر پیچیدگی کنش ها و پدیده های اجتماعی و عدم وابستگی این واکنش ها به ویژگی های فردی
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مطالعه ی موردی چه نوع روشی است و در این روش محقق چگونه عمل می کند؟ 1--

1( کمی- پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره ی آن ها دارد زندگی می کند. 

2( کیفی- پژوهشگر خود را در شرایط فرهنگی گروهی که مورد مطالعه ی او هستند، قرار می دهد. 

3( کمی- پژوهشگر کنش های جامعه ی مورد تحقیق را تجربه می کند تا آن ها را بهتر بشناسد. 

4( کیفی- تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص را مطالعه کرده و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان می دهد.

به ترتیب عبارت با کدام مفهوم مرتبط است؟ 1--

نادیده گرفتن پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی برای دست یابی به پاسخ های ساده، سر راست و قابل پیش بینی 	 

مطالعه ی تمامی ابعاد یک پدیده و نشان دادن عمق پنهان و منحصر به فرد آن 	 

مطالعه ی زندگی اجتماعی انسانن با تاکید بر آگاهی و معنا 	 

اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم برای تعیین این که چه کسی از نژاد برتری برخوردار است. 	 

1( آشنایی زدایی- مشاهده ی مشارکتی- نظریه پردازان پوزیتیویست- ارزش زدایی 

2( هویت زدایی- مطالعه ی موردی- نظریه پردازان کنش اجتماعی- ارزش زدایی  

گاهی است- خالقیت زدایی  3( ارزش زدایی- قوم نگاری- اراده و ارزش برخاسته از آ

4( هویت زدایی- قوم نگاری- مهم دانستن ارزش و اراده- معنا زدایی

کدام گزینه با تصویر زیر مرتبط است؟ 1--

1( خالق و فعال بودن انسان در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ و جهان های

 اجتماعی کم و بیش یکسان می شود. 

2( تأکید بر پیچیدگی کنش ها و پدیده های اجتماعی و تنوع معانی به این معناست که 

جوامع انسانی فاقد هر گونه شباهت و اشتراک می باشند. 

3( فعالیت و خالقیت کنشگران موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه ی آن پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی می شود. 

4( فهم هر کنش مستلزم دسترسی به معانی ذهنی نهفته در آن است که باید برای درک آن به ذهن کنش گر راه یابیم. 

تصاویر زیر به کدام گزینه مرتبط نیستند؟ 1--

1( الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی شناخت صحیح و توأمان تفاوت های ذهنی

 و اجتماعی و وجوه مشترک انسان هاست. 

2( فعالیت و خالقیت کنش گران موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه ی آن

 پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی می شود. 

3( کنش های انسان ها هم چنان که دارای تفاوت های فردی و اجتماعی بسیاری هستند، شباهت های اندکی دارند که موجب دشواری و فهم آن ها می شود. 

4( بخشی از پیچیدگی کنش های انسانی به سبب وابستگی به توانایی های ذهنی و جسمی و همچنین به ویژگی هایی مانند موقعیت اجتماعی و تنوع فرهنگ 
ها و خرده فرهنگ ها است.

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

گاهی و معنا و انسان به مثابه شیء تقابل دیدگاه تفهمی، تفسیری را با دیدگاه پوزیتیویستی نشان می دهد.  الف( انسان به مثابه آ

پوشیدن شاد رنگارنگپوشیدن چادر سفید
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ب( این که یکی از جامعه شناسان برای تحقیق درباره ی بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن بیماران، ماه ها به عنوان کارمند در بیمارستان 
مشغول به کار شد، نشان دهنده ی استفاده ی او از روش مشاهده ی مشارکتی است. 

ج( در نگاه جامعه شناسان پوزیتیویستی جامعه یک موجود زنده نیست، بلکه شبیه یک موجود زنده است.

1( غ- غ- ص                     2( ص- ص- غ                3( غ- ص- غ                            4( ص- غ- ص

در رویکرد تفهمی- تفسیری: 1--

1( امکان مقایسه ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های غلط، به وجود می آید. 

2( جوامع و فرهنگ ها باید از منظر خودشان مطالعه شوند و امکان داوری و مقایسه فرهنگ ها وجود ندارد. 

3( یافتن راهی برای داوری علمی درباره ی ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصه قدرت ضروری دانسته می شود. 

4( ارزش های انسانی را قابل مطالعه نمی داند، از این رو با ارزش زدایی از قدرت، آن را به عنوان پدیده ای خنثی مطالعه می کند.

کدام عبارت، در مورد قوم نگاری درست نیست؟ 1--

1( پژوهشی است که برای شناسایی بهتر قومی، کنش های آن ها را تجربه می کند و بر اساس مشاهده ی مشارکتی است. 

2( نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهای نهفته در کنش ها است. 

3( نوعی پژوهش کمی است که برای مطالعه ی تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص و عمق پنهان منحصر به فرد بودن آن به کار می رود. 

4( پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره ی آن ها را دارد زندگی کرده و خود را در شرایط فرهنگی و کنش های آن ها قرار می دهد.

فهم هر کنشی، مستلزم چیست؟ 1--

1( برای پی بردن به فهم کنش، باید به ذهن کنشگر راه یابیم. 

2( دسترسی به معنای ذهنی )فردی( و معنای فرهنگی )اجتماعی( نهفته در آن است. 

3( برای فهمیدن هدف کنش، باید به زمینه های فرهنگی ای که کنشگر در آن عمل می کند، مراجعه کنیم. 

4( تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی کنش های انسانی و سهولت فهمیدن معانی آن ها می شود.

کدام گزینه در ارتباط با »روش های پژوهشی کیفی« نادرست است؟ 1--

1( برخی از روش های آن برای دستیابی به پاسخ های ساده و کاماًل قابل پیش بینی درباره ی چرایی وقوع پدیده های اجتماعی، پیچیدگی و عمق آن ها را را 
نادیده می گیرند و به پاسخ هایی سر راست دست می یابند. 

2( مطالعه ی پدیده اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ و پی بردن به عمق پنهان و منحصر به فرد آن از طریق مشاهده مشارکتی 
یکی از روش های آن می باشد.

3( در مقابل روش های کمی قرار می گیرند و در یکی از روش های آن، پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره ی آن ها را دارد، زندگی می کند، خود 
را در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و کنش های ایشان را تجربه می کند تا آن ها را فهم کند. 

4( مطالعه ی یکی از جامعه شناسان برای تحقیق درباره ی بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن بر بیماران، ماه ها به عنوان کارمند در یک 
بیمارستان روانی، نمونه ای از مطالعه ی موردی است.
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یکی از پرسش های فقر و کلیدی برای اندیشمندان علوم اجتماعی این است که: 1--

1( چگونه میتوان معنای زندگی و معنای کنش انسان های دیگر را فهمید؟ 

2( چگونه می توان به زندگی انسان ها لذت بخشید و رنج را از آن گرفت؟ 

3(چگونه می توان گرایش انسان ها در زندگی را فهمید و آن جهت داد؟ 

4(چگونه می توان به انسان های جامعه امید داد و احساس پوچی و بیهودگی را از آن ها گرفت؟

به ترتیب شباهت و تفاوت این پدیده ها چیست؟ 1--

»شهادت طلبی، فدا کردن جان برای وطن، خودکشی« 

1( معنای متفاوت که هویت آن ها را تعیین می کند- دست شستن از جان و زندگی در دنیا و استقبال از مرگ 

2( دست شستن از جان و زندگی در دنیا و استقبال از مرگ- معنای متفاوت که هویت آن ها را تعیین می کند 

3( عشق به حیات جاودانه و غلبه بر دشمن- دفاع از غرور ملی و بحران های اجتماعی و هویت

4( دفاع از دین و مبارزه با ظلم و هیجان- رنج گریزی و فشارهای اقتصادی و بحران معنویت

»دفاع از غرور ملی، میهن دوستی، غلبه بر دشمن با کشورگشایی« از معانی کدام پدیده هستند؟ 1--

2( فدا کردن جان برای وطن  1( شهادت طلبی   

4( دست شستن از جان و زندگی در دنیا 3( خود کشی  

جامعه شناسانی که در تحلیل خودکشی به عوامل اقتصادی مانند فقر و کاهش رفاه عمومی، توجه کرده اند، از سوی برخی دیگر از 1--
جامعه شناسان با این انتقاد روبه رو هستند که ............. . 

1( چرایی وقوع خودکشی با یکدیگر متفاوت است و نمی توان تنها به  عوامل اقتصادی استناد کرد. 

2( خودکشی بیش تر در کشورهایی وجود دارد که بحران های اجتماعی با بحران هویت همراه هستند. 

3( نرخ خودکشی در بعضی از کشورها با سطح رفاه عمومی باال، بیش تر از برخی جوامع با سطح رفاه و شرایط اقتصادی پایین تر است. 

4( فشار اقتصادی از عوامل خودکشی هستند ولی پیچیدگی تفاوت های فردی و اجتماعی را نباید نادیده گرفت.

وجود نظریات متفاوت در حوزه جامعه شناسی نشانه ی ................... پدیده های اجتماعی و البته دشواری ............... آن ها 1--
پدیده های اجتماعی  ............. درباره ی چرایی وقوع   

ً
و کامال  ................ پاسخ های  به  برای دستیابی  است. برخی رویکردها 

............... این پدیده ها را نادیده می گیرد. 

1( پیچیدگی و عمق- فهم- ساده و سر راست- قابل پیش بینی- پیچیدگی و عمق 

2( سادگی و سطحی بودن- فهم- پیچیده- قابل پیش بینی- پیچیدگی و عمق

3( تنوع معانی- ویژگی- ساده و سر راست- غیرقابل پیش بینی- تفاوت معانی 

4( طبیعی بودن- شناخت- قابل فهم- متعارض- شباهت و تفاوت
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الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی، شناخت صحیح ..................... انسان ها است. 1--

1( تفاوت های فردی- اجتماعی و وجوه مشترک 

2( ویژگی های فردی مانند توانایی های ذهنی، عاطفی و جسمانی 

3( ویژگی های اجتماعی- فرهنگی مانند تنوع فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و موقعیت اجتماعی 

4( نیازهای طبیعی و غریزی

در ارتباط با کنش انسان ها، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

الف: کنش های انسان ها هدف دارند و تمامی پدیده های اجتماعی، نتیجه و برآیند همین کنش های هدفمند، هستند. 

ب: رویکرد تفهمی- تفسیری در تقابل با رویکرد پوزیتیویستی، برای این باور است کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. 

ج: برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد. 

د: برای فهم زندگی اجتماعی باید به معانی آشکار در کنش ها راه یافت.

1( ص- غ- ص- غ                                2( ص- ص- غ- غ                          3( غ- ص- ص- غ                                   4( ص- ص- غ- ص
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

جامعه ی آرمانی قرآن قصد ظلم به دیگر جوامع را ندارد، اما ظلم دیگران را هم نمی پذیرد. در مدینه ی فاسقه با آن که مردم حقیقت و عدالت را می شناسند یا 
امکان شناخت آن را دارند، بر اساس آن عمل نمی کنند. به نظر ابن خلدون، عصبیتی که در ابتدا در زندگی ساده ی بادیه نشینی وجود داشته، عامل پویایی و 
پیشرفت جامعه بوده است. در جوامع جاهله، علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی و مطالعه ی پدیده های انسانی و اجتماعی، بدون توجه به شباهت و تفاوت پدیده ها به نتیجه گیری های غلط و اشتباه منجر می شود.و ا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: و ا (1ل

1( تنوع و تکثر معانی، موجب چیپیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 

2( اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر به فرد 
بودن آن را نشان دهد از روش مطالعه موردی استفاده می کند. 

3( قومی نگاری نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معنا هایی است که در کنش ها نهفته اند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- این روش ها در جامعه شناسی تبیینی کاربرد دارند: کّمی 

- معنای ذهنی کنش ها: فردی 

- الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی: شناخت وجود مشترک انسان ها و تفاوت های فردی- اجتماعی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

رویکرد تفسیری

هدفروشموضوع

معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعیتفسیر )نگاه از درون پدیده ها برای یافتن معنای آن ها(کنش های اجتماعی به معنای آن ها

جامعه شناسی تبیینی

هدفروشموضوع

پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی 
هستند.

پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعیحس و تجربه )نگاه از بیرون(
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قوم نگاری و مطالعه ی موردی دو روش کیفی برای فهم کنش انسان ها هستند. و ا (1ل

گوست کنت معتقد بود کنش اجتماعی، معنادار است و پدیده های معنادار را نمی تواند همانند پدیده های طبیعی، از طریق حواس مطالعه  ماکس وبر برخالف آ
کرد، بلکه باید معنای آن ها را فهمید. 

در قرن نوزدهم میالدی برخی از متفکران اجتماعی آلمانی از جمله ویلهلم دیلتای و ماکس وبر، مدعی شدند که هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، 
نظم و قواعد خاصی دارد، اما انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده های اجتماعی نیز با پدیده های طبیعی تفاوت دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

در رویکرد تفسیری جامعه شناس می تواند برای مدتی با اعضای یک گروه یا قوم زندگی کند و از این راه، عقاید و ارزش های آن ها را بفهمد و توصیف کند، اما 
نمی تواند درباره ی درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش ها داوری کند و به نقد یا اصالح آن ها بپردازد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

در مطالعه ی موردی یک ده، موقعیت جغرافیایی، اوضاع جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی جزئیات زندگی مردم ده بررسی می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که کنشگران براساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. بنابراین برای فهم زندگی 
اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش ها راه یافت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی، شناخت توأمان و صحیح تفاوت های فردی و اجتماعی و وجوه مشترک انسان ها است. 

- فعالیت و خالقیت کنشگران موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه آن، پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی می شود. 

- برای فهم کنش انسان ها باید به سراغ روش هایی رفت که تفاوت ها را در نظر می گیرد، در مقابل روش های کمی قرار می گیرد و به نام روش های کیفی 
شناخته می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی گزینه های نادر ت: 

گزینه 1 تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 

جامعه شناسی تبیینی

هدفروشموضوع

پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی 
هستند.

پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعیحس و تجربه )نگاه از بیرون(

رویکرد تفسیری

هدفروشموضوع

معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعیتفسیر )نگاه از درون پدیده ها برای یافتن معنای آن ها(کنش های اجتماعی و معنای آن ها
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گزینه 2: اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر 
به فرد بودن آن را نشان دهد، از روش مطالعه موردی استفاده می کند. 

گزینه ۴: قومی نگاری نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهایی است که در واکنش ها نهفته اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 

- وجود نظریات متفاوت، نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آن هاست. 

- رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که گردشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. 

- هدف رویکرد تفسیری، معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط، نیازهای خود را تامین کند و خود را در و اا (1ل
بلند مدت حفظ نماید. 

مطالعه ی موردی یکی از روش های کیفی است. اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد اجتماعی فرهنگ مطالعه 
کند و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد، از این روش استفاده می کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نخبگان غرب گرایی که به عملکرد نسل اول روشنفکران معترض بودند، نسل دوم روشنفکران را شکل دادند. این گروه و اا (1ل
تحت تاثیر جریان های چپ در کشورهای اروپایی بودند. این نسل با عنوان روشنفکران چپ کشورهای اسالمی شناخته می شود.

متفکران ایرانی از دهه سی به بعد، در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذبی که از این طریق ساخته می شد، آثاری با عناوینی نظیر غرب زدگی 
و بازگشت به خویشتن، پدید آوردند و برخی از اندیشمندان مسلمان کتاب هایی را درباره ی خدمات متقابل اسالم و ایران و هم چنین فطرت و خویشتن الهی 
انسان تدوین کردند. وجود نظریات متفاوت، نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشوار و فهم آن هاست. برخی رویکردها برای دستیابی به 
پاسخ های ساده و کاماًل قابل پیش بینی درباره ی چرایی وقوع پدیده های اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیده ها نادیده می گیرند و از پدیده های اجتماعی 

و انسانی هویت زدایی می کنند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

لمبروزو، با روش تبیینی می خواست مجرم بودن یا نبودن را با مشاهده ی ویژگی های جسمانی و ظاهری تشخیص دهد و بدین منظور ابزارهایی مانند نبض نگار 
آبی، جمجمه نگار، آوانگارد و ... را به کار گرفت. 

منورالفکران غربگرا به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند. 

گافمن از جامعه شناسانی بود که برای تحقق درباره ی بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن در بیماران، ماه ها به عنوان کارمند در یک بیمارستان 
روانی مشغول به کار شد و از طریق مشاهده ی مشارکتی به تحقیق پرداخت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گاهی به ندرت می توان به نحو مفیدی از روش آزمایش استفاده کرد. آزمایش فیلیپ زیمباردو در ایجاد یک زندان و اا (1ل
ساختگی، مثال خوبی از کاربرد آزمایش در جامعه شناسی بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی و مطالعه ی پدیده های انسانی و اجتماعی، بدون توجه به عمق آن ها، به نتیجه گیری های غلط و اشتباه و اا (1ل
منجر می شود.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: و لا (1ل

گزینه 1: تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 

گزینه 2: اگر محققی خواهد شد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر 
به فرد بودن آن را نشان دهد، از روش مطالعه موردی استفاده می کند. 

گزینه ۴: قوم نگاری، نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده ی مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهایی است که در کنش ها نهفته اند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

این روش ها در جامعه شناسی تبیینی کاربرد دارند: کّمی 

معنای ذهنی کنش ها: فردی 

الزمه ی شناخت پدیده های اجتماعی: شناخت وجوه مشترک انسان ها و تفاوت های فردی- اجتماعی

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند. بنابراین برای فهم زندگی 
اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش ها راه یافت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- موقعیت اجتماعی بر جایگاه فرد در جامعه یا گروه اجتماعی داللت می کند. 

- لباس پوشیدن شما در موقعیت های مختلف متفاوت است زیرا شما در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می گیرید، با در نظر گرفتن دیگران، کنش فردی به 
کنش اجتماعی تبدیل می شود. 

- رویکرد تفسیری معتقد است که برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر و ایده های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش ها راه یافت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- جامعه شناسی تبیینی همان جامعه شناسی پوزیتیویستی است و پوزیتیویسم به معنی وحدت روش علوم است، یعنی در همه دانش های علمی، روش مطالعه، 
یکسان است و آن هم روش تجربی است. 

- پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی، هدف جامعه شناسی تبیینی است. 

- تفسیر )نگاه از درون به پدیده ها برای یافتن معنای آن ها( مربوط به رویکرد تفسیری است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- تنوع و تکثر معانی، موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها می شود. 

- وجود نظریات متفاوت، نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آن هاست. 

- رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که کنش گران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می زنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مطالعه موردی )ص 50(و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. زمانی که بدون توجه به عمق آن ها باشد.و لا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و دشواری و فهم آن هاو اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. پرسشنامه با پاسخ های چند گزینه ایو اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

وجه مثبت: توجه به معانی فرهنگی آن جامعه از منظر افراد آن جامعه 

وجه منفی: 

الف( تعداد و تنوع فرهنگ ها و جوامع معاصر و قدیمی، علوم اجتماعی را در گیر مطالعات پایان ناپذیر و تمام نشدنی می سازد. 

ب( فرهنگ های مختلف، معموال به مرزهای خود شان محدود نمی مانند و ما را ناگزیر از مقایسه ی ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های 
غلط می سازند. ولی وقتی علوم اجتماعی برای مطالعه ی هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند و بررسی کند، 

امکان مقایسه و داوری فرهنگ و ارزش ها از دست می رود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شناخت صحیح و توأمان »تفاوت های فردی- اجتماعی« و »وجود مشترک« انسان هاو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کیفی- تمامی ابعاد یک پدیدۀ خاص را مطالعه کرده و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان می دهد.و اا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. برخی رویکردها برای دست یابی به پاسخ های ساده، سرراست و کاماًل قابل پیش بینی درباره ی چرایی وقوع پدیده های و اا (1ل
اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیده ها را نادیده می گیرند و از پدیده های اجتماعی و انسانی و هویت زدایی می کنند. 

مطالعه ی موردی یکی از روش های کیفی است. اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده ی اجتماعی خاص مثاًل یک فرد، یک نهاد یا یک فرهنگ ما را 
مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر به فرد آن را نشان می دهد، از این روش استفاده می کند. 

گاهی و معنا، مطالعه  گاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تاکید بر آ نظریه پردازان کم کنش اجتماعی، آ
می کنند. 

ارزش زدایی: اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم برای تعیین این که چه کسی از نژاد برتر برخوردار است، نشان دهنده ی تأکید افراطی بر امور قابل 
مشاهده در جامعه شناسی پوزیتیویستی است. در جامعه شناسی پوزیتیویستی ارزش بودن مهربانی و ضد ارزش بودن خودخواهی قابل فهم نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. کنش گران فردی و جمعی، هم در معانی ذهنی و هم در معانی فرهنگی، فعال و خالق اند. و اا (1ل

همین فعالیت و خالقیت کنش گران، موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه آن، پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی 
می شود. پوشش های مختلف در مناطق مختلف )پوشیدن چادر کاماًل سفید در یک منطقه و چادر رنگارنگ در منطقه ای دیگر( بیانگر همین موضوع می باشد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. بخشی از پیچیدگی کنش های انسانی به سبب وابستگی این کنش ها به ویژگی های فردی و هم چنین ویژگی های و لا (38
اجتماعی- فرهنگی است. اما انسان ها هم چنان که دارای تفاوت های فردی و اجتماعی بسیاری هستند، مشابهت های فراوانی نیز دارند. الزمه ی شناخت 

پدیده های اجتماعی )مثل مراسم عروسی متفاوت در مناطق مختلف(، شناخت صحیح و توأمان تفاوت های فردی- اجتماعی و وجوه مشترک انسان هاست.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و لا (38

برر ی عبار8ت نادر ت: 

ج ( جامعه را می توان به یک موجود زنده تشبیه کرد، ولی باید به این نکته توجه کرد که جامعه یک موجود زنده نیست، بلکه شبیه یک موجود زنده است. جامعه 
شناسان پوزیتیویست به تفاوت این دو عبارت توجه کافی نداشتند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در جامعه شناسی تفهمی- تفسیری این گونه فرض می شود جهان های اجتماعی مختلف معانی ذهنی و فرهنگی و لا (38
متفاوتی پدید می آورند، بنابراین برای فهم کنش انسان باید به سراغ روش هایی رفت که این تنوع ها و تفاوت ها را در نظر می گیرد. هم چنین در این رویکرد، مالک 

و معیاری برای ارزیابی )داوری( علمی وجود ندارد. تشریح  ایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: در رویکرد تفهمی امکان داوری ارزشی و هنجاری وجود ندارد. 

گزینه ی 3: ویژگی جامعه شناسی انتقادی است. 

گزینه ی ۴: ویژگی جامعه شناسی پوزیتیویستی است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. قوم نگاری یکی از روش های کیفی )نه کمی( است که در آن، پژوهشگر برای مدتی با قمی که قصد تحقیق درباره ی و لا (38
آن ها را دارد، زندگی می کند، خود را در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان را تجربه می کند تا آن ها را بهتر بشناسد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح استو دسترسی به معنای ذهنی )فردی( و معنای فرهنگی )اجتماعی( نهفته در آن است.و لا (38

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وجود نظریات متفاوت، نشانه ی پیچیدگی و عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آن هاست. برخی برخالف و اا (38
روش های کیفی برای دستیابی به پاسخ های ساده، سرراست و کاماًل قابل پیش بینی درباره ی چرایی وقوع پدیده های اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیده ها 

را نادیده می گیرند و از پدیده های اجتماعی و انسانی هویت زدایی می کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (38

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مورد اول شباهت و مورد دوم تفاوت این سه پدیده است.و لا (38

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (38

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (38

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (38

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (38

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لل (38
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پایۀ دوازدهم

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »مقبولیت« نادرست است، ولی در رابطه با »ویژگی های دانش علمی در جهان متجدد« درست است؟ 1-

1( مدار مقبولیت، خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آن ها  اعمال می شود- بر اساس هویت فرهنگی خود، هر نوع تعریف از دانش علمی را می پذیرند و 
ارتباط متقابل با دانش عمومی خود را حفظ می کنند و باعث رشد و گسترش ذخیره ی دانشی می گردد. 

2( قدرتی که با استفاده از تهدید و رضایت طرف مقابل به دست می آید، دارای مقبولیت است- بر اساس هویت دنیوی خود فقط علم تجربی را دانش علمی 
می دانست، ولی هم اکنون این رویکرد با مخالفت های اساسی متفکران غربی مواجه شده است. 

3( قدرتی است که مطابق با قانون و حکم الهی و رضایت مردم باشد- جهان اجتماعی و متجدد بر اساس رویکرد دنیوی خود علوم عقالنی و وحیانی را معتبر نمی 
دانست و علوم انسانی و علوم اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کنند، علم تلقی کردند. 

4( قدرتی است که با رضایت و میل درونی همراه است- اگر رویکرد جهان متجدد به جوامع دیگر که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را معتبر 
می دانند، سرایت کند، در ذخیره ی دانشی آن جوامع تعارضاتی شکل می گیرد.

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ 1-

بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید. 	 

قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال می شود. 	 

خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود. 	 

1( قدرت مقبول- قدرت مشروع- مقبولیت اجتماعی  

2( قدرت اجتماعی- مشروعیت قدرت- مدار مقبولیت 

3( قدرت فردی- قدرت اجتماعی- قدرت مشروع 

4( قدرت اجتماعی- مقبولیت قدرت- مدار مشروعیت

کدام یک از قدرت های زیر به شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی، با کمک ابزار هایی مانند رسانه و نهادهای آموزشی اعمال می شود؟ 1-

1( قدرت سخت           2( قدرت اجتماعی                                     3( قدرت مشروع                                         4( قدرت نرم

به ترتیب هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی مرتبط است؟ 1-

حکومتی بر اساس فضیلت و با اقلیت حاکمان بر اساس دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو	 

نظام هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تأثیرگذارند. 	 

از شیوه ها و ابزارهای فرهنگی مانند هنر و رسانه برای مهندسی رضایت عمومی و توجیه برتری جویی خود استفاده می کند. 	 
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1( آریستوکراسی- بر اساس تعداد افراد تأثیر گذار و تصمیم گیرنده- هژمونیک 

2( مونارشی- بر اساس روش تصمیم گیری- قدرت نرم 

3( الیگارشی- بر اساس تعداد افراد تأثیر گذار و تصمیم گیرنده- هژمونیک 

4( آریستوکراسی- بر اساس روش تصمیم گیری- قدرت نرم

جامعه شناسی تبیینی، چگونه ارزش های انسانی از جمله ارزش های سیاسی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند؟ 1-

2( با مقایسه و داوری فرهنگ ها  1( با ارزش اداری و معناداری از قدرت  

4( با توصیف ارزش ها و نظام های سیاسی 3( با منحصر کردن علم به علوم تجربی  

قدرتی که بر خالف حکم و قانون الهی باشد، اما تبعیت از آن از روی رضایت باشد قدرتی................. و ..................... است. 1-

1( مقبول- غیر مشروع                      2( دارای مشروعیت حقیقی- مقبولیت 

3( فاقد مقبولیت- مشروع                    4( دارای مقبولیت اجتماعی- بر مدار حق

هر عبارت علت، معنا یا مفهوم، پیامد کدام گزینه است؟ )به ترتیب( 1-

فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ دینی است. 	 

اعمال سلطه به شیوه ی فرهنگی بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می گیرد. 	 

تاثیرگذاری بیشتر سلبریتی ها در مقایسه با دولت ها 	 

1( قدرت مشروع می تواند مقبولیت نداشته باشد- سلطه ی هژمونی- در برخی موارد می توانند جنبش هایی به راه اندازند. 

2( قدرت نامشروع نمی تواند مقبولیت داشته باشد- هژمونی- ارتباطات اجتماعی گسترده در فضای مجازی 

3( قدرت مقبول نمی تواند مشروعیت داشته باشد- برتری جویی غرب- درآمدزایی رسانه ها از طریق سلبریتی ها 

4( قدرت نامشروع نمی تواند مشروعیت داشته باشد- مهندسی رضایت عمومی- در برخی موارد می توانند جریان ساز شوند.

به ترتیب از عبارات زیر به کدام مفهوم گزینه های زیر به درستی مرتبط است؟ 1-

حکومتی بر اساس فضیلت و با اقلیت حاکمان بر اساس دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو 	 

نظام هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیر گذارند. 	 

با ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کند. 	 

1( آریستوکراسی- بر اساس تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده- جامعه شناسی تبیینی 

2( مونارشی- بر اساس روش تصمیم گیری- جامعه شناسی تفسیری 

3( الیگارشی- بر اساس تعداد افراد تاثیرگذار و تصمیم گیرنده- جامعه شناسی انتقادی

4( آریستوکراسی- بر اساس روش تصمیم گیری- جامعه شناسی تبیینی

مالک های دسته بندی نظام های سیاسی از دیدگاه ارسطو کدامند؟ 1-

1( دین مداری- دنیا مداری                                                                  2( مقبولیت - مشروعیت 

3( تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده- روش تصمیم گیری            4( تبعیت با کراهت- بیت با رضایت



قدرت اجتماعی

661

کدام مورد، به ترتیب به پیامد و نتیجه ی هر یک از عبارت های زیر اشاره دارد؟ 1--

مورد شک و تردید بنیادی قرار گرفتن مزایای قدرت، ثروت و دانش 	 

استفاده ی یک کشور از قدرت نرم در برابر کشوری دیگر 	 

خواستن اطاعت و وفاداری انسان ها از طرف امور و مسائل سیاسی 	 

بررسی هر فرهنگ تنها از منظر مردمی که آن را پذیرفته اند توسط علوم اجتماعی 	 

1( صرفًا بسنده کردن بشر به فایده و لذت ناشی از این مزایا- سلطه ی فرهنگی- لزوم ارزیابی آن ها بر اساس مالک ها- از دست رفتن امکان مقایسه و داوری 
فرهنگ ها و ارزش ها 

2( مقایسه و ارزیابی نسبی هر یک از مزایا در مقابل ارزیابی مطلق آن ها- استعمار فرانو- لزوم ارزیابی آن ها بر اساس مالک ها- لزوم مطالعه ی فرهنگ ها و 
جوامع با رویکرد تفهمی، تفسیری 

3( صرفًا بسنده کردن بشر به فایده و لذت ناشی از این مزایا- استعمار فرانو- مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفتن این امور توسط انسان ها- از دست رفتن امکان 
مقایسه و داوری فرهنگ ها و ارزش ها 

4( مقایسه و ارزیابی نسبی هر یک از مزایا در مقابل ارزیابی مطلق آن ها- سلطه ی فرهنگی- مورد ستایش و نکوهش قرار گرفتن این امور توسط انسان ها- لزوم 
مطالعه ی فرهنگ ها و جوامع با رویکرد تفهمی، تفسیری

نظر 1-- عبارت  کدام  و  شود  می  تلقی  چگونه  پوزیتیویستی  دیدگاه  در  انسان  و  است  معنا  چه  به  ها  پدیده  بودن  تغییر  هم  ترتیب،  به 
ماکس وبر است؟ 

1( تغییر در یک پدیده ی اجتماعی با تغییر در پدیده ی دیگر همراه است- انسان دارای تفاوت بنیادی و موجودات طبیعی است- کنش اجتماعی معنادار است و 
پدیده های معنادار را نمی توان از طریق حواس مطالعه کرد. 

2( بخش های مختلف نظام اجتماعی بر یکدیگر اثر می گذارند- انسان پیچ و مهره ی نظم اجتماعی است- جامعه شناسی باید با شناخت نظم اجتماعی به انسان 
ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را بدهد. 

3( هر پدیده در جای خود در نظم اجتماعی قرار دارد- تفاوت میان انسان و طبیعت تفاوت کیفی است- مهم ترین هدف جامعه شناسی، نقد وضعیت موجود در 
جامعه برای رسیدن به وضعیت مطلوب تر است. 

4( می توان تغییرات یک پدیده را به کمک تغییرات دیگری توضیح داد- انسان صرفًا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی است- جامعه شناس 
می تواند عقاید و ارزش های گروه سیاسی را توصیف کند، اما نمی تواند درباره ی درست یا نادرست بودن این عقاید و ارزش ها داوری کند.

عبارت های زیر به ترتیب، به کدام مفاهیم اشاره دارند؟ 1--

اعمال سلطه بر شیوه ی فرهنگی 	 

فاش کردن اطالعات طبقه بندی شده برنامه ها از سوی سازمان سیاه توسط ادوارد اسنودن 	 

مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد. 	 

1( هژمونی- قدرت نرم- نظام سیاسی        2( قدرت نرم- هژمونی- حکومت 

3( قدرت نرم- انقالب رنگین- نظم سیاسی                          4( هژمونی- قدرت سخت- حکومت

طبق نظریه ی ارسطو، به ترتیب آریستوکراسی، الیگارشی و مونارشی چه نوع حکومت هایی هستند؟ 1--

1( اقلیتی که بر مبنای حق و فضیلت حکومت می کنند- اقلیتی که بر مبنای میل و خواست خود تصمیم می گیرند- حکومت فرد بر اساس فضیلت است. 

2( حکومت فردی بر مبنای میل و خواست خود است- اکثریتی که بر مبنای حق و فضیلت تصمیم می گیرند- حکومت اقلیت بر اساس اهداف و اغراض خود است. 

3( اقلیتی که قدر را در جهت منافع خود به کار می گیرند- اقلیتی که بر مبنای حق و فضیلت حکومت می کنند- حاکمی که فضیلت و حقیقت را مالک حکومت می داند. 

4(حکومت نخبگانی که از امتیازات طبقاتی برخوردار بوده اند- حکومت فردی بر مبنای حق و فضیلت است- حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر مردم مسئول نیستند.
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به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم در گزینه های زیر به درستی ارتباط دارد؟ 1--

بدون پذیرش و توافق دیگران پدیده نمی آید. 	 

قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال شود. 	 

خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود. 	 

1( قدرت مقبول- قدرت مشروع- مقبولیت اجتماعی 

2( قدرت اجتماعی- مشروعیت قدرت- مدار مقبولیت 

3( قدرت فردی- قدرت اجتماعی- قدرت مشروع 

4( قدرت اجتماعی- مقبولیت قدرت- مدار مشروعیت

جامعه شناسی تبیینی، چگونه ارزش های انسانی از جمله ارزش های سیاسی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند؟ 1--

1( با منحصر کردن علم به علوم تجربی       2( با مقایسه و داوری فرهنگ ها 

3( با ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت       4( با توصیف ارزش ها و نظام های سیاسی

به ترتیب »اشتراک نظام سیاسی جمهوری و دموکراسی«، »افتراق فارابی و ارسطو« و »اشتراک فوکویاما و هانتینگتون« را کدام 1--
گزینه نشان می دهد؟ 

1( تعداد حاکمان- دسته بندی نظام های سیاسی- قبول حضور فرهنگی و تمدن جهان اسالم 

2( روش حکومت- مالک دسته بندی نظام های سیاسی- قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم 

3( تعداد حاکمان- مالک دسته بندی نظام های سیاسی- فروپاشی بلوک شرق 

4( روش حکومت- دسته بندی نظام های سیاسی- فروپاشی بلوک شرق

در گذشته نبرد بین دولت ها در قلمرو و سرزمینی و با ............. صورت می گرفت. 1--

1( ابزار رسانه       2( نظام آموزشی                                      3( ابزار نظامی                         4(نفوذ فرهنگی

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »هژمونی«، »آریستوکراسی« و »انقالب های رنگین« درست است؟ 1--

1( سلطه به شیوه ی فرهنگی که بیشتر مورد پذیرش و رضایت قرار می گیرد- حکومت اقلیتی از سرمایه داران که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند- انقالب 
هایی که با استفاده از قدرت سخت و ابزارهای نظامی در صدد براندازی حکومت های مخالف غرب برآمدند. 

2( کنشگران فردی که در برخی موارد می توانند جریان ساز شوند- حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بودند- انقالب هایی که با استفاده از 
شبکه های اجتماعی و با هدف براندازی حکومت های حامی غرب بر آمدند. 

3( از شیوه ها و ابزارهای فرهنگی مانند هنر و رسانه برای مهندسی رضایت عمومی خود استفاده می کنند- حکومت نخبگانی که قدرت را در جهت منافع خود 
به کار می گیرند- انقالب هایی که با استفاده از قدرت نرم رسانه ها در صدد براندازی حکومت های حامی غرب برآمدند. 

4( سلطه به شیوه ی فرهنگی که بیشتر مورد پذیرش و رضایت قرار می گیرد- حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بودند- انقالب هایی که با 
استفاده از قدرت نرم رسانه ها در صدد براندازی حکومت های مخالف غرب برآمدند.

کدام گزینه در جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

مدل لیبرال دموکراسی پیامد ارادی تفاوت اسمی

)الف( )ب( )ب( )ج(
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1( رقابت در زندگی اجتماعی ضروری می دانند- پاسخ سالم که به اراده ی فرد سالم کننده بستگی دارد- محل سکونت- حکومت نخبگانی است که از امتیازات 
طبقاتی برخوردار باشند. 

2( اینان عدالت اقتصادی را مهم می دانند- سالم کردن- رنگ پوست- حقیقت و فضیلت را که مستقل از خواست مردم باشد، به رسمیت نمی شناسد. 

3( با تاکید بر کارکردهای قشر بندی، آن را تایید و تثبیب می کنند- پاسخ سالم فرد سالم کننده- جنس- حاکمیت اکثریت مردم بر اساس خواست و اراده ی 
خودشان 

4( مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند- سالم کردن- رنگ پوست- حاکمیت مردم بر اساس فضیلت

در ارتباط با مسیری که جامعه شناسی برای مطالعه ی ارزش های اجتماعی و سیاسی پیموده است، کدام گزینه درست است؟ 1--

1( اگر علوم اجتماعی برای مطالعه ی هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که از آن پذیرفته اند ببینند و بررسی کنند، امکان مقایسه 
و داوری فرهنگ ها و ارزش ها از دست می رود. 

2( نتایج مطالعه بر روی طبیعت در هر مکان و زمانی را می توان به تمامی پدیده های اجتماعی در مکان ها و زمان های متفاوت تعمیم داد. 

3( می توان در مطالعه ی سایر جوامع و فرهنگ ها آن ها را از منظر غرب مطالعه کرد و معنای پدیده های اجتماعی را فهم و درک کرد. 

4( جامعه شناسی تفسیری صرفًا به توصیف ارزش ها و نظام های سیاسی بسنده نمی کند و مالک و معیاری نیز برای ارزیابی علمی آن ها ارائه می دهد.

به ترتیب »اشتراک وبر و دیلتای«، »افتراق دموکراسی و جمهوری«، »اشتراک مالتوس و ریکاردو« و »اشتراک مارکس و برلین« را 1--
کدام گزینه نشان می دهد؟ 

1( تفاوت  پدیده های اعتباری و تکوینی- شیوه ی حکومت- دخالِت دولت در اقتصاد- نفی حقوق مستمندان 

2( شباهت پدیده های اعتباری و تکوینی- تعداد حاکمان- نفی حقوق فقرا- نقد سوسیالیسم 

3( تفاوت پدیده های اجتماعی و پدیده های طبیعی- شیوه ی حکومت- نظریه پردازان لیبرال- نقد لیبرالیسم اولیه 

4( همانندی پدیده های اعتباری و تکوینی- تعداد حاکمان- تاکید بر حقوق مستمندان- نقد سوسیالیسم

به ترتیب کدام یک در ارتباط با نگرش »تفسیری« و »انتقادی« درست است؟ 1--

1( به بحران اراده و معنا در جوامع غربی توجه می کند- داوری علمی به دلیل تنوع و پیچیدگی فرهنگ ها امکان پذیر نیست. 

2( جامعه شناسی، شناخت و کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن می سازد- به معانی ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصه ی قدرت توجه می کند. 

یافتن راهی برای داوری علمی درباره ی ارزش های  با رویکرد تبیینی، کنشگران بر اساس معنای ذهنی خود دست بر عمل می زنند- به دنبال  تقابل  3( در 
اجتماعی هستند. 

گاهی از معنا، انگیزه و هدف کنش را فهم همدالنه و تایید کنشگران می داند- با ارزش زدایی و معنا زدایی از ارزش های انسانی، آن ها را به عنوان  4( تنها راه آ
یک پدیده ی خنثی مطالعه می کند.

طبق نظریه ی ارسطو، به ترتیب »حکومت اقلیتی از سرمایه داران که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت 1--
منافع خود به کار می گیرند«، »نخبگانی که از امتیازات طبقاتی برخوردار بوده اند« و »حکومت پاپ بر واتیکان« چه نوع حکومت هایی 

هستند؟ 

1( استبدادی- جمهوری- مونارشی                         2( الیگارشی- آریستوکراسی- مونارشی 

3( آریستوکراسی- مونارشی- الیگارشی                        4( الیگارشی- دموکراسی- آریستوکراسی
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عبارت درست در رابطه با »آشنایی زدایی« و »مشروعیت قدرت« به ترتیب کدام است؟ 1--

1( کشف نظم های پنهان از امور ناآشنا و نامأنوس- قدرتی که مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی است. 

2( عبور از دانش علمی و عمومی و نزدیک شدن به پیچیدگی موقعیت اجتماعی- بر مدار حق و باطل است. 

3( به معنای عادت زدایی و کاستن از عمق یک موقعیت اجتماعی است- قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد. 

4( از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره ی اطراف خود نگاه کردن- بر مدار خواست و اراده ی اعمال کنندگان قدرت است.

کدام یک در ارتباط با دسته بندی نظام های سیاسی از نظر ارسطو درست است؟ 1--

1( اشتراک نظام سیاسی جمهوری و دموکراسی در روش حکومت آن هاست. 

2( الیگارشی مانند حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود به کار می گیرند. 

3( افتراق نظام سیاسی استبدادی و منارشی در تعداد حاکمان آن هاست. 

4( حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک از جمله حکومت های آریستوکراسی است.

اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدف معین چه نام دارد؟ 1--

1( مشروعیت                                  2( سیاست                                                    3( تبعیت                                           4( حکومت

مالک های دسته بندی نظام های سیاسی از دیدگاه فارابی کدامند؟ 1--

1( تبعیت با کراهت- تبعیت با رضایت                             2( دین مداری- دنیا مداری 

3( فضیلت- عدالت                                                        4( تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده- روش تصمیم گیری

طبیعت، یک نظم جهان شمول دارد با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ 1--

1( تعمیم نتایج مطالعه و بررسی یک جامعه به جامعه ی دیگر 

2( یکسان بودن قوانین طبیعت در همه ی مکان ها و زمان ها 

3( یکسان بودن نظم جوامع و فرهنگ ها و طبیعت 

4( تعمیم نتایج مطالعه طبیعت و جامعه های دیگر

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1--

معنا ببخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی 	 

حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی 	 

1( رویکرد تبیینی- الیگارشی                               2( رویکرد انتقادی- آریستوکراسی 

3( معنای کاهش- دموکراسی                               4( رویکرد تفسیری- مونارشی

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

تاکید افراطی بر ساختارهای اجتماعی 	 

حکومت فرد بر اساس فضیلت مطابق دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو 	 

2( سقوط ارزش ها- استعدادی             3( افول معانی- الیگارشی         4( جامعه شناسی تبیینی- آریستوکراسی 1( رکود اراده ها- مونارشی  
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 علت این امر که انسان، کنشگری قدرتمند خوانده می شود، کدام است؟ 1--

گاهی و اراده ی افراد دیگر به خدمت گرفتن فعالیت ارادی و آن ها  1( توانایی تأثیرگذاری انسان بر آ

گاهی و اراده ی خود، به عنوان عناصر مهم در انجام کارها  2( توانایی به کارگیری آ

3( توانایی تأثیرگذاری بر قدرت فردی و اجتماعی افراد دیگر و به خدمت گرفتن آنان 

4( توانایی به کارگیری قدرت سازمان یافته و مستقل از خواسته ها و اغراض شخصی

پیامدهای منفی ناشی از دیدگاه غریبان به سه گانه قدرت، ثروت و دانش، واکنش هایی را در پی داشت، نخستین و دومین واکنش 1--
به ترتیب چه بود؟ 

1( خوش بینی در ارتباط با دانش مورد تردید واقع شد- ثروت از حالت خنثی به ریشه ی بسیاری از ظلم ها تبدیل شد. 

2( ثروت از حالت خنثی به ریشه ی بسیاری از ظلم ها تبدیل شد- خوش بینی در ارتباط با دانش مورد تردید واقع شد. 

3( قدرت از حالت خنثی به ریشه ی بسیاری از ظلم ها تبدیل شد- خوش بینی در ارتباط با دانش مورد تردید واقع شد. 

4( خوش بینی در ارتباط با دانش مورد تردید واقع شد- قدرت از حالت خنثی به ریشه ی بسیاری از ظلم ها تبدیل شد.

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب، در ارتباط با »اقتدار« و »مقبولیت« صحیح است؟ 1--

1( پذیرش رسمی یا غیررسمی همراه با مقبولیت- حاصل رضایت طرف مقابل با پذیرش رسمی و غیررسمی 

2( پذیرش رسمی یا غیررسمی همراه با مشروعیت- بدون استفاده از زور و با پذیرش غیررسمی 

3( پذیرش رسمی قدرت همراه با مقبولیت- حاصل رضایت طرف مقابل با پذیرش رسمی یا غیررسمی 

4( پذیرش رسمی قدرت همراه با مشروعیت- بدون استفاده از زور و با پذیرش غیر رسمی

در کدام شرایط می گوییم: »کنشگران فردی، گاهی در مقایسه با دولت ها تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی بیش تری دارند.«؟ 1--

1( زمانی که کنشگران فردی با استفاده از شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی گسترده ای در فضای مجازی داشته باشند. 

2( زمانی که کنشگران فردی توانایی رهبری بر اساس عقاید و ارزش های بنیادین آن جامعه را داشته باشند. 

3( آن گاه که کنشگران فردی بتوانند نفوذ خود را از طریق نهادهای غیر انتفاعی و انجمن های غیر رسمی به انجام برسانند. 

4( آن گاه که حکومت توان رهبری مردم خود را از دست بدهند و رابطه ی میان حکومت و مردم از میان رفته باشد.

رابطه ی نظام سیاسی با سایر نظام ها در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 1--

1( نظام سیاسی بر نظام اقتصادی اثر می گذارد و اثر می پذیرد، اما نظام سیاسی از نظام فرهنگی وقت اثر می پذیرد. 

2( نظام سیاسی مستقل از نظام فرهنگی نیست، اما نسبت به نظام اقتصادی استقالل دارد. 

3( نظام سیاسی نمی تواند از نظام های دیگر مستقل باشد، بلکه در تعامل با آن ها قرار می گیرد. 

4( نظام سیاسی و نظام فرهنگی اثر بگذارد و اثر می پذیرد، اما نظام سیاسی از نظام اقتصادی فقط اثر می پذیرد.

در رابطه با انواع نظام های سیاسی بر اساس »کمیت افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده«، کدام مورد را نمی توان گفت؟ 1--

1( نظام هایی که یک اقلیتی از مردم در آن تصمیم می گیرند و نظام ها و حکومت هایی که یک فرد در آن حاکمیت دارد. 

2( حکومت هایی که اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی آن دخیل هستند و نظام های که یک اقلیتی از مردم در آن تصمیم می گیرند. 

3( نظام ها و حکومت هایی که یک فرد در آن حاکمیت دارد به افراد تاثیرگذار، بر اساس خواسته ها و اغراض شخصی خود تصمیم می گیرند. 

4( نظام ها و حکومت هایی که یک فرد در آن حاکمیت دارد و حکومت هایی که اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی آن دخیل هستند.
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»حکومت پاپ بر واتیکان«، »حکومت نخبگانی که از امتیازات طبقاتی برخوردار بودهاند« و »حکومتی اقلیتی از سرمایه داران که 1--
در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند« به ترتیب از کدام نظام های سیاسی هستند؟ 

1( مونارشی- آریستوکراسی- الیگارشی            2( منارشی- آریستوکراسی- استبدادی

3( آریستوکراسی- الیگارشی- استبدادی           4( آریستوکراسی- استبدادی- الیگارشی

پدیدآیی آسیب های زیر، ناشی از چیست؟ 1--

»قدرت مربوط غیرمشروع« و »فروپاشی نظام سیاسی« 

1( قدرتی خلف قانون الهی با تبعیت ناشی از رضایت- دگرگونی در ارزش ها و هنجارهای سیاسی 

2( قدرتی خلف قانون الهی با تبعیت ناشی از رضایت- عدم کنترل بحران اقتصادی 

3( قدرتی خالف قانون الهی با عدم تبعیت- تغییر الیه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی

4( قدرت خود قانون الهی با عدم تبعیت- چالش فقر و غنا

راه حل جامعه شناسی »پوزیتیویستی« و »انتقادی« برای عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 1--

»وقتی علوم اجتماعی برای مطالعه ی هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند و بررسی کند، امکان مقایسه و 
داوری فرهنگ ها و ارزش ها از دست می رود.« 

1( ناگزیر از مقایسه ی ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های غلط می شود- راه حلی ارائه نمی کند، بلکه به توصیف ارزش ها و نظام های 
سیاسی بسنده می کند. 

2( امور سیاسی را پدیده هایی معنادار و ارزشی می داند، اما جامعه شناسی را قادر به داوری درباره ی ارزش ها آن نمی داند- راه حلی ارائه نمی کند، بلکه به توصیف 
ارزش ها و نظام های سیاسی بسنده می کند. 

3( راه حلی ارائه نمی کند، بلکه به توصیف ارزش ها و نظام های سیاسی بسنده می کند- یافتن راهی برای داوری علمی درباره ی ارزش های اجتماعی به ویژه 
در عرصه قدرت را ضروری می داند. 

4( با ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کند- یافتن راهی برای داوری علمی درباره ی ارزش های 
اجتماعی به ویژه در عرصه ی قدرت را ضروری می داند.

عبارت های زیر، به ترتیب با کدام گزینه مرتبط هستند؟ 1--

خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود. 	 

اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدف معین 	 

حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک 	 

قدرت به عنوان پدیده ی خنثی و فاقد معنا 	 

1( مدار مقبولیت- نظام سیاسی- مونارشی- جامعه شناسی تفهمی تفسیری 

2( مدار مشروعیت- نظام سیاسی- آریستوکراسی- جامعه شناسی انتقادی 

3( مدار مقبولیت- سیاست- مونارشی- جامعه شناسی پوزیتیویستی 

4( مدار مشروعیت- سیاسی- الیگارشی- جامعه شناسی و پوزیتیویستی
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کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

1( موجب سلطه ی سیاسی و اقتصادی می شود- نظام هایی که در آن یک فرد بر اساس خواست و میل حاکم تصمیم می گیرد- لیبرال دموکراسی 

2( حوزه ی فرهنگ و رسانه- نظام هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذارند- قدرت نامشروع و عدم مقبولیت 

3( انقالب های رنگین- نظام هایی که در آن اکثریت بر مبنای فضیلت تصمیم می گیرند- قدرت مشروع و دارای مقبولیت 

4( نفوذ فرهنگی در نظام آموزشی کشور- نظام هایی که در آن اقلیتی تصمیم گیرنده هستند- لیبرال دموکراسی 

عبارت های زیر، به ترتیب پیامد کدام گزینه هستند؟ 1--

پدیده ی شهر فقط در اروپا وجود داشته است. 	 

تعمیم دادن نتایج مطالعه بر روی طبیعت 	 

از دست رفتن امکان مقایسه و داوری فرهنگ و ارزش ها 	 

1( پرداختن به مطالعه ی جوامع غیر اروپایی از منظر وبر- طبیعت نظامی جهان شمول دارد- اگر علوم اجتماعی برای مطالعه ی فرهنگ آن را فقط از منظر 
مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند. 

2( عمومیت دادن نتایجی که از مطالعه ی جوامع غیر غربی به دست می آوریم به جوامع دیگر- طبیعت نظمی جهان شمول دارد- عدم توجه به معانی فرهنگ ها 

3( پرداختن به مطالعه ی جوامع غربی و اروپایی از منظر وبر- قوانین طبیعت در مکان و زمانی خاص یکسان است- فرهنگ های مختلف معمواًل به مرزهای 
خودش را محدود نمی مانند. 

4( عمومیت دادن نتایجی که از مطالعه ی جوامع غیر غربی به دست می آوریم به جوامع دیگر- جامعه نیز نظمی جهان شمول دارد- برای مطالعه ی فرهنگ 
آن را فقط از منظر مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند.

کدام یک در رابطه با قدرت اجتماعی درست نیست؟ 1--

1( بدون پذیرش و توافق دیگر آن پدید نمی آید. 

2( قدرتی است که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد. 

3( هنگامی پیدا می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده ی دیگران تاثیر بگذارد. 

4( کسانی که توان تأثیرگذاری بیشتری بر اراده ی دیگران دارند از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.

سیاست چیست؟ 1--

1( تاثیر گذاشتن بر اراده ی دیگران، سیاست نامیده می شود. 

2( اعمال قدرت سازمان یافته برای رسیدن به هدف است. 

گاهی خود انجام دهد، دارد سیاست است.  3( وجودی که بتواند کاری را با اراده و آ

4( قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت تبعیت کنندگان اعمال می شود.

در انقالب های رنگی برای رسیدن به هدف از چه چیزی استفاده می شد؟ 1--

1( ابزار نظامی                        2( نظام آموزشی کشور ها                       3( قدرتمند و رسانه ها                                 4( سلطه سیاسی و اقتصادی

قدرت نرم )ج( )ب(

)الف(
فقط می توان از مقبولیت حرف زد و نمی توان از 

مشروعیت حقیقی سخن گفت.
پارلمان هند



668

جامعهشناسی

»اقتدار« چیست؟ 1--

1( قدرت به کار گرفتن کار ارادی دیگران است. 

2( قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد. 

3( توانایی تأثیر گذاردن بر اراده دیگران برای رسیدن به اهداف خود است. 

گاهی و اراده ی خود انجام دهد، دارای اقتدار است. 4( موجودی که بتواند کاری را با آ

در دسته بندی های نظام های سیاسی بر اساس تعداد افراد تاثیرگذار و تصمیم گیرنده، کدام یک در نظر گرفته نمی شود؟ 1--

1( اقلیتی تصمیم گیرنده هستند. 

2( یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد. 

3( اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذارند. 

4( حاکم یا حاکمان بر اساس اهداف و اغراض خود تصمیم می گیرند.

قدرت سخت چیست؟ 1--

1( به شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی، با کمک ابزار هایی مانند در رسانه ها و نهادهای آموزشی اعمال می شود. 

2( قدرتی است که از طریق ابزارهای خشن، با زور و به طور آشکار، توسط نهادهای نظامی اعمال می شود. 

3( قدرتی است که موجب سلطه ی فرهنگی یک کشور بر اساس کشورها می شود و به طور آشکار اعمال می گردد. 

4( یک کشور از طریق نفوذ در نظام آموزشی کشور دیگر، آینده سازهای آن کشور را مطابق منافع خود تربیت می کند.

عبارت درست در رابطه با تفاوت های نظم اجتماعی و نظم طبیعی کدام است؟ 1--

1( نظم طبیعت جهان شمول است- نتایج مطالعه ی یک جامعه به جوامع دیگر قابل تعمیم نیست. 

2( قوانین طبیعت در همه ی مکان ها و زمان ها یکسانند- در مطالعه ی جوامع مختلف نباید به معنای فرهنگی آن ها توجه کنیم. 

3( نتایج مطالعه بر روی تمامی مکان ها و زمان ها تعمیم میابد- جوامع و فرهنگ های دیگر نباید از منظر خودشان مطالعه شوند. 

4( قوانین طبیعت قابل تعمیم به همه ی مکان ها نیست- جوامع و فرهنگ ها با رویکرد تفهمی- تفسیری قابل بررسی اند.

علت هر عبارت را کدام گزینه نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

شکل گیری قدرت مقبول ولی غیر مشروع 	 

تاثیرگذاری بیش تر سلبریتی ها نسبت به دولت ها 	 

سازگاری نظام سیاسی لیبرال دموکراسی با فرهنگ جهان غرب 	 

تعمیم دادن نتایج مطالعه بر روی طبیعت به تمامی مکان ها و زمان ها  	 

1( قدرت بر خالف حکم و قانون الهی و تبعیت همراه با کراهت باشد- می توانند جریان ساز باشند- دارای مقبولیت اجتماعی و مشروعیت حقیقی است- نظم 
جهان شمول پدیده های طبیعی و اجتماعی 

2( قدرت بر خالف ایدئولوژی ها و بشری و تبعیت از روی رضایت است- شکل گیری انقالب های رنگین- رویکرد دنیوی به جهان اجتماعی- نظم جهان شمول 
پدیده های فرهنگی و اجتماعی 

3( قدرت بر خالف حکم و قانون الهی باشد، اما تبعیت از روی رضایت است- ارتباطات اجتماعی گسترده در فضای مجازی- رویکرد دنیوی به جهان هستی- نظم 
جهان شمولی طبیعت 

4( قدرت مطابق خواست و اراده ی بشری است و تبعیت از روی کراهت است- استفاده از قدرت نرم رسانه ها- فقط می توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت 
نمی توان از مقبولیت نظام حرف زد- نظم جهان شمول قوانین طبیعت
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کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

سیاست 	 

قدرت مقبول به صورت رسمی پذیرفته شده باشد. 	 

فرهنگ و جهان بینی نیازهای آینده ساز را مطابق منافع خود تغییر می دهد. 	 

حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بودند. 	 

1( ج- الف- د- ب                             2( الف- ب- ج – د                                          3( ب- ج- الف- د                                     4( الف- د- ب- ج

هر عبارت به ترتیب پیامد، مفهوم و علت کدام گزینه است؟ 1--

الف( معرفی قدرت به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا از سوی جامعه شناسان پوزیتیویست

ب( قدرتی که مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی باشد.

ج( منفعل ساختن انسان ها در برابر وضعیت موجود 

1( توانایی ارائه ی مالک برای ارزیابی علمی- نظام سیاسی- محافظه کار بودن رویکردهای انتقادی و تجویزی 

2( ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت- مشروعیت قدرت- محافظه کار بودن رویکردهای پوزیتیویستی و تفهمی 

3( ارزش زدایی و معنازدایی قدرت- سیاست- توانایی ارائه ی راهکار برای بهتر ساختن وضعیت موجود 

4( ارزش زدایی و معنازدایی قدرت-  مقبولیت قدرت- عدم توانایی ارائه ی راهکار برای بهتر ساختن وضعیت موجود

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »قدرت سخت« نادرست است، ولی در رابطه با »الینگارشی« درست است؟ 1--

1( با کمک ابزار هایی مانند رسانه ها و نهاد آموزشی اعمال می شود- حکومت اکثریتی از سرمایه داران است که در برابر مردم مسئول هستند و بر اساس فضیلت، 
قدرت را اعمال می کنند. 

2( از طریق ابزارهای خشن و به طور آشکار توسط نهادهای نظامی اعمال می شود- حکومت یک فرد که بر اساس فضیلت قدرت را اعمال می کند و از امتیاز 
طبقاتی برخوردار است. 

3( در گذشته، نبرد بین دولت ها در قلمرو سرزمینی و با ابزار نظامی صورت می گرفت- حکومت اقلیتی است که بر اساس خواست و میل خود حکومت می کنند. 

4( درگذشته، قدرت سخت یک کشور موجب سلطه ی اقتصادی و فرهنگی بر سایر کشورها می شد- حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت 
مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود به کار می گیرند.

در ارتباط با یک پدیده ی اجتماعی )مانند اعتیاد(، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانه جامعه شناسی، »پوزیتیویسم، تفهمی و 1--
انتقادی« چگونه به مطالعه ی آن می پردازند؟ 

1( پرداختن به علت رواج اعتیاد در جامعه و یافتن راه هایی برای کنترل آن- ورود به جمع معتادان ارزیابی این پدیده با مالک های ارزشی خوب یا بد- توصیف و 
تبیین پدیده ی اعتیاد در جامعه و ترویج رواج آن 

2( مطالعه ی اعتیاد به منظور پیش بینی روند و چگونگی کنترل آن در جامعه- ورود به جمع معتادان و تالش در جهت توصیف عقاید و رفتارهای آن ها- فهم 
این پدیده و داوری درباره ی ارزش ها و هنجارهای آن 

قدرت نرم اقتدار )الف( آریستوکراسی

)ب( )د(
قدرت برای رسیدن به هدف 

معین سازمان یابد.
)ج(
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3( نشان دادن علت ایجاد آن و چگونگی افزایش اعتیاد در جامعه- مطالعه اعتیاد با روش غیر تجربی و نقد وضعیت موجود جامعه- توصیف و فرم پدیده ی اعتیاد 
به عنوان یک کنش اجتماعی و ارائه راهکار برای کاهش آن 

4( مطالعه ی اعتیاد به روش حسی و تجربی و یافتن راه حل هایی برای کنترل آن- فهم و تفسیر پدیده ی اعتیاد با توجه به فرهنگ جامعه- مطالعه ی پدیده ی 
اعتیاد به منظور داوری ارزشی و هنجاری در مورد آن، بدون استفاده از روش تجربی

کدام یک در ارتباط با »قدرت اجتماعی«، »قدرت مقبول« و »تبعیت« درست است؟ 1--

1( بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید- بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید- تبعیت هم با رضایت هم با کراهت حاصل می شود. 

2( با رضایت و میل درونی افراد شکل می گیرد- مدار مقبولیت حق و باطل بودن آن است- تبعیت و مشروعیت بایستی با یکدیگر همراه باشند. 

3( به شکل آشکار و پنهان اعمال می شود- موجب شکل گیری اقتدار می شود- قدرت بدون مشروعیت با تبعیت همراه نیست. 

4( با پذیرش توافق دیگر آن پدید نمی آید- قدرت نامشروع، فاقد مقبولیت است- تبعیت از قدرت، موجب مقبولیت آن می شود.

به ترتیب، کدام گزینه موضوع عبارت های زیر را به درستی مشخص می کند؟ 1--

روش ویژه ی علوم اجتماعی از نظر وبر 	 

اشتراک مدل لیبرال و مدل کمونیستی 	 

تفاوت فارابی و ارسطو 	 

1( روش کیفی- عادالنه بودن- مالک های دسته بندی نظام های سیاسی 

2( روش های تفهمی- داشتن رویکرد نسبت به نابرابری اجتماعی- انواع نظام های سیاسی 

3( روش کمی- سازگاری با فطرت انسانی- گونه شناسی نظام های سیاسی 

4( روش تفسیری- انتقاد علمی از نابرابری اجتماعی- دسته بندی نظام های سیاسی

به ترتیب هدف استفاده از قدرت، اگر حفظ وضع موجود باشد یا تمایل به تغییر وجود داشته باشد، چیست و مالک دین مداری یا دنیا 1--
مداری نظام سیاسی توسط چه کسی مطرح شد؟ 

1( پیگیری از تغییر- ایجاد وضعیت بهتر- فارابی 

2( ستایش وضع موجود- نکوهش انسان ها- پاپ 

3( حمایت از ارزش های حق- دستیابی به سعادت- گاندی 

4( دستیابی به فضیلت های انسانی- دسترسی به جامعه ی خوب- ارسطو

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی بیان کند؟ 1--

الف( غلبه ی رویکرد پوزیتیویستی در جامعه شناسی موجب شد تا گزاره های تجویزی و انتقادی بیرون از حوزه ی علوم اجتماعی قلمداد شوند، این باور با عنوان 
»جدایی دانش از ارزش« بیان می شد. 

ب( اشتراک نظام های سیاسی الیگارشی و منارشی، روش حکومت حاکمان است. 

ج( مطابق مدل لیبرال، تمام کرسی های مجلس سنای آمریکا در اختیار مردان میانسالی است که هرچه سالخورده تر باشند، قدرتمندتر اند.

1( غ- ص- غ              2( ص- غ- ص                           3( غ- ص- ص                      4( ص- ص- غ

........................ رهبر مردم هند در مبارزه با استعمار انگلیس که مردم هند به او لقب »روح بزرگ« و بایو »پدر ملت« داده اند. 1--

1( ایندیرا گاندی                              2( جواهر لعل نهرو                                               3( مهاتما گاندی                         4( اوشو
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در ارتباط با قدرت سخت و نرم، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

1( قدرت سخت قدرتی است که از طریق ابزارهای خشن با زور و به طور آشکار توسط نهادهای اقتصادی اعمال می شود. 

2( قدرت نرم به شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی اعمال می شود. 

3( قدرت سخت به کمک ابزارهای مانند رسانه ها و نهادهای آموزشی اعمال می شود. 

4( امروزه قدرت نرم سبب سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می شود.

نظام آموزشی کشور ها از ابزارهای اعمال .................... است. یک کشور می تواند از طریق نفوذ در ........................... 1--
کشور دیگر در آن کشور اعمال قدرت کند و .................... آن کشور را مطابق منافع و اغراض خود تغییر دهد. 

1( قدرت نرم- نظام آموزشی- فرهنگ و جهان بینی نسل های آینده ساز 

2( قدرت سخت- نظام اقتصادی- نهادهای صنعتی و اقتصادی 

3( قدرت نرم- نظام سیاسی- نهادهای حکومتی و مقام های اداری 

4( قدرت سخت- نظام فرهنگی- نهادهای فرهنگی و آموزشی

--1 .................... و  می گرفت  صورت   ........................ ابزار  با  و   ........................ در  دولت ها  بین  نبرد  گذشته  در 
گیری  در  و  می گیرد  صورت   ............................. ابزار  با  و   ....................... در  نبرد  امروزه  کردند.  می  منتشر  را  آن  خبر 

...................... اگر اتفاق بیفتد در ادامه جنگ ......................... رخ می دهد.

1( مرزها- نظامی- خبرگزاری ها- داخل کشورها- اقتصادی- نظامی- اقتصادی 

2( قلمرو سرزمینی- نظامی- رسانه ها- حوزه فرهنگ- رسانه- نظامی- فرهنگی 

3( سرزمین دشمن- مدرن و گسترده نظامی- روزنامه نگاران- هر دو کشور- نظامی و اقتصادی- فرهنگی- نظامی 

4( کشورهای ضعیف- جنگ های نظامی- رسانه ها- قلمروی سرزمینی- مدرن نظامی- اقتصادی- نظامی

امروزه بسیاری از کنشگران فردی با استفاده از ................... ارتباطات ...................... گسترده ای در ...................... 1--
دارند و به همین دلیل گاهی در مقایسه با .................. تاثیرگذاری .................. بیشتری دارند ............................ از جمله 

این کنشگران فردی هستند. 

1( نظام های آموزشی- تربیتی- مدارس و دانشگاه ها- نظام های رسمی- فرهنگی- دبیران و استادان 

2( شبکه های اجتماعی- اجتماعی- فضای مجازی- دولت ها- اجتماعی و فرهنگی- سلبریتی ها، ستاره های هنری و ورزشی 

3( شبکه های اجتماعی- آموزشی- نظامی های حکومتی- دولت ها- آموزشی کنشگران شبکه های مجازی 

4( نفوذ اجتماعی- اجتماعی و فردی- شبکه های مجازی- افراد عادی جامعه اجتماعی- سیاستمداران و اساتید دانشگاه

عبارت درست در ارتباط با لیبرال دموکراسی و نادرست در ارتباط با جمهوری اسالمی، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟1--

1( لیبرالیسم به معنای مباح دانستن همۀ امور برای انسان و دموکراسی به معنای حاکمیت اکثر مردم است. ـ عنوان جمهوری در این ترکیب، به معنای نقش 
مردم در تعیین سرنوشت خود است.

2( لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و ارادۀ اکثریت مردم شکل می گیرد. ـ در این نظام سیاسی، قوانین و مقررات با خواست 
خداوند و براساس احکام الهی و اسالمی سازمان پیدا می کند.

3( این نظام سیاسی که عدالت را مهم ترین ارزش اجتماعی می داند، با رویکرد دنیوی جهان غرب متناسب است. ـ اسالمی بودن به این معنا است که فعالیت 
مردم و نظام سیاسی براساس عقاید اسالمی، سازمان پیدا می کند.

4( در این نظام سیاسی فقط می توان از مقبولیت نظام حرف زد و نمی توان از مشروعیت حقیی سخن گفت ـ در این نظام، قوانین و مقررات اجتماعی، با عقل و 
وحی شناخته و معین می شوند.
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هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد ................... پذیر می آید.1--

1( سیاست                                                      2( نظام اجتماعی                          3( حکومت                                         4( ساختار اجتماعی

هر جهان اجتماعی آرمان ها و ارزش های ویژه ای دارد و نمی تواند بدون .................. به آرمان ها و ارزش های خود دست یابد. 1--

2( نظام اجتماعی کل سالم   1( مسئولین متعهد در جامعه   

4( سیاستی مناسب 3( حکومتی مستقل    

مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد به ........................ شکل می دهد. در یک 1--
جهان اجتماعی نظام سیاسی ........................... مانند نظام فرهنگی و اقتصادی باشد و ....................... آن ها قرار می گیرد 

نظام سیاسی بر نظام های دیگر ................... 

1( حکومت- می تواند مستقل از نظام های دیگر- در تعامل با- اثر می گذارد. 

2( نظام سیاسی- نمی تواند مستقل از نظام های دیگر- در تعامل با- اثر می گذارد و از آن ها تأثیر می پذیرد. 

3( نظام اجتماعی- نمی تواند مستقل از نظام های دیگر- در مقابل- اثر نمی گذارد. 

4( نظام سیاسی- می تواند مستقل از نظام های دیگر- در تضاد با- اثر می گذارد و از آن ها تاثیر می پذیرد.

کدام مورد از ویژگی های مالک نظام سیاسی بر اساس تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده، نمی باشد؟ نظام هایی که در آن: 1--

1( یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد. 

2( اکثریت تصمیم گیرنده هستند. 

3( اقلیتی تصمیم گیرنده هستند. 

4( حاکم یا حاکمان بر اساس اهداف و اغراض و امیال خود و با توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند.

بر اساس نظر ارسطو، زمانی که یک فرد حاکم است اگر بر اساس فضیلت حکومت کند، نوع حکومت ................... و اگر بر 1--
اساس خواست و میل حاکم باشد نوع حکومت ............... است. 

1( مونارشی- استبدادی                                          2( مونارشی- الیگارشی  

3( آریستوکراسی- استبدادی                                          4( جمهوری- مونارشی

بر اساس نظریه ارسطو، حکومت اکثریت بر اساس فضیلت ................ و بر اساس خواست و میل حاکم ............ می باشد. 1--

1( مونارشی- استبدادی                                          2( مونارشی- الیگارشی 

3( آریستوکراسی- دموکراسی                                          4( جمهوری- دموکراسی

از نظر ارسطو در حکومت آریستوکراسی یک .................. بر اساس .......................... حکومت می کنند. 1--

1( اکثریت- خاست و میل حاکم                      2( اقلیت- فضیلت 

4( اقلیت- خواست و میل حاکم 3( فرد- فضیلت     

از نظر ارسطو در کدام روش حکومتی، یک اقلیت بر اساس خواست و میل حاکم، حکومت می کنند؟ 1--

4( الیگارشی 3( استبدادی    2( آریستوکراسی   1( مونارشی  
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از نظر ارسطو، اگر یک اکثریت اگر بر اساس خواست و میل حاکم، حکومت می کنند؟ 1--

2( استبدادی                       3( جمهوری     4( دموکراسی 1( مونارشی  

.................... حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود 1--
به کار می گیرند. 

4( دموکراسی 3( جمهوری   2( الیگارشی    1( مونارشی   

...................... حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بوده اند. 1--

4( دموکراسی 3( آریستوکراسی   2( الیگارشی    1( استبدادی   

نظام سیاسی دینی و دین مدار بر اساس ..................... سازمان می یابد. نظام سیاسی دنیا مدار .................. را مورد توجه 1--
قرار می دهد. 

1( احکام و قوانین الهی- ارزش ها و آرمان های دنیوی و این جهانی 

2( احکام و سنت انبیا- ارزش ها و آرمان های این جهان و آن جهانی 

3( قوانین مورد توجه ائمه و اولیای الهی- ارزش هایی که سعادت انسان ها را تامین می کند. 

4( احکام و قوانین الهی- عالوه بر ارزش ها و آرمان های دنیای ارزش های آن جهان

................................. به معنای مباح دانستن همه ی امور برای انسان و ........................ به معنایی حاکمیت اکثریت 1--
مردم بر اساس خواست و میل خودشان است. 

1( سکوالریسم- جمهوری                                 2( اومانیسم- الیگارشی 

3( روشنگری- دموکراسی                                 4( لیبرالیسم- دموکراسی
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت تبعیت کنندگان به دست می آید، مقبولیت دارد.و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- قدرت اجتماعی، بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید. 

- مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت مطابق یک نوع نظام عقیدتی و ارزشی اعمال شود. 

- مدار مقبولیت، خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. قدرت نرم به شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی، با کمک ابزار هایی مانند رسانه ها و نهادهای آموزشی اعمال می شود.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.  و ا (1ل

- حکومتی بر اساس فضیلت و با اقلیت حاکمان بر اساس دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو: آریستوکراسی 

- نظام هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذارند: بر اساس افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده 

- از شیوه ها و ابزارهای فرهنگی مانند هنر و رسانه برای مهندسی رضایت عمومی و توجیه برتری جویی خود استفاده می کند: سلطه هژمونیک

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی تبیینی با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش های انسانی از جمله ارزش های سیاسی را قابل مطالعه و ا (1ل
ی علمی نمی داند؛ از این رو با ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. )ص 57(و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در جامعه ای که فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ دینی است، قدرت نامشروع نمی تواند مقبولیت داشته باشد. و ا (1ل

اعمال سلطه به شیوه ی فرهنگی که بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می گیرد، در دیدگاه جامعه شناسان به هژمونی تعبیر می شود.

تاثیرگذاری بیشتر سلبریتی ها در مقایسه با دولت ها نتیجه یا پیامد ارتباطات اجتماعی گسترده ی آن ها در فضای مجازی است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- حکومتی بر اساس فضیلت و با اقلیت حاکمان بر اساس دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو: آریستوکراسی

- نظام هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذارند: بر اساس افراد تاثیرگذار و تصمیم گیرنده 

- جامعه شناسی تبیینی با منحصر کردن علم به علوم تجربی ارزش های انسانی از جمله ارزش های سیاسی را قابل مطالعه علمی نمی داند؛ از این رو با ارزش زدایی 
و معنازدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده خنثی و فاقد معنا مطالعه می کند.
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گزینه پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- این گونه بود که ارزش هر سه مزیت قدرت، ثروت و دانش مورد شک و تردید بنیادی قرار گرفت. در چنین شرایطی، بشر صرفًا به فایده و لذت ناشی از این مزایا بسنده کرد. 

- در گذشته قدرت سخت یک کشور موجب سلطه ی سیاسی و اقتصادی بر سایر کشورها می شد، اما امروزه قدرت نرم سبب سلطه ی فرهنگی می شود. 

- امور سیاسی، مورد تایید یا رد، انتخاب یا طرد، ستایش یا نکوهش انسان ها قرار می گیرند؛ یعنی امور سیاسی خنثی نیستند. به عالوه این امور از انسان ها 
اطالعات، وفاداری و تصمیم می خواهند، بنابراین الزم است که آن ها را بر اساس این مالک هایی ارزیابی کنیم. 

- وقتی علوم اجتماعی برای مطالعه ی هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط منظر مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند و بررسی کند، امکان مقایسه و 
داوری فرهنگ و ارزش ها از دست می رود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- قسمت اول: گاهی تغییر در یک پدیده ی اجتماعی با تغییر در پدیده ی دیگر همراه است. این دو پدیده را هم تغییر می گویند. یعنی می توان تغییرات یک پدیده 
را به کمک تغییرات دیگری توضیح داد. 

- قسمت دوم: در دیدگاه پوزیتیویستی، انسان صرفًا موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات دانسته می شود. 

- قسمت سوم: وبر معتقد بود جامعه شناسی می تواند عقاید و ارزش ها را توصیف کند اما نمی تواند درباره ی درست یا نادرست بودن پدیده ها یادآوری کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- اعمال سلطه به شیوه ی فرهنگی: هژمونی 

- فاش کردن اطالعات طبقه بندی شده برنامه ها از سوی سازمان سیا توسط ادوارد اسنودن: قدرت نرم 

- مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جهان اجتماعی وجود دارد: نظام سیاسی

۱گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در تقسیم بندی ارسطو از نظام های سیاسی، حکومت فرد براساس فضیلت، »مونارشی« نام دارد. هم چنین حکومت و اا (1ل
اقلیت بر اساس خواست و میل حاکم، »الیگارشی« و نظام سیاسی و حکومت اقلیت بر مدار فضیلت و حقیقت، آریستوکراسی نامیده می شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- قدرت اجتماعی، بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید. 

- مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال می شود. 

- مدار مقبولیت، خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسی تبیینی با منحصر کردن علوم تجربی، ارزش های انسانی از جمله ارزش های سیاسی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند، از این رو با ارزش زدایی و 
معنازدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. وجه مشترک نظام سیاسی جمهوری و دموکراسی تعداد حاکمان بر مبنای اکثریت است. و اا (1ل

برای  ارائه کرده اند.  نظام های سیاسی  از  و گونه شناسی دیگری  اند  افزوده  ارسطو  بر مالک های  و سیاسی، مالک های دیگری  اجتماعی  اندیشمندان  برخی 
مثال فارابی مالک دین مداری یا دنیا مداری نظام سیاسی را نیز در نظر گرفت. کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خود، فروپاشی بلوک شرق را به 
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شکل گیری نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا می کردند. نظریه ی »پایان تاریخ« فوکویاما همین معنا را القا می کرد. اما موفقیت انقالب اسالمی ایران 
و پیامدهای جهانی اش، باطل بودن این نظریه را نشان داد. با قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسالم، نظریه ی جنگ تمدن ها )هانتینگتون( از سوی برخی 
نظریه پردازان غربی، مطرح شد. این نظریه شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی تمدنی را می پذیرفت. ولی از یک سو دیگر تمدن ها را در عرض تمدن اسالمی 
قرار می داد و جایگاه مهم و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمی را نادیده می گرفت و از سوی دیگر با طرح جنگ تمدن ها، رویکرد خصمانه ی جهان غرب را 
به جنبش های اسالمی، توجیه می نمود و از این طریق، هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به بلوک شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می کرد. 

نظریه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق، طرف دیگری را برای جنگ جست وجو می کنند و جنگ را از کشورهای غربی به فرهنگ و تمدن هایی منتقل 
کرده اند که در دوران استعمار، تحت سلطه ی جهان غرب قرار گرفته بودند. نظریه ی جنگ تمدن ها که ساموئل هانتینگتون آن را مطرح کرد، نظریه ای بود 

که عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیر غربی او را توجیه می کرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هنگامی که سلطه به شیوه ی فرهنگی اعمال می شود، بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می گیرد، جامعه شناسان از این نوع سلطه به »هژمونی« تعبیر می کنند. 
آریستوکراسی حکومت نخبگانی است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بوده اند. انقالب هایی که با استفاده از قدرت نرم رسانه ها در صدد براندازی حکومت های 

مخالف غرب برآمده اند، انقالب های رنگین نام گرفتند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در مدل لیبرال، طرفداران قشربندی با تاکید بر کار کرد های قشر بندی، آن را تایید و تثبیت می کنند. 

فردی سالم می کند، پاسخ سالم و پیامد ارادی کنش او محسوب می شود که به اراده ی جواب دهنده ی سالم وابسته است. 

برخی تفاوت ها، تفاوت های اسمی نامیده می شوند و نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها رتبه بندی کرد. زن و مرد از نظر جنسیت با یکدیگر متفاوتند، اما 
هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم بر اساس خواست و میل خودشان است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. فرهنگ های مختلف معمواًل به مرزهای خودشان محدود نمی مانند و ما را ناگزیر از مقایسه ی ارزش ها برای تشخیص و لا (1ل
ارزش های صحیح از ارزش های غلط می سازند. ولی وقتی علوم اجتماعی برای مطالعه ی هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که آن 

را پذیرفته اند، ببیند و بررسی کند، امکان مقایسه و داوری فرهنگ و ارزش ها از دست می رود.

برر ی  ایر گزینه ها: 

۲ و ۳( طبیعت یک نظم جهان شمول دارد، یعنی قوانین طبیعت در همه ی مکان ها و زمان ها یکسان اند، از این رو نتایج مطالعه بر روی طبیعت در هر مکان و 
زمانی می تواند به تمامی مکان ها و زمان ها تعمیم داده شود، ولی جوامع و فرهنگ ها همانند طبیعت نیستند و ما نمی توانیم نتایجی را که از مطالعه و بررسی یک 
جامعه به دست آورده ایم، به همه ی جوامع دیگر تعمیم بدهیم. مثاًل نمی توانیم نتایجی را که از مطالعه ی جوامع غربی به دست می آوریم، به جوامع دیگر که با 

جهان غرب تفاوت دارند، تعمیم بدهیم. 

۴( جامعه شناسی تفسیری صرفًا به توصیف ارزش ها و نظام های سیاسی بسنده می کند و مالک و معیاری برای ارزیابی علمی آن ها ارائه نمی دهد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در قرن نوزدهم میالدی، برخی از متفکران اجتماعی آلمانی از جمله ویلهم دیلتای و ماکس وبر، مدعی شدند که هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، 
نظم و قواعد خاصی دارد، اما انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده های اجتماعی نیز با پدیده های طبیعی تفاوت دارد. افتراق دموکراسی و جمهوری 

در شیوه ی حکومت است. »دموکراسی« بر اساس خواست و میل حاکم و »جمهوری« بر اساس فضیلت می باشد. 

ریکاردو و مالتوس هر دو از نظریه پردازان لیبرال هستند. 

آیزایا برلین لیبرالیسم اولیه را نقد کرده است. مارکس نیز در نیمه ی دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامعه شناس تالش می کند با هنر آشنایی زدایی، از چشم انداز فردی غریبه موقعیت های اجتماعی نگاه کند تا از این و اا (1ل
دانش علمی و عمومی عبور کند و به پیچیدگی و عمق آن موقعیت اجتماعی نزدیک تر شود. در واقع افراد در زندگی روزمره از دید خود و برای خود به موقعیت های 

اجتماعی می نگیرند، ولی جامعه شناس باید تالش کنند تا به خود موقعیت اجتماعی و اعماق آن نزدیک شود. 

مدار مشروعیت، حق و باطل بودن است.

۲گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

دسته بندی نظام های سیاسی از نظر ارسطو

الیگارشی مانند حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود به کار می گیرند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. )ص 59(و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. )ص 6۲(و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- طبیعت یک نظم جهان شمول دارد یعنی قوانین طبیعت در همه ی مکان ها و زمان ها یکسانند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی، هدف رویکرد تفسیری است. 

- حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک از جمله حکومتهای مونارشی دانسته شده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- کنش اجتماعی، ارادی است. اّما جامعه شناسی تبیینی با تاکید بیش از اندازه بر نظم و ساختارهای اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، 
اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرد. تاکید افراطی و ساختارهای اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم را تحقق چه آرمان ها و 
ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند. به عالوه، این تاکید موجب سرکوب روحیه ی خلق انسان ها در بسیاری عرصه ها مانند هنر، ارتباط و اندیشه می شود. 

)رکود اراده ها( 

- حکومت فرد بر اساس فضیلت مطابق دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو، مونارشی نام دارد.

روش حکومت

تعداد حاکمان
بر اساس خواست و میل حاکمبراساس فضیلت

استبدادیمونارشیفرد

الیگارشیآریستوکراسیاقلیت

دموکراسیجمهوریاکثریت
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
 برر ی  ایر گزینه ها: 

۱( به تعریف قدرت اجتماعی اشاره دارد، در حالی که در صورت سوال معنای کلیه قدرت انسان مورد پرسش قرار گرفته است، نه انواع آن. 

۳ و ۴( در ارتباط با نظام سیاسی می توانند مطرح شوند، نه در ارتباط با قدرت انسان.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. نخستین واکنش به ثروت بود: ثروت دیگر نه یک امر خنثی )نه خوب و نه بد( بلکه ریشه ی بسیاری از ظلم ها و و اا (1ل
شرارت ها قلمداد شد و مالکیت، دزدی خوانده شد. دومین واکنش به دانش بود: خوش بینی به دانش مورد تردید جدی قرار گرفت.

گاهی به این که اقتدار، پذیرش رسمی قدرتی است که با مقبولیت همراه باشد، می توانیم گزینه های ۱،۲ و ۴ را رد کنیم. و اا (1ل  گزینه ۳ پاسخ صحیح است. با آ

توجه: مقبولیت با پذیرش رسمی یا غیررسمی به دست می آید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. امروزه بسیاری از کنشگران فردی با استفاده از شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی گسترده ای در فضای مجازی و اا (1ل
دارند و به همین دلیل گاهی در مقایسه با دولت ها تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی بیشتری دارند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 رابطه ی نظام سیاسی با سایر نظام ها: نظام سیاسی نمی تواند از نظام های دیگر مستقل باشد، بلکه در تعامل با آن ها قرار می گیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در گزینه ی ۳ »اغراض شخصی« آمده است که مربوط به تقسیم بندی بر اساس روش تصمیم گیری است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نمونه های حکومت های مونارشی: حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک 

حکومت های آریستوکراسی: حکومت نخبگان است که از امتیازات طبقاتی برخوردار بوده اند. 

حکومت های اریگارشی: حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود به کار می گیرند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر قدرت بر خالف حکم قانون الهی باشد، اما تبعیت از آن، از روی رضایت باشد، قدرتی مقبول، ولی غیرمشروع وجود دارد. و اا (1ل

در صورتی که بحران های اقتصادی کنترل نشود می تواند به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسی پوزیتیویستی: با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش های انسانی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند؛ از این رو با ارزش زدایی و معنازدایی از 
قدرت، آن را به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا مطالعه می کند. 

جامعه شناسی انتقادی: جامعه شناسان انتقادی یافتن راهی برای داوری علمی درباره ی ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصه ی قدرت را ضروری می دانند و 
دست شستن از این آرمان بزرگ را بن بست زندگی انسان معرفی می کنند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مقدار مقبولیت، خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود. سیاست، اعمال قدرت سازمان و لا (1ل
یافته برای دستیابی به هداف معین است. حکومت پاپ بر واتیکان و کلیسای جهانی کاتولیک از جمله حکومت های مونارشی دانسته شده است. جامعه شناسی 
پوزیتیویستی با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش های انسانی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند، از این رو با ارزش زدایی به معنازدایی از قدرت، آن را به 

عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کنند.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

الف( قدرت نرم به شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی، با کم ابزارهایی مانند رسانه ها و نهادهای آموزشی اعمال می شود. 

ب( نظام های سیاسی را می توان بر اساس مالک های گوناگونی چون نظام هایی که در آن اقلیتی تصمیم گیرنده هستند، تقسیم کرد، مانند پارلمان هند. 

ج( لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که در آن فقط می توان از مقبولیت نظام حرف زد و نمی توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ماکس وبر شهر را زیستگاهی که دارای قلعه و برج و بارو، بازار، دادگاه مستقل و ... است، تعریف می کند. اگر پژوهشگری از منظر وبر به مطالعه ی جوامع غیر 
اروپایی بپردازد، به اشتباه این گونه نتیجه گیری خواهد کرد که شهر فقط در اروپا وجود داشته است. 

طبیعت یک نظم جهان شمول دارد، یعنی قوانین طبیعت در همه ی مکان ها و زمان ها یکسانند، از این رو نتایج مطالعه بر روی طبیعت در هر مکان و زمانی 
می تواند به تمامی مکان ها و زمان ها تعمیم داده شود. 

وقتی علوم اجتماعی برای مطالعه ی هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند و بررسی کند، امکان مقایسه و 
داوری فرهنگ ها و ارزش ها از دست می رود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد، اقتدار نامیده می شود.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اعمال قدرت سازمان یافته برای رسیدن به هدف است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. قدرت نرم رسانه هاو اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قدرتی است که با مقوالت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. حاکم یا حاکمان بر اساس اهداف و اغراض خود تصمیم می گیرند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قدرتی است که از طریق ابزارهای خشن، بازور و به طور آشکار، توسط نهادهای نظامی اعمال می شود.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

نظم طبیعت جهان شمول است- نتایج مطالعه ی یک جامعه به جوامع دیگر قابل تعمیم نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. هنگامی که قدرت بر خالف حکم و قانون الهی باشد، اما تبعیت از آن، از روی رضایت باشد، قدرتی مقبول ولی غیر و لا (1ل
مشروع وجود دارد. امروزه بسیاری از کنشگران فردی با استفاده از شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی گسترده ای در فضای مجازی دارند و به همین دلیل 
گاهی در مقایسه با دولت ها، تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی بیش تری دارند؛ سلبریتی ها ستاره های هنری و ورزشی و ... از جمله ی این گردشگران فردی 

هستند که در برخی وارد می توانند جریان ساز شوند. 

لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند که با خواست و اراده ی اکثریت مردم شکل می گیرد و هیچ حقیقت و فضیلتی را که مستقل از خواست 
مردم باشد، به رسمیت نمی شناسند، هم چنین حکومتی دنیوی و سکوالر است. این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی به جهان هستی 

دارد، سازگار است. 

طبیعت یک نظم جهانی شمول دارد؛ یعنی قوانین طبیعت در همه ی مکان ها و زمان ها یکسان اند، از این رو نتایج مطالعه بر روی طبیعت در هر مکان و زمانی 
می تواند به تمامی مکان ها و زمان ها تعمیم داده شود.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هرگاه قدرت برای رسیدن به هدف معین سازمان یابد، سیاست پدید می آید. و اا (1ل

قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد، اقتدار نامیده می شود. نظام آموزشی کشور ها از دیگر ابزارهای اعمال قدرت نرم است؛ 
یعنی یک کشور می تواند از طریق نفوذ در نظام آموزشی کشور دیگر، در آن کشور اعمال قدرت کند و فرهنگ و جهان بینی نسل های آینده ساز آن کشور را 

مطابق منافع و اغراض خود تغییر دهد. 

آریستوکراسی، حکومت نخبگانی از که از امتیازات طبقاتی برخوردار بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جامعه شناسی پوزیتیویستی با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش های انسانی را قابل مطالعه ی علمی نمی داند؛ از این رو با ارزش زدایی و معنازدایی از 
قدرت، آن را به عنوان یک پدیده ی خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کند. 

مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال شود. 

جامعه شناسان انتقادی معتقدند که رویکردهای پوزیتیویستی و تفهمی- تفسیری، هر دو محافظه کاراند و نه تنها هیچ راهکاری برای بهتر ساختن وضعیت موجود 
ندارد، بلکه انسان ها را در برابر وضعیت موجود، منفعل و مجبور می سازند.

5گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

درگذشته، قدرت سخت یک کشور موجب سلطه ی سیاسی و اقتصادی بر سایر کشورها می شد، اما امروزه قدرت نرم سبب سلطه ی فرهنگی می شود. قدرت 
سخت، قدرتی است که از طریق ابزارهای خشن با زور و به طور آشکار توسط نهادهای نظامی اعمال می شود، اما قدرت نرم به شکل پنهان و از طریق نفوذ 

فرهنگی با کمک ابزار هایی مانند رسانه ها و نهادهای آموزشی اعمال می شود. 

الیگارشی، حکومت اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند قدرت را در جهت منافع خود به کار می گیرند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جامعه شناسی پوزیتیویستی: روش مطالعه ی پدیده های طبیعی و اجتماعی یکسان است )حسی و تجربی( و جامعه شناسی با شناخت نظم اجتماعی، به انسان 
قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می دهد. بنابراین برای مطالعه ی اعتیاد، آن را به عنوان یک پدیده ی اجتماعی همانند پدیده ی طبیعی مطالعه 

می کنند و سعی در کنترل آن دارند.

جامعه شناسی تفهمی- تفسیری: در این دیدگاه بر روش تفهمی تاکید می شود اما هم چنان علم به علوم تجربی محدود است. از این رو فقط امکان توصیف پدیده 
های اجتماعی وجود دارد و امکان داوری درباره ی آن ها فراهم نیست. بنابراین برای مطالعه ی اعتیاد، فهم رفتار معتادان و توصیف آن ها را پیش می گیرد. 

جامعه شناسی انتقادی: در این دیدگاه، عالوه بر روش های تجربی و تفهمی، سطوح دیگری از شناخت نیز به رسمیت شناخته می شود. بنابراین امکان داوری 
ارزشی و هنجاری و عبور از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب فراهم است. لذا برای مطالعه ی پدیده ی اعتیاد، هم امکان فهم وجود دارد و هم امکان 

داوری ارزشی و هنجاری.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قدرت اجتماعی بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید. قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید، دارای مقبولیت است. 
جلب تبعیت دیگران از قدرت اجتماعی به دو صورت ممکن است: تبعیت با کراهت که ناشی از تهدید و ترس باشد. تبعیت با رضایت که با رضایت و میل درونی 

همراه است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

وبر بر روش تفهمی به عنوان روش ویژه ی علوم اجتماعی تاکید می کرد. 

اشتراک مدل لیبرال و مدل کمونیستی داشتن رویکرد نسبت به نابرابری های اجتماعی است. 

تفاوت فارابی و ارسطو در طبقه بندی انواع نظام های سیاسی است.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 پیشگیری از تغییر- ایجاد وضع بهتر- فارابی

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی عبارت نادر ت: 

ب ( الیگارشی: روش حکومت بر اساس خواست و میل حاکم/ مونارشی: روش حکومت بر اساس فضیلت

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

۴( غ- ص- غ- غ ۱( ص- ص- غ- غ                                 ۲( ص- غ- ص- غ   ۳( ص- غ- غ- ص                           

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. درست ـ نادرست )در نظام سیاسی جمهوری اسالمی، قوانین و مقررات با خواست مردم سازمان می یابد.(و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سیاست اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به این هدف است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مربوط به مالک بر اساس روش تصمیم گیری می باشد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1-

1( نابرابری اجتماعی- مثال برخی افراد سفید پوست و برخی رنگین پوست می باشند که می توان افراد را بر اساس آن ها را رتبه بندی کرد- تفاوت هایی مانند 
رنگ پوست و نژاد که مانند نابرابری طبیعی برخی افراد کمتر و برخی بیشتر این ویژگی ها را دارند. 

2( نابرابری طبیعی- تفاوت های انسان ها از نظر پایگاه  اجتماعی، محل سکونت و وزن- برخی افراد کم تر و برخی بیشتر این نوع تفاوت ها را دارند. 

3( نابرابری اجتماعی- برخی افراد کم تر و برخی بیشتر ویژگی هایی مانند هوش، قد و دانش را دارا می باشند- زن و مرد از نظر جنسیت با یکدیگر متفاوت اند 
اما هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. 

4( قشربندی اجتماعی- تفاوت های انسان ها از نظر توانایی جسمی و ذهنی، قدرت سیاسی، مهارت و لهجه- نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها رتبه بندی کرد.

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »رویکرد مخالفین قشربندی اجتماعی« و »رویکرد جامعه شناسان انتقادی«، نادرست و درست است؟ 1-

1( اینان عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت عدالت برقرار خواهد شد- آن ها معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که 
به دست خود انسان ها ایجاد شده اند- سازگارن خود را زیر سلطه در می آورند. 

2( آن ها چنین می پندارند که نابرابری های اجتماعی نتیجه ی تفاوت های نابرابری های طبیعی هستند، بنابراین عادالنه اند- جامعه شناسان انتقادی با پذیرش 
رویکرد تفسیری معتقدند که بر اساس حقایق و فضایل می توانند به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازند نباید اراده ی فرد یا گروهی بر فرد یا گروه 

دیگر تحمیل شود. 

3( از نظر آنان، قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تداوم با تغییر آن نیز به دست آن هاست- جامعه شناسی انتقادی عدالت را صرفًا نقد و نفی سلطه 
و سرکوب نمی دانند و از ظرفیت انتقاد از تمامی کنش های ناپسند فردی و اجتماعی را دارد. 

4( در این رویکرد، مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه ی شروع رقابت را یکسال نماید- بر 
ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تاکید می کنند تا از سلطه ی چنین ساختارهایی بر انسان ها پیشگیری کنند و زمینه ی شکل گیری ساختارهای 

اجتماعی انسانی تر را فراهم کنند.

عبارت های زیر به ترتیب به کدام قسمت جدول مرتبط هستند؟1-

نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق. 	 

تفسیر 	 

با تاکید بر کارکردهای قشربندی آن را تایید و تثبیت می کند. 	 

1( ج- ب- الف                2( ب- ج- الف              3( ب- الف- ج                          4( الف- ب- ج

سواالت درس هفتم
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س

نا
ش

عه 
ام

ج

نابرابری اجتماعی

پایۀ دوازدهم

تفاوت های اسمی )الف( تفاوت های رتبه ای

)ج( نابرابری افراد در تحصیالت و ثروت )ب

مدل عدالت اجتماعی )ج( مدل لیبرالی

)ب( خلق و بازسازی ارزش ها )الف(
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کدام گزینه در رابطه با رویکرد دوم نابرابری اجتماعی، یعنی مخالفان قشربندی اجتماعی صحیح نیست؟ 1-

1( نابرابری های اجتماعی، ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی نیست. 

2( نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی دارنند. 

3( عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.

4( مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد و در نتیجه، نابرابری اجتماعی شده است.

 هر یک از جمالت زیر مربوط به کدام رویکرد از نابرابری های اجتماعی است. 1-

الف( نابرابری های اجتماعی از نابرابری های طبیعی برمی خیزد. 

ب( نابرابری های اجتماعی بر اساس روابط سلطه جویانه است. 

ج( به دنبال لغو مالکیت خصوصی می باشند. 

د( آزادی های افراد و رقابت میان آن ها را از بین نمی برد. 

1( کمونیستی- لیبرالی- لیبرالی                        2( لیبرالی- لیبرالی- کمونیستی- لیبرالی- 

4( کمونیستی- کمونیستی- لیبرالی- عدالت اجتماعی 3( لیبرالی- کمونیستی- کمونیستی- عدالت اجتماعی  

در ارتباط با جامعه شناسی انتقادی کدام گزینه به سواالت زیر به درستی پاسخ می دهد؟ 1-

کدام ظرفیت ها برای علوم اجتماعی حفظ می کند؟ 	 

به دنبال چیست؟ 	 

ریشه در کدام رویکرد دارد؟ 	 

1( برداشتن موانع از پیش پای انسان برای رسیدن به قدرت و ثروت- مالک هایی برای داوری علمی نمادها و هنجارها- تبیینی 

2( تشخیص افشای سلطه در مناسبات انسانی- داوری ارزش ها و هنجارها بیرون از دایره ی علم- تفسیری 

3( رهایی انسان از سلطه ی ثروتمندان و قدرتمندان- داوری ارزش ها و هنجارها بیرون از دایره ی علم- تبیینی 

4( افشاگری و رهایی بخشی از سلطه- مالک هایی برای داوری علمی نمادها و هنجارها- تفسیری

برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیالت ...................... نامیده می شوند. 1-

1( نابرابری های اجتماعی                       2( نابرابری های طبیعی 

3( تفاوت های اسمی                        4( تفاوت های رتبه ای

کدام عبارت، به ترتیب درباره ی رویکرد سوم و دوم نابرابری اجتماعی درست است؟ 1-

1( در این رویکرد، مالکیت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه ی شروع رقابت را یکسان نماید- این 
رویکرد نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق 

2( این رویکرد، عدالت اقتصادی را مهم می داند و معتقد است که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد- از نظر این گروه، دو رویکرد دیگر به دلیل ناعادالنه 
بودن با فطرت انسانی سازگار نیستند و در نتیجه به شکست می انجامد. 

3( از نظر این گروه، اگر مالکیت خصوصی از بین برود، دیگر طبقه ی پایین نخواهیم داشت و بدین ترتیب همگان شرایط یکسان خواهند داشت- از نظر این گروه 
قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آن ها است. 
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4( طرفداران این رویکرد دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستند اما به بهانه ی عدالت اجتماعی،  آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برند- 
در این رویکرد نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود اما به دلیل این که انگیزه رقابت از بین می رود، راه پیشرفت مادی مسدود می گردد.

دلیل پیدایش هریک از موارد زیر، به ترتیب کدام است؟ 1-

از میان رفتن ثبات و خلوص فرهنگ ها 	 

ظهور ناسیونالیسم 	 

ناسازگاری رویکردهای طرفداران و مخالفت قشربندی اجتماعی با فطرت انسانی 	 

1( جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات- تاکید بر هویت تاریخی و جغرافیایی دولت ها در دوره ی پسامدرن- عقالنی نبودن 

2( جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات- تاکید بر هویت تاریخی و جغرافیایی دولت ها در جهان مدرن- ناعادالنه بودن 

3( در هم آمیختن فرهنگ ها- تاکید بر هویت سنتی و دینی دولت ها در دوره ی پسامدرن- ناعادالنه بودن 

4( در هم آمیختن فرهنگ ها- شکل گیری دولت ها- ملت ها- عقالنی نبودن

درست و غلط بودن عبارت های زیر را تعیین کنید. 1--

وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم و پدیده های اجتماعی آشکار می شوند. 	 

شناخت شهودی از راه مشاهده ی حسی و استدالل عقلی به دست نمی آید. 	 

طرفداران عدالت اجتماعی، به بهانه ی عدالت اجتماعی، آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برند. 	 

هم تغییر های قابل مشاهده را می توان با روش های کیفی مطالعه کرد.	 

1( غ- غ- د- د             2( غ- د- د- غ                          3( د- د- غ- غ                         4( د- غ- د- غ

کدام مورد، مربوط به رویکرد مخالف قشربندی اجتماعی نیست؟ 1--

1( نابرابری های اجتماعی نتیجه ی روابط سلطه جویانه میان انسان ها است- مالکیت خصوصی موجب نابرابری اجتماعی شده است- قشربندی توسط انسان 
ها پدید آمده است. 

2( جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند- برای کاهش نابرابری ها اجتماعی از ثروتمندان مالیات بگیرد- اجرای عدالت به دست نامرئی 
بازار سپرده نمی شود. 

3( اگر مالکیت خصوصی از بین برود دیگر طبقه ی پایین نخواهیم داشت- نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود- نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها 
و نابرابری های طبیعی نیست. 

4( مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد شده است- برای ایجاد برابری باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت- برای ایجاد عدالت 
اقتصادی، باید توزیع ثروت برابر باشد.

کدام گزینه در رابطه با جامعه شناسی انتقادی صحیح نیست؟ 1--

1( تأکیدی بر ضرورت انتقاد علمی است و ساختارهای سرکوبگر ندارند و از سلطه ی چنین ساختارهایی بر انسان ها وحشتی ندارند. 

2( با پذیرش رویکرد تفسیری معتقد است که تمام معانی و ارزش ها ساخته و پرداخته اراده های افراد، گروه ها و فرهنگ هاست. 

3( معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان ها ایجاد شده اند سازندگان خود را زیر سلطه در می آورند. 

اما کم  توجهی رویکرد تفسیری به ساختارهای  تاکید می کند  افراد در ساختن جهان اجتماعی  توانایی و خالقیت  بر  4( آن ها همانند جامعه شناسان تفسیری 
اجتماعی و تاثیر این ساختار ها بر زندگی افراد را درست نمی دانند.
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به ترتیب، طرفداران قشربندی، چگونه نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند؟ و با تأکید بر 1--
چه موردی آن را تایید و تثبیت می کنند؟ 

1( ایجاد مالکیت خصوصی- حذف رقابت 

2( طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی- کارکردهای قشربندی 

3( نابرابری اجتماعی در میان طبقات- رقابت در زندگی اجتماعی 

4( کارکردهای قشربندی- تغییر در قشربندی اجتماعی

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

1( افراد توانمند به اندازه ی استحقاقی که دارند، از مزایای اجتماعی برخوردار نمی شوند- مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را 
برای همگان فراهم کند و نیازهای ضروری افراد را تأمین نماید- طرح خانه سازی عمومی اقشار کم درآمد در برزیل

2( با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع را در پدید آمدن و ادامه یافتن آن نادیده می گیرند- عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند 
که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد- نه با رهاسازی مطلق موافق هستند و نه با کنترل مطلق. 

3( قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تغییر یا تداوم آن نیز به دست انسان هاست- نابرابری اجتماعی نتیجه ی تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی 
هستند- مدل طرفداران عدالت اجتماعی 

4( رقابت را در زندگی اجتماعی، ضروری می دانند و بر رقابت عادالنه تاکید می کنند- افرادی که در طبقه ی پایین متولد می شوند، حتی با داشتن شایستگی و 
تالش برابر با افرادی که در طبقه ی باال متولد می شوند، به سادگی امکان رقابت با آن ها را ندارند- مدل کمونیستی

کدام گزینه نوع نابرابری در »قد و وزن«، »تحصیالت«، »رنگ پوست« و »قدرت سیاسی« را به درستی نشان می دهد؟ 1--

1( اجتماعی رتبه ای- رتبه ای اجتماعی- اسمی طبیعی- رتبه ای طبیعی 

2( رتبه ای طبیعی- اجتماعی- اسمی اجتماعی- اجتماعی 

3( طبیعی رتبه ای- اسمی اجتماعی- طبیعی- اجتماعی اسمی 

4( رتبه ای طبیعی- اجتماعی- اسمی طبیعی- اجتماعی رتبه ای

کدام گزینه به تفاوت های رتبه ای اشاره می کند؟ 1--

1( ضریب هوشی و قد                             2( رنگ پوست و لهجه                          3( ثروت و جنسیت                                     4( زبان و محل سکونت

هر عبارت به ترتیب با کدام مدل مرتبط است؟ 1--

قشربندی توسط انسان ها پدید آمده و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آن هاست. 	 

از گذشته تا به حال هیچ جامعه ای بدون قشربندی اجتماعی نبوده است، یعنی قشربندی پدیده ای است که در همه ی زمان ها و 	 
مکان ها وجود داشته است. 

اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار نمی سپارد و دخالت همه ی جانبه ی دولت را نمی پذیرد. 	 

با تاکید بر کارکردهای قشربندی آن را تایید و تثبیت می کنند.	 

)ب( )ج( مدل لیبرالی

نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود. مالیات ابزاری برای کاهش فاصله ی طبقاتی است. )الف(
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1( ب- ج- الف- الف

2( ب- ج- الف- ج

3( ج- ب- ب- الف

4( ب- الف- الف- ج

طرفداران عدالت اجتماعی به دالیلی رویکرد طرفداران قشر بندی اجتماعی )لیبرالی( را عادالنه نمی دانند؟ 1--

1( جامعه امکان رقابت را برای همگان فراهم نمی کند- نقطه ی پایان رقابت یکسان نیست- با از بین رفتن انگیزه ی رقابت، راه پیشرفت مادی مسدود می شود. 

2( نقطه ی آغاز رقابت یکسان نیست- افرادی که در طبقه ی اجتماعی پایین متولد می شوند به سادگی با افراد طبقه ی باال امکان رقابت ندارند- با فطرت 
انسانی سازگار نیست. 

3( نقطه ی پایان رقابت یکسان نیست- با فطرت انسانی سازگار نیست- افرادی که در طبقه ی پایین اجتماعی متولد می شوند به سادگی با افراد طبقه ی باال 
امکان رقابت ندارند. 

4( افراد توانمند به اندازه ی استحقاقی که دارند از مزایای اجتماعی برخوردار نمی شوند- رقابت را در زندگی اجتماعی ضروری نمی دانند- برای کاهش نابرابری 
های اجتماعی از ثروتمندان مالیات می گیرند.

طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی چه پیامدهایی دارد؟ 1--

1( عادالنه بودن قشربندی اجتماعی- پیشرفت مادی و انگیزه برای افراد توانمند در طبقات اجتماعی مختلف 

2( نادیده گرفتن نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن قشربندی اجتماعی- عدم تغییر قشربندی اجتماعی 

3( موافقت با رهاسازی مطلق از سوی جامعه- عدم تثبیت کارکردهای قشربندی اجتماعی  

4( ضروری دانستن رقابت در زندگی اجتماعی- یکسان بودن نقطه ی شروع رقابت در زندگی اجتماعی

در کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی معتقدند که از گذشته تا به حال هیچ جامعه ای بدون قشربندی نبوده است و قشربندی پدیده 1--
ای طبیعی است؟ 

1( طرفداران قشربندی اجتماعی                                  2( مخالفین مالکیت خصوصی 

3( مخالفین قشربندی اجتماعی                                   4( طرفداران عدالت اجتماعی

در کدام نابرابری اجتماعی، عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت و حذف مالکیت خصوصی، عدالت 1--
برقرار خواهد شد؟

1( مدل عدالت اجتماعی                                  2( مدل لیبرالی

3( طرفداری قشربندی اجتماعی                                                    4( مخالفین قشربندی اجتماعی

به ترتیب، علت و دلیل هریک از موارد زیر چیست؟ 1--

از بین رفتن انگیزه رقابت 	 

دستخوش قرار گرفتن هویت ها و در هم آمیختن فرهنگ ها 	 

1( قشربندی اجتماعی- دوره ی پسامدرن                               2( حذف مالکیت خصوصی- جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات 

3( نابرابری های اجتماعی- سیاست هویت                               4( حذف عدالت اجتماعی- تعارف هویت ها

)ج()ب( )الف(
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کدام گزینه در رابطه با جامعه شناسی انتقادی صحیح نیست؟ 1--

1( تاکیدی بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر ندارند و از سلطه ی چنین ساختارهایی بر انسان ها وحشتی ندارند.

2( با پذیرش رویکرد تفسیری معتقد است که تمام معانی و ارزش ها ساخته و پرداخته اراده های افراد، گروه ها و فرهنگ ها است. 

3( معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان ها ایجاد شده اند و سازندگان خود را زیر سلطه در می آورند. 

4( آن ها همانند جامعه شناسان تفسیری بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تاکید می کنند اما کم توجهی رویکرد تفسیری به ساختارهای 
اجتماعی و تاثیر این ساختارها بر زندگی افراد را درست نمی دانند.

به ترتیب مشخص کنید موارد ذکر شده با کدام نوع جامعه شناسی در ارتباط هستند؟ 1--

بر آنچه مشاهده می شود تمرکز می کند. 	 

موضوع آن، کنش های اجتماعی و پیامدهای آن است.	 

انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند. 	 

از منظر آن برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، در رفع نیازهای خود توانایی ترند و به همین دلیل پیشرفته ترند. 	 

1( انتقادی- تبیینی- تفسیری- تبیینی                                      2( تفسیری- تبیینی- انتقادی- تبیینی 

3( تبیینی - انتقادی – انتقادی- تبیینی                                       4( تبیینی- تفسیری- تبیینی- تفسیری

کدام یک، ویژگی جامعه شناسی تفسیری است، اما ویژگی جامعه شناسی انتقادی نیست؟ 1--

1( تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی دارند- بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تاکید می کند. 

2( روش مطالعه، روش کمی است- صرفًا به توصیف و تبیین تبعیض نژادی در جوامع نمی پردازد، بلکه آن را تقبیح و از آن انتقاد می کند. 

3( به بیان چرایی یک پدیده یا نشان دادن علت ایجاد و زوال آن می پردازد- به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد و گروه ها می پردازد. 

4( هدف معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی است- حقیقت یا فضیلت را کشف می کند تا بر اساس آن به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و 
جوامع بپردازد.

به ترتیب، مشخص کنید موارد ذکر شده با کدام نوع جامعه شناسی در ارتباط هستند؟ 1--

از منظر آن برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، در رفع نیازهای خود تواناتر اند و به همین دلیل پیشرفت ترند. 	 

انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی از آن کمک کند. 	 

روش آن، نگاه به درون پدیده ها برای یافتن معنای آن هاست. 	 

بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند. 	 

1( تبیینی- تفسیری- تبیینی- انتقادی                          2( تفسیری- انتقادی- تبیینی- انتقادی 

3( انتقادی- تبیینی- تبیینی- تفسیری                          4( تبیینی- انتقادی- تفسیری- تبیینی

به ترتیب، کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی، چنین می پندارد؟ 1--

جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند. 	 

عدالت اقتصادی، مهم دانسته می شود. 	 

نابرابری اجتماعی از تفاوت های نابرابری های طبیعی ناشی می شود. 	 
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1( مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی- طرفداران عدالت اجتماعی 

2( طرفداران عدالت اجتماعی- مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی 

3( طرفداران قشربندی اجتماعی- مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران عدالت اجتماعی 

4( طرفداران عدالت اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی- مخالفان قشر بندی اجتماعی

کدام یک، از ویژگی های جامعه شناسی انتقادی است، اما ویژگی جامعه شناسی تفسیری نیست؟1--

1( اغلب معنای کنش و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می انگارد- روش مطالعه، روش کمی است. 

2( به نقد در روابط و مناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها می پردازد- هدف معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی است.

3( برای دفاع از اراده ی افراد و فرهنگ ها معتقد است نباید ارادهی فرد یا گروهی بر فرد یا گروه دیگری تحمیل شود- عدالت اجتماعی را تحسین می کند و برای 
گسترش آن راه حل هایی تجویز می کند. 

4( در این رویکرد برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش ها راه یافت- به بیان چرایی یک پدیده یا نشان 
دادن علت ایجاد و زوال آن می پردازد.

به ترتیب هر یک از این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟ 1--

افرادی که از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ اهمیت و اعتباری برخوردار نبودند ولی به علت فواید و کارکردهایشان تحمل می شدند. 	 

اگر اراده ی فرد یا گروهی سرکوب گردد، مصداق سلطه است. 	 

اتفاقات غیر منتظره شما را از همکاری با دیگران باز ندارند. 	 

1( رعایا- دیدگاه جامعه شناسی تبیینی- فایده ی علوم اجتماعی 

2( کارگران کشاورز- هدف جامعه شناسی انتقادی- فایده ی علوم انسانی 

3( طبقه متوسط- نگرش جامعه شناسی تفسیری- فایده ی قواعد اجتماعی 

4( طبقه ی سوم در جوامع فئودالی غربی- نگرش جامعه شناسان انتقادی- فایده ی نظم اجتماعی

تصویر روبه رو مربوط به کدام رویکرد نابرابری های اجتماعی است؟ )مالیات ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی است.(1--

1( طرفداران قشربندی اجتماعی 

2( طرفداران کسانی که نابرابری های اجتماعی را نتیجه نابرابری های طبیعی دانند. 

3( طرفداران کسانی که موافق لغو مالکیت خصوصی هستند. 

4( طرفداران عدالت اجتماعی

در کدام رویکرد نابرابری های اجتماعی، همه کودکان از امکانات اولیه برای پیشرفت، بهره مند می شوند؟ 1--

1( کسانی که نابرابری های اجتماعی را ناشی از نابرابری های طبیعی می دانند. 

2( کسانی که در تفاوت های رتبه ای را در جهان مهم می دانند. 

3( کسانی که طرفدار قشربندی اجتماعی هستند. 

4( کسانی که طرفدار عدالت اجتماعی هستند.
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در ارتباط با طرفداران عدالت اجتماعی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

1- این رویکرد نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق 

2- این رویکرد اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار نمی سپارد. 

3- از نظر این رویکرد با دخالت همه جانبه دولت، عدالت در جامعه برقرار می شود.

4-  طرفدارانی رویکرد به بهانه عدالت اجتماعی، آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین می برند.

1( ص- غ- ص- غ                            2( ص- ص- غ- غ                           3( ص- غ- غ- ص                                       4( غ- ص- غ- غ

در ..................... مسئله ..................... در جهان متجدد چالش ........................ را به وجود آورد و فقرا و ثروتمندان 1--
را به دو گروه ..................... تبدیل کرد. این چالش ............................. چالشی بود که در جهان متجدد ظاهر شد. 

1( نیمه دوم قرن نوزدهم- قشربندی اجتماعی- فقر و غنا- متخاصم- اولین

2( نیمه اول قرن نوزدهم- نابرابری های اجتماعی- فقرا- در کنار هم- دومین 

3( نیمه اول قرن بیستم- ساختارهای اجتماعی- تجدد و سنت گرایی- روبه روی هم- دومین 

4( نیمه دوم قرن بیستم- ضرورت انتقاد علمی- ساختار های اخالقی- متخاصم- اولین

کدام عامل در نیمه دوم قرن بیستم، به شکل گیری جامعه شناسی انتقادی انجامید؟ 1--

1( مسئله قشربندی اجتماعی در جهان متجدد و چالش فقر و غنا 

2( لغو مالکیت خصوصی در کشورهای سوسیالیستی 

3( افول رویکرد پوزیتیویستی 

4( اعتقاد به عدالت اجتماعی و برقراری آن در کشورهای سرمایه داری

در ارتباط با زندگی اجتماعی انسان با گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

1- افراد از سویی در زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می سازند. 

2- از سوی دیگر هر جهان اجتماعی الزام ها و پیامدهایی دارد که بر جهان طبیعت تاثیر می گذارد. 

3- تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. 

4- با تغییر جهان اجتماعی موجود و به دنبال آن برداشته شدن نابرابری های اجتماعی، پیامدهای جهان اجتماعی مورد تایید قرار می گیرند.

1( ص- غ- ص- غ                            2( ص- ص- غ- غ                          3( غ- ص- ص- غ                                       4( غ- غ- ص- ص

جامعه شناسان انتقادی در کدام نقطه با جامعه شناسان تفهمی- تفسیری توافق دارند و تاکید می کنند؟ 1--

1( توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی 

2( کم توجهی رویکرد تفهمی به ساختارهای اجتماعی 

3( عدم تاثیر ساختارهای اجتماعی بر زندگی افراد 

4( به زیر سلطه درآوردن انسان ها توسط جهان اجتماعی و ساختار های آن
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جامعه شناسان انتقادی به ضرورت انتقاد علمی از .......................... تاکید می کنند تا از سلطه ............. پیشگیری شود و 1--
زمینه ساختارهای اجتماعی .................. فراهم آید. 

1( ساختارهای اجتماعی- دولت های استبدادی- عادالنه تر 

2( ساختارهای سرکوبگر- این ساختار بر انسان ها -انسانی تر و اخالقی تر 

3( ساختار قشربندی اجتماعی- نهادهای اجتماعی ناعادل- برابر 

4( ساخته های ناعادالنه- این ساختارهای بر نهادهای اجتماعی- رقابت یکسان

فاصله میان ..................... جامعه شناسی را به داوری درباره .................... و انتقاد از آن ها می کشاند.1--

1( طبقه پایین و طبقه باال در جامعه- هنجارها 

2( اقشار زحمت کش و اقشار ثروتمند- نهادها 

3( وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهان اجتماعی- ارزش ها 

4( وضعیت موجود و وضعیت گذشته جهان اجتماعی- پدیده های اجتماعی

جامعه شناسان انتقادی برای داوری و انتقاد به .............. نیاز دارند تا بر اساس آن ............. را ارزیابی کنند، تصویری از 1--
.................. ترسیم کنند و راه عبور از وضعیت ...................... به سوی وضعیت ............ را پیشنهاد دهند. 

1( ابزارهای جامعه شناسانه- نابرابری های اجتماعی- جامعه عادالنه- موجود- مطلوب 

2( کنترل اجتماعی- قشر های اجتماعی- طبقه بندی اجتماعی- گذشته- موجود 

3( شناخت نقش های اجتماعی- نقش انسان ها در جامعه- قشربندی اجتماعی- مطلوب- موجود 

4( معیارهای علمی- وضعیت موجود- وضعیت مطلوب- موجود- مطلوب

جامعه شناسی انتقادی علم را به .................... محدود نمی داند و سعی دارد از محدودیت های................ رها شود. 1--

1( دریافت های تفهمی- رویکردهای جامعه شناسی پوزیتیویستی 

2( معنای حسی و تجربی آن- علم تجربی 

3( معنای ساختاری- کنترل اجتماعی 

4( شناخت- معرفتی علمی

عبارت های زیر به ترتیب علت کدام گزینه هستند؟1--

حذف مالکیت خصوصی 	 

طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی 	 

نابرابری های طبیعی به نابرابری های اجتماعی منجر شوند 	 

1( برقراری برابری اجتماعی- تاکید بر کارکردهای قشربندی اجتماعی- دولت وظیفه دارد در موضوع نابرابری بکوشد. 

2( ایجاد شرایط یکسان برای همگان- نادیده گرفتن نقش انسان ها و جوامع در ادامه یافتن آن- نابرابری اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرد. 

3( برقراری عدالت اجتماعی- قشربندی اجتماعی پدیده ای است که در همه ی زمان ها و مکان ها بوده است- تغییر در آن امکان پذیر است. 

4( انگیزه ی رقابت از بین می رود- نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجه ی نابرابری های طبیعی نیستند- نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود.
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هر کدام از عبارات زیر به ترتیب، با کدام مدل مرتبط است؟ 1--

نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود. 	 

به بهانه ی عدالت اجتماعی آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برد. 	 

نمی توان نابرابری اجتماعی میان افرادی که در طبقات اجتماعی مختلف متولد می شوند را توضیح دهد. 	 

1( ج- ب- الف

2( الف- ب- ج

3( ج- الف- ب

4( الف- ج- ب  

در ارتباط با »جامعه شناسان انتقادی«، کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تاکید می کنند تا از سلطه ی چنین ساختارهایی بر انسان ها پیشگیری شود. 

2( معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان ها ایجاد شده اند، انسان ها را زیر سلطه ی خود در می آورند. 

3( جامعه شناسان انتقادی از ارائه ی معیارهایی برای ارزیابی وضعیت موجود و نقد و اصالح آن ناتوانند. 

4( همانند جامعه شناسان تفهمی- تفسیری بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تاکید می کنند.

به ترتیب »ضریب هوشی«، »جنسیت« و »میزان ثروت« چه نوع تفاوت هایی هستند؟ 1--

1( اسمی- رتبه ای- رتبه ای                               2( رتبه ای- اسمی- رتبه ای

2( رتبه ای- رتبه ای- اسمی                               4( اسمی- اسمی- رتبه ای

چالش فقر و غنا، چه زمانی و توسط چه چیزی ایجاد شد؟ 1--

1( نیمۀ دوم قرن نوزدهم- مسئله قشربندی اجتماعی در جهان متجدد 

2( نیمۀ اول قرن نوزدهم- مالکیت خصوصی 

3( نیمه دوم قرن بیستم- غلبۀ رویکرد پوزیتیویستی 

4( نیمه دوم قرن نوزدهم- شکل گیری جامعه شناسی انتقادی

از نظر جامعه شناسان، علت نابرابری های اجتماعی در چیست؟ 1--

1( برخی تفاوت ها مانند تفاوت در هوش، قد و ثروت در ایجاد نابرابری اجتماعی موثرند. 

2( تفاوت های اسمی، در طول تاریخ، در فرهنگ ها و جوامع مختلف موجب نابرابری اجتماعی شده اند. 

3( مزایای طبیعی مانند ثروت، جنسیت و تحصیالت به صورت نابرابر میان افراد توزیع می شوند. 

4( مزایای اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند.

به ترتیب »نابرابر این افراد در قد«، »نابرابری در تحصیالت« و »تفاوت در جنسیت« از چه نوع اند؟1--

1( اسمی- طبیعی- اجتماعی                              2( طبیعی- اجتماعی- اسمی 

2( اسمی- اجتماعی- طبیعی                              4( طبیعی- اسمی- اجتماعی

مدل لیبرالیمدل کمونیستی مدل عدالت اجتماعی

»حوزه ی رقابت«
»حوزه ی برابری«
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به ترتیب عبارت نشانه ی کدام گزینه است؟ 1--

شعار جمهوری فرانسه بر سر در کلیسا پس از قانون ---- م مبنی بر جدایی دین از سیاست 	 

در جوامع سوسیالیستی، مالکیت خصوصی وسایل تولید وجود نداشت. 	 

1( تاثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی- با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد. 

2( تاثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادی- دولت به نمایندگی از جامعه موظف است نیازهای ضروری همه ی افراد مانند خوراک، پوشاک و مسکن را تامین کند. 

3( تاثیر نظام فرهنگی بر نظام سیاسی- نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی است. 

4( تاثیر نظام اقتصادی بر نظام فرهنگی- نقطه ی شروع رقابت های یکسان می شود و با از بین رفتن انگیزه ی رقابت، راه پیشرفت مادی مسدود می گردد.

کدام گزینه تدابیر دولت برای کاهش نابرابری های اجتماعی در رویکرد عدالت اجتماعی نشان می دهد؟ 1--

1( دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد، آن ها را در زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد. 

2( نیازهای ضروری همه ی افراد مانند خوراک، پوشاک مسکن را تامین می کند. 

3( دولت تالش می کند با از میان برداشتن مالکیت خصوصی و طبقه ی پایین جامعه، برای همگان شرایط یکسان ایجاد کند. 

4( از ثروتمندان مالیات می گیرد و از آن برای رفع فقر در جامعه استفاده می کند.

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

1( مدل عدالت اجتماعی- نابرابری اجتماعی پیامد رابط سلطه جویانه میان انسان ها است- مدل کمونیستی 

2( جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند- هیچ جامعه ای از گذشته تا به حال قشربندی اجتماعی نداشته است- تاکید بر کارکردهای 
قشربندی اجتماعی 

3( مدل کمونیستی- در نظام و فئودالی، دهقانان شبیه برده بودند، مالک چیزی نبودند و به فئودال تعلق داشتند- مدل عدالت اجتماعی 

4( نه با راهسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق- تاکید بر کارکردهای قشربندی اجتماعی- نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی نیست.

کدام گزینه با تصاویر زیر مرتبط است؟ 1--

1( جامعه شناسان پوزیتیویستی با داوری وضعیت موجود، زمینه ی شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر و اخالقی تر را فراهم کردند. 

2( جامعه شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تاکید می کنند تا از سلطه ی چنین ساختارهایی برای انسان ها پیشگیری کنند. 

3( در دیدگاه جامعه شناسی تفسیری، بی توجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آن ها به معنای چشم پوشی از آثار و پیامدهای مخرب آن ها نیست، زیرا 
به تدریج کنترل آن ها را ممکن می سازد. 

به  به رویکرد تفهمی  تأکید می کنند و توجه  افراد در ساختن جهان اجتماعی  توانایی و خالقیت  بر  انتقادی همانند جامعه شناسان تفهمی  4( جامعه شناسی 
ساختارهای اجتماعی و تاثیر آن ها را درست می دانند.

مهم دانستن عدالت اقتصادی )الف( مدل لیبرال

)ج(
به بهانه ی که عدالت اجتماعی آزادی های افراد و امکان رقابت 

میان آن ها را از بین نمی برند.
)ب(
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به ترتیب این اعتقادات، متعلق به کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی است؟ 1--

باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت. 	 

از ثروتمندان مالیات گرفته شود.	 

قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمد و تغییر یا تداوم آن نیز به دست آن ها است. 	 

1( مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی- طرفداران عدالت اجتماعی 

2( طرفداران عدالت اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی- مخالفان قشربندی اجتماعی 

3( مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران عدالت اجتماعی- مخالفان قشربندی اجتماعی 

4( طرفداران قشربندی اجتماعی- عادالنه- مخالفان قشربندی اجتماعی

نوع نابرابری را در »ضریب هوشی«، »ثروت«، »جنسیت« و »دانش« مشخص کنید: 1--

1( رتبه ای اجتماعی- اسمی اجتماعی- طبیعی رتبه ای- اجتماعی 

2( طبیعی رتبه ای- اجتماعی- طبیعی اسمی- اجتماعی رتبه ای 

3( رتبه ای طبیعی- اجتماعی اسمی- طبیعی- طبیعی رتبه ای  

4( اسمی طبیعی- اجتماعی رتبه ای- طبیعی- اجتماعی اسمی

پاسخ هر یک از سواالت زیر به ترتیب، کدام است؟ 1--

برای رفع کاستی های علم حسی، جامعه شناسی انتقادی از چه شناختی استفاده کرد؟ 	 

توجه به ضرورت فهم معانی رفتار کنشگران، مقدم بر کدام یک از مراحل شناخت است؟ 	 

پیامد استفاده از فهم عرفی توسط جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 	 

1( عرفی- مخالفت با همه ی مراتب عقالنیت- شناخت علمی به تبع شناخت عمومی سیار و متغیر می شود. 

2( عمومی- اهمیت دادن به داوری های ارزشی در علوم اجتماعی- شناخت علمی را در حاشیه ی شناخت عمومی قرار می دهد. 

3( عقل جمعی- مطالعه ی پدیده های اجتماعی مانند یکی از پدیده های اندام وار طبیعی- شناخت علمی قرار می دهد. 

4( عقل جزیی- شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها- خصلت محافظه کارانه ی جامعه شناسی را نسبت به نظام اجتماعی از بین می برد.

جامعه شناسی انتقادی، چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟ 1--

1( نیمه اول قرن بیستم- برای از بین بردن فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهان اجتماعی، جامعه شناسی برای داوری به معیارهای علمی نیاز ندارد. 

2( نیمه اول قرن بیستم- در تقابل با رویکرد پوزیتیویستی، برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفتۀ در آن راه یافت. 

3( نیمه دوم قرن بیستم- با افول رویکرد پوزیتیویستی، ظرفیت هایی برای انتقاد از قشربندی اجتماعی به وجود آمد. 

4( نیمه دوم قرن نوزدهم- با اعتقاد به این که جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست انسان ها ایجاد شده اند، انسان ها را از سلطۀ خود خارج می کنند.

اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندی اجتماعی هستند کدام عامل را مهم می دانند؟ 1--

1( عدالت اقتصادی                        2( تثبیت رقابت اجتماعی 

3( طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی                       4( فطرت انسانی
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کدام رویکرد به نابرابری، نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق؟ 1--

1( مخالفان قشربندی اجتماعی                       2( طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی 

3( طرفداران قشربندی اجتماعی                       4( طرفداران عدالت اجتماعی

به ترتیب زن یا مرد بودن- هوش- ثروت- تحصیالت جزء کدام یک از تفاوت های جامعه هستند؟ 1--

1( نابرابری طبیعی- نابرابری اجتماعی- نابرابری طبیعی- تفاوت اسمی 

2( نابرابری اجتماعی- نابرابری طبیعی- تفاوت اسمی- نابرابری اجتماعی 

3( تفاوت اسمی- نابرابری طبیعی- نابرابری اجتماعی- نابرابری اجتماعی 

4( نابرابری اجتماعی- تفاوت اسمی- نابرابری طبیعی-  نابرابری اجتماعی

کدام یک از انواع »تفاوت اسمی« در جوامع هستند؟ 1--

1( سفیدپوست بودن                               2( هوش                                   3( ثروت                                      4( تحصیالت

برخی نابرابری های طبیعی هستند مانند ................... و برخی نابرابری های مانند نابرابری در .................... اجتماعی اند. 1--

2( قدرت و ضریب هوشی- تحصیالت و ثروت  1( رنگ پوست و هوش- ثروت و جنس   

4( قدرت سیاسی و وزن- رنگ پوست و توانایی جسمی 3( جنس و قد- تحصیالت و رنگ پوست   

در نظام .................... تفکیک نژادی در اماکن عمومی، ایستگاه ها ورزشگاه ها اجرا می شود. 1--

1( لیبرال            2( سرمایه داری                3( دموکراسی                  4( آپارتاید

تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی در صورتی که به ................. منجر شوند، مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند. 1--

1( به نابرابری های اجتماعی                   2( به تفاوت های رتبه ای                          3( قشربندی اجتماعی                            4( بی عدالتی

در مطالعه نابرابری های اجتماعی توسط جامعه شناسان گزینۀ صحیح را مشخص کنید. 1--

1( جامعه شناسان در نابرابری های اجتماعی به برقراری عدالت در جوامع توجه دارند. 

2( علت نابرابری های اجتماعی این است که تفاوت های اسمی ثروت و قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند. 

3( از این رو برخی افراد در باالی سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند و برخی افراد در میانه آن  

4( برخی جامعه شناسان معتقدند که نابرابری اجتماعی برای بقای جامعه ضرورت دارد.

از 1-- اجتماعی  نابرابری  آنان  نظر  از  دارد.  ضرورت   ................... برای  اجتماعی  نابرابری  که  معتقدند  شناسان  جامعه  برخی 
تفاوت های ................. برمی خیزد. این جامعه شناسان طرفدار ........... هستند. 

1( برقراری عدالت در جامعه- اسمی- یکسان بودن نقش ها 

2( رقابت در جامعه- اجتماعی- عادالنه بودن رقابت 

3( بقای جامعه- طبیعی- قشربندی اجتماعی 

4( تغییرات اجتماعی- رتبه ای- اقشار پایین جامعه
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چرا جامعه شناسانی که طرافدار قشربندی اجتماعی هستند معتقدند که نابرابری های اجتماعی عادالنه هستند؟ آنان چنین می پندارند که: 1--

1( نابرابری های اجتماعی نتیجه تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی هستند.  2( در هر جامعه ای برخی از افراد در طبقه باال و برخی دیگر در طبقه پایین متولد می شوند. 

3( در رقابت عادالنه باید نقطه شروع رقابت یکسان باشد.                            4( از گذشته تا به حال هیچ جامعه ای بدون قشربندی جتماعی نبوده است.

در ارتباط با نابرابری های اجتماعی از نظر جامعه شناسانی که طرفدار قشربندی اجتماعی هستند، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

1- آنان چنین می پندارند که نابرابری های اجتماعی نتیجه تفاوت های نابرابری های طبیعی هستند بنابراین عادالنه اند. 

2- این اعتقاد می تواند نابرابری اجتماعی میان افرادی که در طبقات اجتماعی مختلف متولد می شوند را توضیح دهد. 

3- در هر جامعه ای برخی از افراد در طبقه باال و برخی دیگر در طبقه پایین متولد می شوند یعنی نقطه شروع رقابت میان افراد یکسان است. 

4- کودکانی که در طبقه باال متولد می شوند از امکانات آموزشی بهتری برخوردار می شوند در چنین شرایطی یک نابرابری اجتماعی مقدمه نابرابری های اجتماعی 
بعدی می شوند، نه یک تفاوت یا نابرابری طبیعی.

1( ص- غ- ص- غ                                  2( ص- ص- غ- غ                           3( ص- غ- غ- ص                                      4( غ- ص- غ- ص

را 1-- آن  یافتن  ادامه  و  آمدن  پدید  در   ................ نقش  اجتماعی،  قشربندی   ................... با  قشربندی  طرفداران 
...................... و تغییر در آن را ................. 

1( طبیعی دانستن- انسان ها و جوامع- نادیده می گیرند- چندان امکان پذیر نمی دانند. 

2( غیرطبیعی دانستن- عدالت اجتماعی- نادیده می گیرند- امکان پذیر می دانند. 

3( رتبه ای دانستن- رقابت- تایید و تاکید می کنند- امکان پذیر نمی دانند. 

4( مطرح کردن- نهادهای سیاسی- نادیده می گیرند- در شرایطی خاص امکان پذیر می دانند- چند امکان پذیر نمی دانند.

در 1-- که  می کنند  غفلت  نکته  این  از  اما  دانند  می  ضروری  اجتماعی  زندگی  در  را  رقابت   ..................... طرفداران  که  این  با 
................... باید نقطه شروع ..................... 

1( نابرابری های طبیعی- طبقات مختلف- از طبقه پایین باشد. 

2( تفاوت اسمی- زندگی اجتماعی یکسان- تولد افراد یکسان باشد. 

3( قشربندی اجتماعی- رقابت عادالنه- رقابت یکسان باشد.

4( تفاوت های رتبه ای- رابطه با بقای جامعه- رقابت عادالنه باشد.

اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندی اجتماعی هستند معتقدند که نابرابری های اجتماعی ناشی از ...................... و 1--
نتیجه .................. و باید .................... 

1( نابرابری های طبیعی نیست- روابط سلطه جویانه میان انسان هاست- با آن مبارزه کرد. 

2( نابرابری های طبیعی است- تفاوت های طبیعی می باشد- انگیزه را درمیان انسان ها زیاد کرد. 

3( تفاوت های اسمی در جوامع است- تولدهای طبقات باال به طبقات پایین است- برای بقای جامعه وجود داشته باشند. 

4( تفاوت های رتبه ای در جامعه است- نقش انسان ها و جوامع می باشد- نقطه شروع رقابت میان انسان ها یکسان باشد.
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جامعه شناسان مخالفان قشربندی اجتماعی ......................... را مهم می دانند و معتقدند که با ................ عدالت برقرار 1--
خواهد شد از نظر آنان .................... موجب برقراری روابط ............... میان افراد شده است. 

1( عدالت اجتماعی- توزیع برابر ثروت- مالکیت خصوصی- ظالمانه 

2( نابرابری های اجتماعی- رقابت های یکسان در جامعه- رقابت های ناعادالنه- ظالمانه 

3( انگیزه های نابرابری- افزایش انگیزه های مثبت در جامعه- دخالت دولت- عادالنه 

4( رقابت میان افراد- رقابت های عادالنه- نابرابری های اجتماعی- رقابت جویانه

در ارتباط با قشربندی اجتماعی و مالکیت خصوصی، گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

1- از نظر مخالفان قشربندی، مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط عادالنه میان افراد جامعه می شود. 

2- برای ایجاد برابری باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت. 

3- مخالفان قشربندی گمان می کنند اگر مالکیت خصوصی از بین برود دیگر طبقه باال نخواهیم داشت. 

4- مخالفان قشربندی معتقدند که قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آن هاست.

1( ص- غ- ص- غ                               2( ص- غ- غ- ص                         3( ص- ص- غ- غ                                     4( غ- ص- غ- ص

کدام مورد از پیامدهای حذف مالکیت خصوصی در جامعه نمی باشد؟ 1--

1( از بین رفتن انگیزه رقابت 

2( نادیده گرفته شدن تالش و شایستگی بیشتر افراد کوشا و توانمند 

3( یکسان شدن نقطه شروع رقابت ها 

4( برقراری عدالت و برابری در جامعه

چرا با حذف مالکیت خصوصی در جامعه، راه پیشرفت مادی محسوب می گردد؟ زیرا ............... 1--

1( انگیزه های رقابت بین افراد شدت می یابد. 

2( انگیزه ی رقابت از بین می رود. 

3( این امر را که نابرابری های اجتماعی نتیجه نابرابری های طبیعی هستند، نادیده گرفته می شود. 

4( نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن نابرابری های اجتماعی نادیده گرفته می شود.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ا (1ل

 برخی نابرابری ها مانند نابرابری در تحصیالت و ثروت، اجتماعی اند، یعنی در جامعه ایجاد می شوند. برای مثال میزان تالش افراد یا موقعیت خانواده ای که 
در آن متولد شده اند، آن ها را از نظر رتبه نابرابر می سازد. برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیالت، تفاوت های رتبه ای نامیده می شوند 
و می توان افراد را بر اساس این تفاوت ها، رتبه بندی کرد، یعنی برخی افراد کم تر و برخی بیشتر از این ویژگی ها برخوردارند. برخی تفاوت ها، تفاوت های اسمی 
نامیده می شوند و نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها، رتبه بندی کرد. مثال برخی افراد سفیدپوست به برخی رنگین پوست هستند. این دو گروه از نظر رنگ 

پوست متفاوت اند، اما هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. یا زن و مرد از نظر جنسیت با یکدیگر متفاوت اند، اما هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه و ا (1ل
ی شروع رقابت را یکسان نمود. بدین منظور دولت به نمایندگی از جامعه موظف است نیازهای ضروری همه ی افراد مانند خوراک، پوشاک مسکن را تامین کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. رویکرد عادالنه نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق. و ا (1ل

غلبه ی رویکرد تبیینی در جامعه شناسی موجب می شد که گزارش های انتقادی و تجویزی یادآوری درباره ی ارزش ها خارج از علوم اجتماعی و غیرعلمی قلمداد 
شوند. این اعتقاد با عنوان جدایی دانش ارزش بیان می شد، یعنی دانش و ارزش دو قلمرو متمایز و متقابل دارند، دانش، قلمرو تبیین و در مقابل ارزش، قلمرو 

تفسیر )خلق و بازسازی ارزش ها( معرفی می شد. 

طرفداران قشربندی )مدل لیبرالی( با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در 
آن را چندان امکان پذیر نمی دانند، به عالوه با تاکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تایید و تثبیت می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان 
امکان پذیر نمی دانند. به عالوه با تاکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تایید و تثبیت می کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و ا (1ل

الف( لیبرالی        ب( کمونیستی                 ج( کمونیستی                                          د( عدالت اجتماعی

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی انتقادی ریشه در رویکرد تفسیری دارد، ولی به دنبال مالک هایی برای داوری علمی درباره ی ارزش ها و ا (1ل
و هنجارها است و نمی خواهد به این وضعیت تن دهد که داوری ارزش ها، بیرون از دایره ی علم صورت گیرد، زیرا در آن صورت سرنوشت ارزش ها به مناسبات 
قدرت و ثروت سپرده می شود و همواره ارزش های غالب در زندگی اجتماعی، ارزش های ثروتمندان و قدرتمندان خواهد بود. رویکرد انتقادی می خواهد ظرفیت 
افشاگری و رهایی بخشی را برای علوم اجتماعی نگه دارد و این نقش را در نقد روابط و مناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها می بیند و انتظار دارد علوم 

اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رد سایر گزینه ها: در گزینه ی 1 هر دو بخش رویکرد سوم است. و ا (1ل

در گزینه ی ۲ بخش اول رویکرد دوم و بخش دوم رویکرد سوم است. 

در گزینه ی 3 هر دو بخش رویکرد دوم است.

را فراهم کرده است که در آن، در هم آمیختن و ا (1ل ارتباطات، زمینه شکل گیری جهانی بدون مرز  پاسخ صحیح است. جهان شدن و توسعه  گزینه ۲ 
فرهنگ ها موجب می شود که فرهنگ ها کامال خالص و ثابت نباشد و هویت ها به شدت دستخوش تغییر می شود. 

با ظهور جهان متجدد، دولت های شکل گرفتند و خود را به هویت دینی مسیحی نمی شناسند بلکه هویت خود را با توجه به تاریخ، جغرافیا، قومیت یا نژادشان 
تعریف می کردند. تاکید بر این عوامل به پیدایش نوع جدیدی از هویت انجامید که ملی گرایی و وطن دوستی مشخصه ی اصلی آن بود و به ظهور ناسیونالیسم انجامید. 

از نظر طرفداران عدالت اجتماعی در رویکرد اول، نقطه ی آغاز رقابت و در رویکرد دوم نقطه ی پایان آن ناعادالنه است. بنابراین هر دو رویکرد به دلیل ناعادالنه 
بودن با فطرت انسان ها سازگار نیستند در نتیجه به شکست می انجامد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی آشکار می شوند. 

برخی از هم تغییری ها قابل مشاهده اند و می توان آن ها را به روش کمی و آماری مطالعه کرد. 

- شناخت شهودی از راه مشاهده ی حسی و استدالل عقلی به دست نمی آید. 

- طرفداران عدالت اجتماعی، به دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستند اما به بهانه ی عدالت اجتماعی، آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین می برند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه ی شروع رقابت را یکسان نماید. بدین 
منظور دولت به نمایندگی از جامعه موظف است، نیازهای ضروری همه ی افراد مانند خوراک، پوشاک و مسکن را تامین کند. بدین ترتیب، همه ی کودکان از 
امکانات اولیه برای پیشرفت، بهره مند می شوند و می توانند بر اساس توانایی و شایستگی خود با دیگران رقابت نمایند. دولت نیز تالش می کند برای کاهش 
نابرابری های اجتماعی تدابیر بیش تری بیندیشد؛ مثاًل از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن برای رفع فقر در جامعه استفاده کند. این رویکرد نه با رهاسازی مطلق 

موافق است و با کنترل مطلق. نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می سپارد و نه دخالت همه جانبه ی دولت را می پذیرد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

زمینه  و  کنند  پیشگیری  انسان ها  بر  ساختارهایی  چنین  از سلطه  تا  می کنند  تأکید  ساختارهای سرکوبگر،  از  علمی  انتقاد  بر ضرورت  انتقادی  شناسان  جامعه 
شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر را فراهم آورند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان 
امکان پذیر نمی دانند. به عالوه با تاکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تایید و تثبیت می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رویکرد اول: در مدل لیبرالی، طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع را در پدید آمدن و ادامه یافتن آن نادیده می گیرند 
و تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی دانند. 
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رویکرد دوم: اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشر بندی اجتماعی هستند، معتغدند که نابرابری اجتماعی، ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی نیست، بلکه 
نتیجه ی روابط سلطه جویانه میان انسان هاست و باید با آن مبارزه کرد. اینان عدالت اجتماعی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار 

خواهد شد. در این رویکرد، نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود، اما به دلیل اینکه انگیزه ی رقابت از بین می رود، راه پیشرفت مادی محسوب می گردد. 

رویکرد سوم: طرفداران عدالت اجتماعی معتقدند هیچ کدام از دو رویکرد قبل، عادالنه نیستند. در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه 
وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه ی شروع رقابت را یکسان نماید. دولت نیز تالش کند برای کاهش نابرابری های اجتماعی، تدابیر 
بیشتری بیندیشد، مثاًل از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن برای رفع فقر در جامعه استفاده کند. این رویکرد نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق. 

نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می سپارد و نه دخالت همه جانبه ی دولت را می پذیرد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیالت، تفاوت های رتبه ای نامیده می شوند. برخی نابرابری ها، خود دو گونه اند، طبیعی هستند، مانند 
نابرابری افراد در قد و ضریب هوشی، اما برخی نابرابری ها مانند نابرابری در تحصیالت، ثروت و قدرت سیاسی، اجتماعی اند، یعنی در جامعه ایجاد می شوند. 

برخی تفاوت ها، تفاوت های اسمی نامیده می شوند و نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها، رتبه بندی کرد. مثاًل برخی افراد سفیدپوست و برخی رنگین پوست 
هستند. این دو گروه از نظر رنگ پوست متفاوت اند، اما هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

مخالفان قشربندی اجتماعی )مدل کمونیستی(: مخالفان قشربندی گمان می کنند اگر مالکیت خصوصی از بین برود، دیگر طبقه ی پایین نخواهیم داشت و 
بدین ترتیب همگان شرایط یکسان خواهند داشت. از نظر آنان قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده است و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آن هاست. 
طرفداران قشربندی اجتماعی )مدل لیبرالی(: این جامعه شناسان طرفدار قشربندی اجتماعی هستند و معتقدند که از گذشته تا به حال، هیچ جامعه ای بدون 
قشربندی اجتماعی نبوده است، یعنی قشربندی پدیده ای است که در همه ی زمان ها و مکان ها وجود داشته است. طرفداران قشربندی یا طبیعی دانستن 
قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی دانند. به عالوه بر تأکید بر 

کارکردهای قشربندی، آن را تایید و تثبیت می کنند. 

رویکرد عادالنه )مدل عدالت اجتماعی(: این رویکرد نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می سپارد و نه دخالت همه جانبه ی دولت را می پذیرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را و اا (1ل
نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی دانند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. )ص 70(و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. )ص 7۲(و اا (1ل

مدل کمونیستیمدل لیبرالی

»حوزه رقابت«

» حوزه برابری«
مدل عدالت اجتماعی
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- با حذف مالکیت خصوصی، انگیزه رقابت از بین می رود؛ زیرا این امر سبب می شود تالش و شایستگی افراد کوشا و توانمند نامیده گرفته شود. 

- امروزه، جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات، از سویی زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است که در آن، در هم آمیختن فرهنگ ها موجب 
می شود که فرهنگ ها دیگر کامال خالص و ثابت نباشد و هویت ها به شدت دستخوش تغییر شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. جامعه شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر، تاکید می کنند تا از سلطه چنین ساختارهایی و اا (1ل
برای انسان ها پیشگیری کنند و زمینه شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر را فراهم آورند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- رویکرد تبیینی بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند. 

- موضوع جامعه شناسی انتقادی کنش های اجتماعی و پیامدهای آن است. 

- رویکرد انتقادی انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند. 

- در رویکرد تبیینی برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند و در رفع نیازهای خود توانا ترند و به همین دلیل پیشرفته ترند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. هدف جامعه شناسی تفسیری، معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی است. و اا (1ل

جامعه شناسی انتقادی هیچ گونه حقیقت و فضیلت هایی را کشف نمی کند تا بر اساس آن به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسی تبیینی: 1- بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند ۲- جوامع را با معیار کمی ارزیابی می کند و از این منظر، برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده تراند. 

جامعه شناسی تفسیری: روش آن، نگاه از درون به پدیده ها برای فهم و یافتن معنای آن ها است. 

جامعه شناسی انتقادی: انتظار دارد علوم اجتماعی، با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و و اا (1ل
نقطه ی شروع رقابت را یکسان نماید. 

مخالفان قشربندی اجتماعی )رویکرد دوم(، عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد. 

طرفداران قشربندی اجتماعی چنین می پندارند که نابرابری اجتماعی نتیجه ی تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی هستند بنابراین عادالنه اند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی، پیامدهای معناها و اراده ی فرد یا گروهی به فرد، گروه یا فرهنگ دیگری تحمیل می شود انتقاد، تحسین و تجویز راه حل، ویژگی 
جامعه شناسی انتقادی است نه تفسیری.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در جوامع فئودالی غربی، موقعیت اجتماعی افراد به رابطه ی آن ها با زمین بستگی داشت. برخی ارباب و گروهی رعیت بودند در این جوامع، طبقه ای مردم عادی 
هم وجود داشت که نه اشراف بود نه رعیت. به همین دلیل از آن ها به طبقه ی سوم یاد می شد. این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی 

از هیچ اهمیت و اعتباری برخوردار نبود؛ ولی به علت فواید و کارکرد هایی که داشت، تحمل می شد. 

مطابق با رویکرد انتقادی در جامعه شناسی، اگر اراده فرد یا گروهی سرکوب گردد، مصداق سلطه است و باید به انتقاد از آن پرداخت. 
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نظم اجتماعی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر می نماید؛ باعث می شود شما بدانید که چه توقعات و انتظارات می توانید از دیگران داشته 
باشید و اتفاقات غیر منتظره، شما را از همکاری با دیگران باز ندارند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اگر مالکیت خصوصی از بین برود، دیگر طبقه ی پایین خواهیم داشت و بدین ترتیب همگان شرایطی یکسان خواهند داشت. 

طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان 
امکان پذیر نمی دانند. 

تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی در صورتی که به نابرابری های اجتماعی منجر شوند، مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در رویکرد کمونیستی، نقطه ی شروع رقابت ها یکسان می شود. 

طرفداران رویکرد عدالت اجتماعی، به بهانه ی عدالت اجتماعی،

آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برند.

مدل لیبرالی نمی تواند نابرابری اجتماعی میان افرادی که در طبقات اجتماعی مختلف متولد می شوند را توضیح دهد.

مدل کمونیستیمدل لیبرالی

»حوزه رقابت«

» حوزه برابری«
مدل عدالت اجتماعی
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

جامعه شناسان انتقادی برای داوری و انتقاد به معیارهای علمی نیاز دارند تا بر اساس آن معیارها، وضعیت موجود را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم 
نمایند و راه عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را پیشنهاد دهند. جامعه شناسی پوزیتیویستی و تفهمی- تفسیری از ارائه ی چنین معیارهایی ناتوان بودند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. رتبه ای- اسمی- رتبه ایو اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نیمۀ دوم قرن نوزدهم- مسئلۀ قشربندی اجتماعی در جهان متجددو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مزایای اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. طبیعی- اجتماعی- اسمیو اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

نظام سیاسی و نظام های دیگر اثر می گذارد و از آن ها تأثیر می پذیرد. شعار جمهوری فرانسه بر سر در کلیسا پس از قانون 1۹0۵ م مبنی بر جدایی دین از سیاست، 
نشانه ی تاثیر نظامی سیاسی و نظام فرهنگی است. 

مخالفان قشربندی اجتماعی، عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد. از نظر آنان، مالکیت خصوصی موجب 
برقراری روابط ظالمانه میان افراد شده است، بنابراین برای ایجاد برابری، باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت؛ در جوامع سوسیالیستی، مالکیت خصوصی 

وسایل تولید وجود نداشت.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی در لغو نمی شود، اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه ی شروع رقابت را یکسان نماید. 
بدین منظور دولت به نمایندگی از جامعه موظف است نیازهای ضروری همه ی افراد مانند خوراک، پوشاک و مسکن را تامین کند. بدین ترتیب همه ی کودکان 
از امکانات اولیه برای پیشرفت، بهره مند می شوند و می توانند بر اساس توانایی و شایستگی خود با دیگران رقابت نمایند. دولت نیز تالش می کند برای کاهش 
نابرابری های اجتماعی، تدابیر بیش تری بیندیشد؛ مثاًل از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن برای رفع فقر در جامعه استفاده کند. دولت ها برای حمایت از اقشار 

کم درآمد، آن ها را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رویکرد عدالت اجتماعی، نه با رها سازی مطلق موافق است، نه با کنترل مطلق. طرفداران این رویکرد به دنبال برقراری و لا (1ل
عدالت اجتماعی هستند، اما به بهانه ی عدالت اجتماعی، آزادی های افراد و امکان رقابت میان آن ها را از بین نمی برند. 

طرفداران قشربندی )مدل لیبرال( با تاکید بر کارکرد های قشربندی آن را تایید و تثبیت می کنند. 

مخالفان قشربندی معتقدند که نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی نیست. اینان عدالت اقتصادی را مهم می دانند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. جامعه شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تاکید می کنند تا از سلطه ی چنین ساختارهایی و اا (1ل
بر انسان ها پیشگیری شود. تصاویر صورت سوال اعتراضات گسترده ی سیاه پوستان و زنان به تبعیض های نژادی و جنسیتی که به اصطالح و تغییر برخی قوانین 

در راستای رفع این تبعیض ها منجر شد را نشان می دهند.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- در دیدگاه مخالفان قشربندی )مدل کمونیستی(، اگر مالکیت خصوصی از بین برود، دیگر طبقه  ی پایین نخواهیم داشت. بنابراین باید سعی نمود مالکیت 
خصوصی لغو شود. 

- در دیدگاه طرفداران عدالت اجتماعی، دولت تالش می کند برای کاهش نابرابری های اجتماعی تدابیری بیندیشند. مثاًل از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن 
برای رفع فقر در جامعه استفاده کند. 

- اندیشمندانی که مخالف قشربندی هستند )مدل کمونیستی(، معتقدند نابرابری های اجتماعی نتیجه ی روابط سلطه جویانه میان انسان هاست و به دست 
انسان ها پدید آمده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ضریب هوشی )نابرابری طبیعی رتبه ای(: ضریب هوشی متفاوت افراد از نوع تفاوت هایی است که طبیعی هستند و افراد مختلف ضریب های گوشی متفاوتی 
دارند؛ یعنی می توان افراد را بر حسب ضریب های هوشی شان رتبه بندی کرد. 

ثروت و دانش )نابرابری اجتماعی(: برخی نابرابری های رتبه ای، مانند نابرابری در تحصیالت و ثروت، اجتماعی اند؛ یعنی در جامعه ایجاد می شوند. 

جنسیت )تفاوت اسمی و طبیعی(: برخی تفاوت ها، تفاوت های اسمی نامیده می شوند و نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها، رتبه بندی کرد؛ مثاًل زن و مرد 
از نظر جنسیت با یکدیگر متفاوت اند، اما هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- شناختی که جامعه شناسی انتقادی برای رفع کاستی های علم حسی، جامعه شناسی انتقادی استفاده کرد، همان اندوخته ی اجتماعی شناخت بشری است 
که از آن با عنوان شناخت عمومی یاد کردیم که فهم عرفی و عقل جمعی نیز نامیده می شود. 

- رویکرد تفهمی در جامعه شناسی، مقدم بر رویکرد انتقادی شکل گرفت. در رویکرد تفهمی بر فهم معانی رفتار کنشگران تاکید می شود و در رویکرد انتقادی، بر 
داوری ارزشی اهمیت داده می شود. 

- استفاده از این نوع شناخت و عقل، شناخت علمی را در حاشیه ی شناخت عمومی قرار می دهد و به آن ملحق می گرداند. در این حال، شناخت علمی به تبع 
شناخت عمومی سیار و متغیر می شود و این دیدگاه بر خالف دیدگاهی خواهد بود که شناخت علمی را کاشف حقیقت و معیاری برای درست یا نادرست بودن 

شناخت عمومی می داند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. نیمه دوم قرن بیستم- با افول رویکرد پوزیتیویستی، ظرفیت هایی برای انتقاد از قشربندی اجتماعی به وجود آمد.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. عدالت اقتصادی )ص 7۲(و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. )ص 73(و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

7گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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سیاسِت هویت

پایۀ دوازدهم

هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ )به ترتیب( 1-

تعداد کثیری از گروه های درگیر قومی نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند. 	 

می تواند سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع شود و گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت بشناسد. 	 

به معنای شناخت متقابل هویت هاست و رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم چهارم هجری به دلیل پیروی از آن است. 	 

شیوه ای برای بسط هژمونی آمریکاست. 	 

1( دیگچه ی همانندسازی- سیاست هویت- الگوی تعارف- اسالم هراسی 

2( مدل تکثرگرا- سیاستگذاری هویتی- الگوی تعارف- مهندسی رضایت عمومی 

3( دیگچه ی همانندسازی- مدل تکثرگرا- الگوی تنازع- مهندسی رضایت عمومی 

4( مدل همانند سازی- سیاست هویت- الگوی تنازع- هژمونی

به ترتیب، در کدام دوره، هویت از منظر گروه های اجتماعی مختلف و توسط آن ها، تعریف می شود؟ و در کدام الگو هم چنان وجود 1-
یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود؟ 

1( جهان متجدد- تنازع                               2( مدرن- همانند سازی   

3( پسامدرن- همانندسازی                              4( پسامدرن- تکثرگرا

هر عبارت علت، معنا و مفهوم، پیامد کدام گزینه است؟ )به ترتیب( 1-

جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات 	 

هرگونه تالش ذهنی و فکری 	 

پیدایش نظریه ی آفریقایی تبار 	 

1( ثابت و خالص بودن فرهنگ- عقل عام- فرهنگ و هویت ها می خواهند موضوع نظریه هایی  باشند که در زمینه ی فرهنگی و تاریخی دیگر شکل گرفته اند. 

2( شکل گیری جهانی بدون مرز- عقل خاص- مطالبه ی گروه ها و جوامعی که خواهان دانش جهان شمول بودند. 

3( در هم آمیختن فرهنگ ها- عقل عام- هر گروه، جامعه و فرهنگی می خواهد از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم دیگران. 

4( بازگشت به هویت واقعی خویشتن- عقل خاص- هر فرهنگ هویتی می تواند نظریه های متناسب با خود تولید کند.

در عبارت مقابل منظور از قسمت مشخص شده را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1-

»در رویکرد پسامدرن، بخشی از یک حقیقت مغول آشکار می شود.« 

1( به حاشیه راندن و حذف هویت های انسانی و فرهنگی ناپسند و مخالف با این امر پسندیده است. 
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2( هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود و هر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب با خود را تولید کند. 

3( فرهنگ و هویت ها می خواهند موضوع نظریه هایی باشند که در زمینه ی فرهنگی و تاریخی دیگری شکل گرفته اند. 

4( از منظری جهان شمول به همه ی هویت ها و فرهنگ ها با یک چشم نگاه می کند و فرصت گفت وگو و معارفه ی انسان ها و فرهنگ را ایجاد می کند.

هر عبارت پیامک کدام گزینه است؟ )به ترتیب( 1-

تاکید بر فرصت سهیم شدن اقوام و گروه های مختلف در قدرت سیاسی 	 

قرآن کریم برخی از دیدگاه ها را مورد نکوهش قرار می دهد. 	 

جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی 	 

1( مدل همانندسازی- عدم استفاده از روش عقلی- مدل همانندسازی 

2( مدل تکثرگرا- محدود کردن شناخت علمی به حس و تجربه- مدل همانند سازی 

3( مدل همانندسازی- عدم استفاده از روش های حس و تجربه- مدل تکثرگرا 

4( مدل تکثرگرا- محدود کردن شناخت علمی به عقل- مدل تکثرگرا

در کدام یک از مدل های سیاستگذاری هویتی، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد؟ 1-

1( مدل تکثرگرا        2( مدل یکسان سازی                    3( مدل تعارف                                4( مدل شناخت متقابل

در کدام مورد، به دو بعد اصلی تاثیرگذاری جریان جهانی شدن بر مورد توجه قرار گرفتن مدل تکثرگرا، در بحث هویت ها، اشاره 1-
شده است؟ 

1( تبدیل شدن هویت به موضوعی برای نزاع و درگیری و تاکید بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی- فراهم کردن زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز 
که باعث در هم آمیختن فرهنگ و خالص و ثابت نبودن آن ها می شود. 

2( مطلوب دانستن تکثر، تنوع و حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویت ها، در کنار مطلوب ندانستن هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن- تبدیل 
شدن هویت به موضوعی برای نزاع و درگیری و تاکید بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی 

3( فراهم کردن زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز که باعث در هم آمیختن فرهنگ ها و خالص و ثابت نبودن آن ها می شود- به دفاع برخاستن بسیاری از 
جوامع و گروه ها در برابر هویت تحمیلی به آن ها به وسیله ی ساختن هویتی خاص برای خود و بازگشت به هویت واقعی خویش 

4( به دفاع برخاستن بسیاری از جوامع و گروه ها در برابر هویت تحمیلی به آن ها به وسیله ی ساختن هویتی خاص برای خود و بازگشت به هویت واقعی خویش- 
مطلوب دانستن تکثر، تنوع و حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویت ها، در کنار مطلوب ندانستن هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن

به ترتیب »سامان دادن و امکان پذیر نمودن ارتباط ما با یکدیگر«، »نظام لیبرال دموکراسی محصول نهایی تاریخ بشر«، »مطالعه ی 1-
زندگی اجتماعی انسان با تاکید بر آگاهی و معنا« و »تاکید بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی« با چه موضوعاتی مرتبط اند؟ 

1( فایده ی علوم انسانی- نظریه ی فارابی- روش جامعه شناسی تفسیری- همانندسازی 

2( فایده ی نظم اجتماعی- دیدگاه ارسطو- رویکرد جامعه شناسی تبیینی- شناخت متقابل هویت ها 

3( فایده ی قواعد اجتماعی- نظریه ی فوکویاما- رویکرد نظریه پردازان کنش اجتماعی- سیاست هویت 

4( فایده ی علوم اجتماعی- نظریه ی ساموئل هانتینگتون- هدف جامعه شناسی انتقادی- مدل تکثرگرا

عبارت »تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد.« مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟ 1-

1( مدل تکثرگرا                2( همانندسازی                            3( سیاست هویت                                          4( الگوی تعارف
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به ترتیب، در اواخر قرن بیستم هویت به جای چه چیزی قرار گرفت؟ و محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی چه چیزی شد؟ 1--

1( قشربندی- کشمکش طبقاتی                     2( تنازع و درگیری- الگوی تنازع 

3( همانندسازی- سیاست هویت                     4( تنوع قومی- تنازع هویت ها 

به ترتیب هر یک از وقایع زیر به کدام دوران تاریخی ارتباط دارد؟ 1--

بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان 	 

ظهور و بروز رقیبان دنیا طلب کلیسا 	 

نسل کشی و جابجایی اجباری 	 

2( جریان انقالب مشروطه- غرب جدید- پسامدرن  1( اوج گیری جنبش عدالتخانه- رنسانس- مدرن  

4( جریان انقالب مشروطه- رنسانس- پسا مدرن 3( اوج گیری جنبش عدالتخانه- قرون وسطی- مدرن  

کدام گزینه در ارتباط با مسئله ی هویت در دوران »مدرن« و »پسامدرن« به ترتیب نادرست و درست است؟ 1--

1( هویت به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد- ساختار مشترک فرهنگی و سیاسی ضروری است. 

2( مدرن رایج سیاست گذاری هویتی در دوره ی مدرن، همانند سازی بود- مدل تکثرگرا مورد توجه قرار گرفت که گاهی بر ُبعد فرهنگی و گاهی بر ُبعد سیاسی 
تاکید می شد. 

3( بازگشت به هویت واقعی خویش- ترکید بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی افزایش نزاع و درگیری 

4( مطلوب دانستن هویت ملی- از بین رفتن تفاوت های هویتی گروه های مختلف و یکسان سازی آن ها

کدام الگوی هویتی به شناخت متقابل افراد و جوامع از یک دیگر توجه دارد؟ 1--

1( الگوی تکثرگرا                                   2( الگوی همانند سازی        3( الگوی تنازع                       4( الگوی تعارف

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

الف( تنازع هویت ها به معنای وحدت یا کثرت هویت هاست. 

ب( کمپانی هند شرقی انگلیس که که با ماهیت اقتصادی و تجاری فعالیت می کرد، عماًل ابزاری برای هویت گذاری و غارت دارایی های مردم هند بود. 

ج( تاکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود که افراد بدانند این نظم برای تحقق چه آرمان ها و ارزش هایی است. 

د( روشنگری در معنای خاص به مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب اطالق می شود که با سکوالریسم و اومانیسم همراه شده است.

1( غ- ص- ص- غ                                  2( ص- غ- غ- ص                          3( غ- غ- ص- غ                 4( ص- ص- غ- ص

به ترتیب هر یک از این موارد با کدام موضوع مرتبط اند؟ 1--

مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی توسط جهان غرب 	 

تعداد کثیری از گروه های دیگر قومی نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند. 	 

در مورد تمام پدیده های اجتماعی مطرح است. 	 

1( امپراتوری رسانه- دیگچه ی همانندسازی- مسئله ی معنا 

2( امپراتوری فرهنگی- سیاست هویت- پدیده های طبیعی اند. 

3( امپراتوری رسانه- همانندسازی- پدیده هایی بیرونی اند. 

4( امپراتوری اقتصادی- دیگچه ی همانندسازی- محسوس اند.
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کدام گزینه در ارتباط با »سیاست هویت« درست نیست؟ 1--

1( اندیشمندان اجتماعی معتقدند که سیاست هویت، محصول دوران پسا مدرن است و بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تاکید می کند. 

2( برخی از پیدایش آن به باز شدن جعبه ی پاندورا یاد می کنند، به طوری که تشخیص و تمیز بدی ها و خوبی ها از یک دیگر ممکن نیست و تنازع و درگیری 
افزایش می یابد. 

3( اندیشمندان اجتماعی معتقدند که سیاست هویت مطلق به دوره ی پسامدرن است که بر هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن تاکید می شد. 

4( در دوران پسامدرن عالوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شوند و در همه ی این عرصه ها سیاست هویت ایجاد می شود.

گر«، 1-- سرکوب  ساختارهای  از  علمی  انتقاد  ضرورت  بر  »تاکید  اجتماعی«،  زندگی  در  ما  مشارکت  امکان  نمودن  »فراهم  ترتیب  به 
با چه  اقتصادی«  و  ترین ارزش اجتماعی دانستن« و »ضروری دانستن وجود یک ساختار مشترک سیاسی  به عنوان مهم  را  »آزادی 

موضوعاتی مرتبط اند؟ 

1( فایده ی قواعد اجتماعی- رویکرد جامعه شناسان انتقادی- ویژگی لیبرال دموکراسی- مدل تکثرگرا 

2( فایده ی نظم اجتماعی- نگرش جامعه شناسی تفسیری- ویژگی جمهوری اسالمی- همانند سازی 

3( فایده ی علوم انسانی- هدف جامعه شناسان انتقادی- مالک جمهوری- شناخت متقابل هویت ها 

4( فایده ی علوم اجتماعی- دیدگاه جامعه شناسی تبیینی- معیار دموکراسی- سیاست هویت

به ترتیب هر عبارت با کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 1--

حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهای اجتماعی جدید 	 

تعارف هویت ها 	 

دیگچه ی همانندسازی 	 

گاهی برای آزادی های اجتماعی اقوام و گروه های مختلف و فرصت سهیم شدن آن ها در قدرت سیاسی تاکید می شود. 	 

1( ب- د- ج- الف                              2( ج- الف- د- ب                         3( ب- د- الف- ج                                       4( ب- ج- د- الف

در دوره پسامدرن همه آن چه در دوره مدرن پدید آمده بود از جمله ............. مورد نقد قرار گرفت و به جای آن بر هویت های 1--
ُخرد، محلی و فردی تاکید شد. 

1( تکثرگرایی           2( سیاست هویت                                            3( تعارف هویت ها                                 4( سیاست همانند سازی

اندیشمندان اجتماعی معتقدند که .................. ، محصول دوران پسا مدرن است و هویت ها و موضوعی برای نظام و درگیری می شوند. 1--

1( سیاست هویت                                  2( یکسان سازی                            3( تعارف و هویت ها                                      4(همسان سازی

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1--

تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ وحّتی تشدید می گردد. 	 

به صورت افراطی و تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند. 	 

به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه است. 	 

)الف( مدل تکثرگرا )د( حاکمان سکوالر

تعداد کثیری از گروه های درگیر قومی نژادی در 
ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند.

)الف( وحدت و کثرت هویت ها )ب(
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1( سیاست هویت- الگوی تعارف- مدل تکثرگرا                                 2( مدل تکثرگرا- سیاست هویت- همانندسازی 

3( جداسازی- مدل تکثرگرا- الگوی تنازع              4( الگوی تنازع- جداسازی- همانندسازی

کدام گزینه صحیح است؟ 1--

1( در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب گرا به وجود آمد که پس از دو دهه کشمکش به نفع بیدارگران 
اسالمی پایان یافت. 

2( طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان 
امکان پذیر نمی دانند. 

3( تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل بیرونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی بازمی گردد و گاه، ناشی از علل درونی است و پیامد 
تاثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است. 

4( در همانندسازی، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد.

پاسخ سوال های زیر به ترتیب کدام است؟ 1--

روزنه ی ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع چیست؟ 	 

اقدام اروپاییان برای تامین سلطه ی خود به قاره ی آمریکا چه بود؟ 	 

در اواخر قرن بیستم، چه چیزی محور مباحثات فکری و سیاسی شد؟ 	 

سلطه ی هژمونیک از چه شیوه ای استفاده می کند؟ 	 

1( سیاست- ایجاد برده داری- کشمکش طبقاتی- انقالب های رنگین 

2( فرهنگ- پیشرفت در فنون دریانوردی- قشربندی- قدرت نرم رسانه ها 

3( ارتباطات- گسترش اقتصاد صنعتی- عدالت اجتماعی- مهندسی رضایت عمومی 

4( اقتصاد- نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی- هویت شیوه ها و ابزارهای فرهنگی

پاسخ سوال های زیر کدام است؟ 1--

تامین جمعیت مناسب برای جهان اجتماعی، چگونه مسئله ای است؟ 	 

مطالعه ی موردی، جزء کدام دسته از روش ها است؟ 	 

»کنش انسان ها« با کدام عقل درک می شود؟ 	 

در اواخر قرن بیستم، چه چیزی محور مباحثات فکری و سیاسی شد؟ 	 

1( اجتماعی- کمی- ابزاری- قشربندی                      2( هویتی- کیفی- تفسیری- هویت 

3( سیاسی- کیفی- تجربی- عدالت اجتماعی                                        4( اقتصادی- قوم نگاری- انتقادی- کشمکش طبقاتی

کدام گزینه، در رابطه با مدل همانندسازی نادرست است؟ 1--

1( مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره ی مدرن، همانند سازی بود. 

2( در دوره ی پسامدرن، همه ی آنچه در دوره ی مدرن پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت، مورد توجه قرار گرفت. 

3( همانندسازی، سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف و یکسان سازی آن ها در پیش گرفتند. 

4( همانند سازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه است.
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و 1-- و معنا«  آگاهی  بر  تاکید  با  انسان  اجتماعی  با یکدیگر«، »مطالعه ی زندگی  ارتباط  نمودن  امکان پذیر  و  ترتیب »سامان دادن  به 
»تأکید بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی« با کدام مفاهیم مرتبط هستند؟ 

1( علوم اجتماعی- هدف جامعه شناسی انتقادی- مدل تکثرگرا 

2( نطم اجتماعی- رویکرد جامعه شناسی تبیینی- شناخت متقابل هویت ها 

3( قواعد اجتماعی- رویکرد نظریه پردازان کنش اجتماعی- سیاست هویت

4( علوم انسانی- روش جامعه شناسی تفسیری- همانند سازی

رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری به دلیل پیروی از کدام الگو بود؟ 1--

1( الگوی همانند سازی                                 2( الگوی تنازع هویت ها   

3( الگوی تعارف هویت ها              4( الگوی تکثرگرا

در دوران پسامدرن، دو بعد مورد توجه قرار می گیرند، آن دو بعد کدامند؟ 1--

1( گاهی بعد اقتصادی دولت، ملت ها و توسعه و عقب ماندگی- گاهی بعد فرهنگی و تمایزات زبانی، قومی، مذهبی 

2( گاهی بعد فرهنگی هویت و تمایزات زبانی، قومی، مذهبی- گاهی بعد سیاسی و آزادی های اجتماعی اقوام و گروه های مختلف 

3( گاهی بعد اجتماعی و قشربندی اجتماعی کشمکش های طبقاتی- گاهی بعد سیاسی و آزادی های اجتماعی اقوام و گروه های مختلف 

4( گاهی بعد سیاسی و راهکارهای مسالمت آمیز برای حل منازعات گروهی و قومی- گاهی بعد اقتصادی جوامع غربی و الگوهای پیشرفت و توسعه

کدام سیاست در دوران پسامدرن، به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی 1--
درون جوامع می شود؟ 

1( همانند سازی                                 2( سیاسی هویت                                  3( سیاست استعماری                            4( کنترل اجتماعی

»شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر هم به آن ها کمک می کند که تفاوت های همدیگر را درک کنند و به این تفاوت ها احترام 1--
بگذارند و هم اشتراکاتی را ایجاد می کند که بهتر شدن روابطشان منجر می شود« این مطلب کدام الگوی هویت است؟ 

1( الگوی تعارف                                            2( الگوی همانند سازی                                  3( الگوی تکثرگرا                              4( الگوی سیاست هویت

شناخت متقابل هویت ها در مقابل کدام الگوهای مطرح در دوره پسامدرن قرار می گیرد؟ الگوی ............... 1--

1( تعارف- همانندسازی                                    2( تعارف- تکثرگرا  

3( همانندسازی- تکثرگرا                4( سیاست هویت- تکثرگرا

آیه -- در سوره حجرات، نشان دهنده کدام الگوی هویتی است؟ »انا خلقناکم من ذکر و اونثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا« 1--

1( الگوی تعارف                                     2( الگوی همانند سازی   

3( الگوی تکثرگرا                                                       4( الگوی سیاست هویت

 الگوی مطلوب قرآن تکثر و تنوع .................... را مانع ...................... نمی داند بلکه انسان ها را به ................. 1--

1( جوامع و اجتماعات- تنازع و تکثر- شناخت واقعیت ها هدایت می کند. 

2( زبانی و نژادی و قومی- وحدت و همدلی- منشا وحدت رهنمون می شود. 
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3( الگوهای متفاوت هویت- تفاوت و گوناگونی گروه های اجتماعی- شناخت تفاوت ها و اشتراکات رهنمون می شود. 

4( طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی- کشمکش طبقاتی- درک تفاوت ها و شباهت های افراد و گروه ها راهنمایی می کند.

که 1-- بود   ............... و   ................ الگوی  از  پیروی  دلیل  به   ................... قرن  از  اسالم  جهان  شکوفایی  و  رشد 
..................... در جهان اسالم برای یکدیگر قائل بودند. برای جهان اسالم به هیچ وجه .................. که بزرگ ترین دانشمند 

صرف و نحو زبان عربی یک ایرانی به نام ...................... است. 

1( سوم و چهارم هجری- تعارف- احترامی- اقوام مختلف نگران کننده نبود- سیبویه 

2( چهارم و پنجم هجری- شناخت متقابل هویت ها- توجهی حاکمان اسالمی- فارابی 

3( دوم و سوم هجری- همانندسازی- اتحادی- دانشمندان اسالمی- ابن سینا 

4( پنجم و ششم هجری- تکثرگرا- احترامی- فرمانروایان اسالمی- ابوریحان بیرونی

 ................. یکی از راه های ایجاد آشتی و اتحاد و دوستی در میان ..................... است. در این میان، ..................... می تواند 1--
با زمینه سازی برای ................. در سطح .................... بسیاری از مشکالت را حل کند و امکان ..................... را فراهم کند. 

1( شناخت تفاوت ها- ملت های مختلف- سازمان ملل- فرهنگ سازی در سطح بین المللی- جهان- رفع تفاوت ها 

2( آشنایی با شباهت ها- اقوام درون کشور- جامعه شناسی- پژوهش های محلی- کشورها- شناخت اقوام 

3( مهاجرت- فرهنگ های گوناگون- شناخته فرهنگی- آشنایی مهاجرین با یکدیگر- بین المللی- شناخت اقوام 

4( شناخت متقابل- گروه ها و ملت ها- حکومت- شناخت مردم از یکدیگر- محلی، ملی، منطقه ای- همدلی مردم با یکدیگر

اشتراک تصاویر زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

1( از جمله سیاست های همانند سازی هویت، تاکید بر هویت های ُخرد، محلی 

     و فردی است، وقتی بی ثباتی مطلوب دانسته می شود. 

2( سیاست هویتی محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت های 

    خاص و متمایز و توجه می کند و هویت ملی نامطلوب دانسته می شود. 

3( اساس الگوهای تنازع هویتی تشخیص تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی و حتی از بین بردن یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی است. 

4( همانند سازی سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف و یکسان سازی آن ها در پیش گرفتند.

صحیح )ص( یا غلط بودن )غ( عبارت های زیر را به ترتیب، کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( برخی از پیدایش سیاست هویت به باز شدن جعبه پاندورا یاد می کند که تشخیص و تمیز بدی ها و خوبی ها از یکدیگر ممکن نبود. 

ب( در نسل کشی، دیگری، شری است که امکان اصالح وجود دارد و با اعمال فشار می توان او را به پذیرش الگوهای هویتی جدید مجبور ساخت و از بقیه جدا کرد. 

ج( در مدل تکثرگرا بر آزادی های اجتماعی اقوام و گروه های مختلف و فرصت سهیم شدن آن ها در قدرت سیاسی تاکید می شود. 

د( شناخت متقابل هویت ها یا الگوهای تعارف در کنار دو الگوی همانندسازی و تکثرگرا قرار می گیرد و به شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع از یک دیگر توجه دارد.

1( غ- ص- غ- ص                                  2( ص- غ- ص- غ                           3( غ- غ- ص- ص                                    4( ص- ص- غ- غ

کدام گزینه به ترتیب جداول زیر را کامل می کند؟ 1--

)ج( از چهره های سیاست هویت علت رشد و شکوفایی جهان اسالم

محصول دوران پسامدرن و به جای مدل همانندسازی )الف( )ب(
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1( پشتیبانی برتری نژاد سفید و نژاد گرایی )سازمان کوکالس کالن( از گذشته تا به امروز در آمریکا- احترامی که اقوام مختلف در ایران برای یک دیگر قائل 
بودند- الگوی تعارف 

2( تقسیم بندی های نژادی و قومی درون بسیاری از جوامع صنعتی- مدل همانندسازی- مدل تکثرگرا 

3( تداوم و پیوستگی فرهنگی چینی ها در آمریکا- پیروی از الگوی تعارف- مدل تکثرگرا 

4( نسل کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ- پیروی از الگوی تعارف- تنازع هویت ها

کدام گزینه در ارتباط با »پیامدهای جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات و فرهنگ و هویت« درست نیست؟ 1--

1( فرهنگ ها دیگر ثابت و خالص نیستند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر شده اند.

2( زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است، که در آن فرهنگ ها در هم آمیخته اند. 

3( جنبش های زیست محیطی، سبک زندگی، اقلیت های قومی نمونه هایی از ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقع خویش هستند.

4( بسیاری از جوامع و گروه ها به دفاع از هویت که فرآیند جهانی شدن برای آن ها در نظر گرفته است، برخاسته اند.

سیاست هویت، محصول چه دورانی است و بر چه چیزی تاکید می کند؟ 1--

1( مدرن- هویت های خاص- ملی و محلی 

2( پسامدرن- هویت ملی، وحدت و ثبات 

3( مدرن- هویت های ُخرد، محلی و فردی 

4( پسامدرن- تفاوت ها و هویت های خاص و محلی

در ارتباط با مفهوم »سیاست هویت« کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( برخی از پیدایش سیاست هویت به باز شدن جعبه ی پاندورا یاد می کنند که دیگر تشخیص و تمیز خوبی ها و بدی ها امکان پذیر نبود و پدیده های گسترش 
یافتند که قبل از آن وجود نداشت. 

2( پیامد آن چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع است که به صورت افراطی بر تفاوت ها گوناگونی ها تاکید می کند. 

3( در دوره ی پسامدرن، همه ی آن چه در دوره ی مدرن پدید آمده بود، مورد تایید قرار گرفت که سیاست هویت محصول این دوران است و هویت ها موضوعی 
برای تثبیت و همسان سازی گروه های مختلف شدند. 

4( به رسمیت شناختن و حمایت کردن گروه های به حاشیه رانده شده را به دنبال دارد که جشن سال نوی چینی در آمریکا نمونه ای از آن است.

 اشتراک تصاویر زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟ 1--

1( در مورد تکثرگرا، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی، حفظ و حّتی تشدید

می گردد و موجب چندپارگی سیاسی و فرهنگی می شود. 

2( در مورد همانندسازی، گسترش برابری و رفع تبعیض های قومی و گروهی در بعد اجتماعی هویت مورد توجه قرار می گیرد و بر سهیم شدن اقوام و گروه ها در 
قدرت سیاسی تاکید می شود. 

3( اساس روش های خشونت آمیز همانند سازی، نفی و طرد دیگری متفاوت است که در نسل کشی دیگری شری است که باید نابود شود، اما در سایر روش ها، 
دیگری شری است که امکان اصالح با اعمال فشار وجود دارد. 

4( مدل تکثرگرا، گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آن حمایت می کند و سعی در حل منازعات گروهی و قومی دارد و آن را از تسهیالت 
و خدمات آموزشی و بهداشتی محروم می سازد.
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کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

1  ( شناخت متقابل هویت ها- الگوی تعارف- دولت ها آن را برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف در پیش گرفتند. 

2( مدل تکثرگرا- شناخت متقابل هویت ها- تنوع و حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویت و مطلوب دانسته می شود و هویت ملی نامطلوب پنداشته می شود. 

3( مدل همانند سازی- مدل تکثرگرا- تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد. 

4( مدل تکثرگرا- الگوی تعارف- پذیرش ارزش ها و سبک زندگی گروه توسط سایر گروه های جامعه

علت هر عبارت را کدام گزینه نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری 	 

عدم ثبات فرهنگ ها 	 

شکل گیری دولت هایی که خود را با هویت دینی مسیحی نمی شناختند. 	 

1( پیروی از الگوی تعاریف- جهانی شدن و توسعه ارتباطات- ظهور جهان متجدد 

2( پیامد الگوی همانندسازی- سیاست هویت-ظهور دوره ی مدرن 

3( تبعیت از شناخت متقابل هویت ها- الگوی همانند سازی- ظهور دوره ی پسامدرن 

4( تنوع و تکثر هویت ها- شکل گیری جهانی بدون مرز- ظهور جهان متجدد

به ترتیب ویژگی مدل »همانندسازی« و »تکثرگرایی« کدام است؟ 1--

1( مدل رایج سیاست گذاری در دوره ی پسامدرن بود- در دوران مدرن مورد توجه و تاکید قرار گرفت. 

2( وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود- سیاست دولت ها برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف است. 

3( ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته گفته می شود- برای از بین بردن تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی 
حفظ و حّتی تشدید می گردد. 

4( ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته می شود- تأکید و حفظ تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی سعی می کنند.

در دوران پسامدرن، مسئله هویت با چه تغییراتی مواجه شد؟ 1--

1( بازگشت به هویت واقعی خویش- جایگزینی مدل تکثرگرا- عدم تاکید بر هویت های ُخرد و محلی 

2( نامطلوب دانستن هویت ملی- شکل گیری سیاست همانندسازی- هویت ها را به عنوان موضوعی برای نزاع و درگیری 

3( جایگزینی مدل تکثرگرا بجای همانندسازی- شکل گیری سیاست هویت- هویت و دانش به عنوان کانون نزاع و کشمکش 

4( جایگزینی و مباحث قشربندی به جای مسئله ی هویت- شکل گیری سیاست هویت- مطلوب دانستن هویت ملی و وحدت و ثبات

هر عبارت مربوط به کدام دوره ی تاریخی فرهنگ غرب می باشد؟ )به ترتیب( 1--

تاکید بر مدل تکثرگرا به جای مدل همانندسازی 	 

جهان غرب چهارصد سال اخیر 	 

ظهور رقیبان دنیا طلب کلیسا 	 

)ب( )الف( مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره ی مدرن

کوتالالکی، مردم شناس یونانی با انجام پژوهش 
میدانی، مقاله ای با عنوان »الگوهای رفتاری و فرهنگی  

ایرانیان« ارائه کرده است.

گاهی بر بعد فرهنگی هویت و  تمایزات زبانی، قومی 
و مذهبی تاکید می شود.

)ج(
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2( متجدد- پسامدرن- مدرن  1( پسامدرن- جهان متجدد- فرهنگ جدید غرب   

4( رنسانس- پسامدرن- جهان متجدد 3( پسامدرن- مدرن- رنسانس     

هر عبارت نشانه ی چیست؟ )به ترتیب( 1--

آخر انقالب قرن بیستم 	 

آزادی اقتصادی و فردی 	 

باز شدن جعبه پاندورا 	 

توزیع مناسب ثروت و عدالت اجتماعی 	 

1( انقالب روسیه- مدل لیبرالیسم- الگوی تکثرگرا- مدل طرفداران عدالت اجتماعی 

2( انقالب اسالمی ایران- شعار لیبرالیسم- پیدایش سیاست هویت- شعار سوسیالیسم 

3( انقالب فرانسه- شعار مارکسیسم- الگوی همانندسازی- شعار ناسیونالیسم 

4( انقالب اسالمی ایران- شعار مارکسیسم- پیدایش سیاست هویت- مشکالت نظام های سوسیالیستی

نایسونالیسم چگونه پیدا شد و در اواخر قرن بیستم، چه چیزی محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد؟ 1--

1( با شکل گیری دولت، ملت ها- هویت به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی 

2( مطلوب دانسته شدن تنوع و تکثر- همانند سازی هویت 

3( همانندسازی هویت- تعریف هویت با توجه به تاریخ، جغرافیا و قومیت 

4( تاکید بر هویت های ُخرد، محلی و فردی- وطن دوستی به عنوان مشخصه اصلی هویت

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

1( سیاست هویت- جامعه واقعیتی بیرونی است- تعارض اجتماعی 

2( همانندسازی هویتی- تفاوت میان جوامع و انسان ها، تفاوتی کیفی است- بحران هویت 

3( تکثرگرایی هویتی- نظم اجتماعی بر اساس الگوی پوزیتیویستی- تغییرات اجتماعی 

4( سیاست هویت- یکسان دانستن طبیعت و جامعه- تزلزل فرهنگی

مدل رایج سیاست گذاری در دوره ی ................... همانندسازی بود. 1--

1( پسامدرن                                   2( تکثرگرایی                                                3( بعد از تجدد                                  4( مدرن

رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم به دلیل پیروی از الگوی .................. بود. 1--

1( تکثرگرا                                                       2( تعارف                                                3( همانندسازی                                   4( تنازع

)ج( )الف( )ب(

تداوم شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک 
جهان اجتماعی

تاکید بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی
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کدام گزینه علت عبارت زیر را به درستی نشان می دهد؟ 1--

»از درون رویکرد تفسیری، جریان دیگری شکل می گیرد که راه رهایی انسان را نه از درون علم، که در بیرون علم جست وجو می کند.« 

1( آن چه تا امروز به نام علم و دانش جهان شمول مطرح بود، چراغی است که تاریکی ها را روشن می کند و توانست سرکوبی که از طریق قدرت و ثروت صورت 
می گرفت را از بین ببرد. 

2( علم با درست و غلط دانستن خوب و بد کردن امور، سلطه گری می کند و خود را به معنای خوب بودن برخی افراد و گروه ها و بد را بد بودن برخی دیگر از آنان 
قلمداد می کند. 

3( متفکران اجتماعی رویکرد معتقدند که علوم اجتماعی با تشخیص خوب و بد و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک می کند. 

4( اینان به دنبال مالک هایی برای داوری علمی درباره ی ارزش ها و هنجارها هستند و نمی خواهند به این وضعیت تن دهند که داوری های ارزشی بدون دانش صورت گیرد

.
در رویکرد زیر کدام حقیقت مغفول مانده است؟ 1--

»همواره درگیر سیاست هویت است و پیوسته برخی را تحسین و برخی دیگر را تحقیر می کند و همواره از چشم فرهنگی و هویتی به فرهنگ و هویت ها می نگرد، 
نه از منظری جهان شمول.« 

1( هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ تولید می شود و هر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب با خود را تولید کند. 

2( آن چه تا امروز به اسم علوم اجتماعی به مطالعه ی گروه ها، جوامع و فرهنگ های می پرداخت، روایت آن چیزی بود که هویت همه ی اقشار و گروه ها را 
مورد توجه قرار داد. 

3( فرهنگ ها و هویت ها موضوع نظریه هایی می باشند که در زمینه ی فرهنگی و تاریخی دیگری شکل گرفته اند و هر جامعه و فرهنگ می خواهد از چشم 
فرهنگ دیگری به خود بنگرد. 

4( همواره مشغول پیش بردن برخی فرهنگ و هویت ها و پس راندن برخی دیگرند و به حاشیه راندن و حذف و هویت های انسانی به فرهنگی را امری ناپسند می دانند.

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( هیچ فرهنگ و هویتی نمی پسندد که موضوع نظریه هایی باشد که در زمینه ی فرهنگی و تاریخی دیگر شکل گرفته اند. 

ب( از درون رویکرد تفسیری، رویکرد تبیینی به حاشیه رفت و راه بازگشت گزاره های تجویزی به علوم اجتماعی باز شد و این بار از جدایی دانش و ارزش سخن به میان آمد. 

ج( از رویکرد های تفسیری، جریان دیگر شکل می گیرد که راه رهایی انسان را نه از درون علم، بلکه در بیرون علم جست وجو می کند. 

د( در گذشته، نبرد میان دولت ها در قلمرو سرزمینی و با ابزار نظامی صورت می گرفت و رسانه ها خبر آن را منتشر می کردند، ولی امروزه در ادامه ی نبرد و درگیری 
نظامی، نبرد در حوزه ی رسانه و فرهنگ نیز رخ می دهد.

1( غ- غ- ص- ص                              2( غ- ص- غ- ص                             3( ص- غ- ص- غ                 4( ص- ص- غ- غ

در ارتباط با مسلمان بودن و ایرانی بودن ما به عنوان یک هویت، گزینه های صحیح و غلط بودن را مشخص کنید. 1--

گاه و آن دل بسته ایم.  1- ما از مسلمان بودن و ایرانی بودن خود آ

گاهی برای همه ما در حد یک احساس درونی و فردی باقی می ماند.  2- این آ

گاهی از طریق نشان دادن تشابهات با افراد و دیگر گروه ها در نهادها، آداب و رسوم، جلوه جمعی و بیرونی پیدا می کند.  3- این آ

گاهی مشخص می کند با چه کسانی و چگونه ارتباط و تعامل داشته باشیم فرد در نتیجه این تعامالت با برخی یگانه می شود و برخی بیگانه. 4- این آ

1( ص.ص.غ.غ               2( ص.غ.غ.ص                            3( ص.غ.ص.غ                          4( ص.ص.غ.غ
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آنچه در پاسخ به پرسش »من کیستم؟« گفته می شود و شخص با آن خود را با برخی مشابه می داند و از برخی دیگر متمایز می کند 1--
................... نامیده می شود. که به معنای آگاهی فرد از ................... می باشد. 

1( شخصیت- چگونگی ویژگی های اخالقی و روانی و نوع برخورد با آن 

2( هویت- کیستی خود و احساس تعلق اجتماعی به یک جهان اجتماعی و قلمرو جغرافیایی 

3( شناسنامه- ویژگی های اجتماعی و محل تولد و تاریخ تولد و ویژگی های جغرافیایی 

4( مسئولیت- نوع مسئولیت خود در قبال اجتماع و سایر افراد جامعه و ویژگی های تاریخی

 ........................... نخستین سند رسمی هویت ماست. این سند را .................. رادنامه و .............. هویه می نامند. 1--
در زبان ................... هم به آن سند هویت می گویند. 

1( گذرنامه- افغان ها- ترک ها- فرانسوی          2( شناسنامه- هندی ها- گرجی ها- آلمانی 

3( شناسنامه- تاجیک ها- عرب ها- انگلیسی                            4( پاسپورت- ترک ها- مغول ها- آمریکایی

گزینه های صحیح را مشخص کنید. 1--

الف- از نشان )آرم( عبارت »جمهوری اسالمی ایران« روی جلد شناسنامه متوجه می شوند که صاحب شناسنامه تبعه جمهوری اسالمی ایران است. 

ب- تبعه دولتی با نظام سیاسی »اسالمی« است. 

ج- بر بنیاد »جمهوری« در قلمرو سرزمینی به نام »ایران« است.

د- جمهوری اسالمی بیان حکمت اراده مردم اساس آرمان ها و ارزش های اسالمی است.

1( الف- ب- ج                       2( ب- ج                                        3( ج- د- ب                                  4( الف- د

در ارتباط با رویکردهای جامعه شناسی، جدول مقابل را کامل کنید.1--

1( کنش های اجتماعی و پیامدهای آن ـ تفسیری ـ پدیده های اجتماعی ـ نگاه از بیرون

2( کنش های اجتماعی و پیامدهای آن ـ تجویزی ـ کنش های اجتماعی ـ حس

3( کنش های اجتماعی و معنای آن ـ تبیینی ـ پدیده های اجتماعی ـ تجربه

4( کنش های اجتماعی و معنای آن ـ انتقادی ـ کنش های اجتماعی ـ نگاه از درون

علت هر یک از عبارت های زیر در کدام گزینه آمده است؟1--

 سپرده شدن سرنوشت ارزش ها به مناسبات قدرت و ثروت	 

 سلطه گری علم	 

 پیدایش نظریۀ فمنیستی معاصر	 

1( صورت گرفتن داوری ارزش ها بیرون از دایرۀ علم ـدرست و غلط کردن و خوب و بد کردن امور توسط علم ـ ضرورت نظریه پردازی متناسب با فرهنگ و هویت 
هر جهان اجتماعی 

2( ریشه داشتن جامعه شناسی انتقادی در رویکرد تفسیری ـ ناممکن نمودن ظرفیت داوری برای علوم اجتماعی ـ لزوم وجود دانش جهان شمول برای مطالعۀ 
بین فرهنگی 

3( ناتوانی در ارائۀ مالک برای داوری علمی دربارۀ ارزش ها و هنجارها ـ استفاده از علم ابزاری برای سرکوب بشر ـ به حاشیه راندن و حذف هویت های انسانی و 
فرهنگی 

4( از دست رفتن ظرفیت افشاگری و رهایی بخشی برای علوم اجتماعی ـ قرار گرفتن علم و دانش در کانون منازعات ـ تأکید بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت 
بخشیدن به آن 

انتقادی تبیینی نوع
معیار

»ب« »ت« چگونه مطالعه می کند؟

»الف« »پ« چه چیزی را مطالعه می کند؟
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»از بین رفتن فرصت گفت و گو و معارفۀ انسان ها و فرهنگ ها«، »نداشتن معیار برای شناخت برتری یک دانش بر دیگری« و »پیوند 1--
گروه های قومی و نژادی به یکدیگر« به ترتیب، نتیجۀ کدام عومل است؟ 

1( به حاشیه راندن و حذف هویت های انسانی و فرهنگی ـ تولید دانش فرهنگی متناسب با هر فرهنگ ـ حفظ و تشدید تفاوت های جوامع 

2( انکار اشتراکات و وحدت انسان ها و جوامع ـ قابل قبول دانستن رویکردهای منکر دانش ـ الگوی تکثرگرا

3( تأکید بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت بخشیدن به آن ها ـ اعتقاد بر تفاوت جوامع و فرهنگ ها ـ ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی 

4( مطالعۀ هر فرهنگ از منظر خودش ـ انکار اشتراکات و وحدت انسان ها و جوامع ـ چند پارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع

در صفحه نخست شناسنامه آمده است »شناسنامه سند هویت شماست، برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری کنید.« 1--
این عبارت نشان می دهد که: 

1( هرگونه تغییر و تحریف در شناسنامه یا سوء استفاده از آن جرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد. 

2( دولت هویت فرد فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آن ها را به خودشان می سپارد. 

3( دولت هویت فرد فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آن ها را به رسمیت می شناسد. 

4( نمی توان خودسرانه به دلخواه خویش در این سند هویت دست برد و آن را تغییر داد.

عکس چاپ شده فرد در صفحه نخست شناسنامه، کدام جنبه هویت را آشکار نمی کند؟ 1--

2( هویت جنسی، خانوادگی  1( ظاهرًا عکس فرد خاصی است.   

4( محل تولد و زمان تولد 3( هویت سنی، نژادی و فرهنگی   

با ظهور جهان متجدد، دولت هایی شکل گرفتند که دیگر خود را با هویت .............. نمی شناختند بلکه هویت خود را با توجه به 1--
................ تعریف می کردند. تاکید بر این عوامل پیدایش نوع جدیدی از هویت منجر شد که ................ مشخصه اصلی آن بود. 

1( دینی مسیحی- تاریخ، جغرافیا، قومیت و نژادشان- ملی گرایی و وطن پرستی 

2( تاریخ، جغرافیا- قومیت و نژادشان- نژادپرستی 

3( تاریخ، جغرافیا، قومیت و نژاد- دین مسیحیت- اومانسیم 

4( دین مسیحی- تاریخ و نژاد- سکوالریسم

با شکل گیری جهان متجدد و دولت- ملت ها چه چیزی پیدا شد؟ هویت از منظر چه کسی تعریف شد؟ چه عاملی دولت- ملت ها را 1--
ناگزیر از سیاست گذاری هویتی کرد؟ مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره مدرن چه بود؟

1( سکوالیرسم- کسانی که دین را جدا از سیاست می دانستند- دخالت دین در سیاست- همانندسازی 

2( ناسیونالیسم- دولت- ملت ها و توسط آن ها- تنوع قومی، نژادی، زبانی مذهبی- همانندسازی 

3( ملی گرایی- کسانی که هویت خود را با توجه به تاریخ و نژاد تعریف می کردند- گذشته تاریخ و تنوع نژادی- تکثرگرا 

4( اومانیسم- ملت ها که انسان گرایی را مدنظر قرار داده بودند- تنوع ایدئولوژی و نظریه های متفاوت در بین ملت ها- تکثر گرا
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همه 1-- که  گونه ای  به  است.  جامعه  های  گروه  سایر  توسط  گروه  یک  زندگی  و سبک  ارزش ها  پذیرش  معنای  به   ..................  
 ...................... بردن  بین  از  برای  ها  دولت  که  بود  سیاسی   .................... دیگر  عبارت  به  شوند.   .................. گروه ها 

گروه های مختلف در پیش گرفته بودند. 

1( جامعه پذیری- اجتماعی- پذیرفتن کنش های اجتماعی- اغتشاش و شورش 

2( کنترل اجتماعی- قانون پذیری و کنترل- اقتاع اقشار اجتماعی- جرم و بزهکاری و عدم رعایت قانون 

3( همانندسازی- همسان- همانندسازی- تفاوت های هویتی 

4( همسان سازی فرهنگی- دارای فرهنگی یکسان- فعالیت های اجتماعی- نژادی و قومی

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

 نسل کشی، جابه جای اجباری، کنترل جمعیت، جداسازی و فشارهای اجتماعی از جمله روش های همانندسازی هستند. 	 

 اساس این روش کشتار دیگری متفاوت است. 	 

 در نسل کشی، دیگری شهری است که باید نابود شود. 	 

- در سایر روش ها، دیگری اگرچه شر دانسته می شود، امکان اصالح او وجود دارد.	 

4( ص.غ.ص.ص 1( ص.ص.غ.غ                 2( ص.غ.ص.غ                    3( غ.ص.ص.غ  

اندیشمندان اجتماعی معتقدند که .............. متعلق به دوره پسا مدرن است که هویت ها ............... می شوند و بر ............. 1--
تاکید می کند. 

1( سیاست همانندسازی- یکسان و همانند- شباهت ها و وحدت ملی 

2( سیاست کنترل اجتماعی- برای نظم اجتماعی کنترل- تفاوت ها و شباهت ها 

3( سیاست هویت- موضوعی برای نزاع و درگیری- تفاوت ها و هویت های خاص و محلی 

4( سیاست تکثرگرا- واحد و تکثیر می شوند- تفاوت ها و هویت های ملی

گزینه های صحیح و غلط مشخص کنید. 1--

1- برخی از پیدایش سیاست و هویت به باز شدن »جعبه پاندورا« یاد می کنند. 

2- جعبه پاندورا در اساطیر رومیان، جعبه ای حاوی تمام بالهاست که به دست فردی به نام پاندورا گشوده می شود. 

3- بر اساس این افسانه، با بازشدن این جعبه ناگهان همه پلیدی  ها و نیکی ها، رها و به سوی زمین سرازیر شده اند و در جهان پراکنده شدند. 

4- دیگر تشخیص بدی ها و خوبی ها از یکدیگر ممکن نبود و همه شر ها و پلیدی ها و نیکی ها در سراسر زمین گسترش یافت.

1( ص.غ.ص.غ                  2( ص.ص.ص.غ               3( ص.غ.غ.غ                      4( ص.غ.غ.ص

در اواخر قرن بیستم .................... به جای قشربندی و ................. محور اصلی مباحثات فکری و ................ شد در 1--
دوره هویت از منظر ................. تعریف می شود. 

1( برابری اجتماعی- نابرابری اجتماعی- اقتصادی- مدرن- دولت ها و توسط آن ها 

2( هویت- کشمکش طبقاتی- سیاسی- پسامدرن- گروه های اجتماعی مختلف توسط آن ها 

3( مسائل فرهنگی- برابری اجتماعی- فرهنگی- مدرن- گروه سیاسی و توسط آن ها 

4( مباحث سیاسی- کشمکش طبقاتی- اجتماعی- پسامدرن- دولت ها و توسط آن ها
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در دوره پسامدرن، گزینه های صحیح مشخص کنید.1--

الف- در دوره پسامدرن هویت از منظر گروه های اجتماعی مختلف و توسط آن ها تعریف می شود. 

ب- در این دوره افراد مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر اساس عالقه های قومی و نژادی خود پی می گیرند. 

ج- عالوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شوند. 

د- در همه این عرصه ها سیاست همانندسازی ایجاد می شود و تنازع و درگیری افزایش می یابد.

1( الف- ج- د                 2( ب- د- ج            3( ب- ج                             4( الف- ج

امروز جهانی شدن و ................... از سوی زمینه شکل گیری جهانی .............. را فراهم کرده است که در آن در هم آمیختن 1--
 خالص و ثابت نباشند و .............. به شدت دستخوش تغییر شوند. 

ً
................. موجب می شود که ................ دیگر کامال

1( روابط سیاسی- نابرابر- اقوام- دولت، ملت ها- جوامع 

2( توسعه ارتباطات- بدون مرز- فرهنگ ها- فرهنگ ها- هویت ها 

3( گسترش مهاجرت ها- پر از قومیت های مختلف- قومیت ها ونژادها- مناطق مختلف زمین- فرهنگ ها 

4( توسعه اقتصادی- غنی و فقیر- گروه های ثروتمند و فقیر- فاصله ی طبقاتی- هویت ها

در دوران پسامدرن مدل ..................... به جای مدل .................. مورد توجه و تاکید قرار گرفت. در مدل ................... 1--
تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی ................ در این الگو وجود یک ....................... ضروری دانسته می شود. 

1( تکثرگرا- همانندسازی- تکثرگرا- حفظ و تشدید می شود- ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی 

2( همانندسازی- تکثرگرا- نادیده گرفته می شود- هماهنگ کننده- هویت ها 

3( سیاست هویت- تکثرگرا- همانندسازی- از بین می رود- نظام اجتماعی قوی

4( کنترل اجتماع- همانندسازی- سیاست هویت- حفظ و تشدید می شود- دولت قدرتمند
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. همانندسازی همیشه به صورت یک سویه و سخت و خشن انجام نمی شود، بلکه تفاوت ها و تمایزات قومی، نژادی و ... و ا (1ل
می توانند از راه دیگری که برخی از جامعه شناسان آن را دیگچه ی همانندسازی می نامند، ناپدید شوند که در آن تعداد کثیری از گروه های درگیر قومی نژادی در 

ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند. 

سیاست هویت می تواند دو چهره پیدا کند: یا به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع می شود 
و یا گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آنان حمایت می کند. 

الگوی تعارف به معنای شناخت متقابل هویت هاست و رشد شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری به دلیل پیروی از آن است. 

رسانه های آمریکایی، اسالم هراسی را به عنوان شیوه ای برای بسط هژمونی آمریکا به کار می برند تا مردم جهان را برای مقابله با اسالم راضی و همراه سازند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- در دوره ی پسامدرن، هویت از منظر گروه های اجتماعی مختلف و توسط آن ها، تعریف می شود. 

- در مدل تکثرگرا، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد. البته در این الگو، هم چنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی 
و اقتصادی ضروری دانسته می شود؛ که گروه های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

امروزه، جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات، از سویی زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است که در آن، در هم آمیختن فرهنگ ها موجب 
می شود که فرهنگ ها دیگر کامال خالص و ثابت نباشند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر شوند. 

گاهی عقل را در یک معنای عام به کار می برند که هرگونه تالش ذهنی و فکری را شامل می شود که هم عالمان در دانش علمی از آن استفاده می کنند و هم 
عموم مردم در دانش عمومی از آن بهره می برند. 

هیچ فرهنگ و هویتی نمی پسندد که موضوع نظریه هایی باشد که در زمینه ی فرهنگی و تاریخی دیگری شکل گرفته اند. هر گروه، جامعه و فرهنگی می خواهد 
از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم دیگران. پیدایش نظریه فمینیستی معاصر، نظریه ی آفریقایی تبار، نظریه ی آمریکایی بومی و ... در علوم اجتماعی 

امروز، نتیجه ی چنین مطالبه و درخواستی اند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در رویکرد پسامدرن، بخشی از یک حقیقت مغفول، آشکار می شود. هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود و هر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه 
های متناسب با خود را تولید کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مدل تکثرگرا گاهی بعد فرهنگی هویت و تمایزات زبانی، قومی، مذهبی و ... مورد تاکید قرار می گیرند و گاهی به بعد و ا (1ل
سیاسی هویت توجه می شود و بر آزادی های اجتماعی اقوام و گروه های مختلف و فرصت سهیم شدن آن ها در قدرت سیاسی تاکید می شود و یا راهکارهای 

مسالمت آمیز برای حل منازعات گروهی و قومی ارائه می گردد. 
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قرآن کریم کسانی را که شناخت علمی را به شناخت حسی و تجربه محدود می کنند، مورد نکوهش قرار می دهد. 

نسل کشی، جابه جایی اجباری، کنترل جمعیت، جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی از جمله روش های خشونت آمیز همانندسازی هستند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

امروزه، جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات، از سوی زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است که در آن، در هم آمیختن فرهنگ ها موجب می 
شود که فرهنگ ها دیگر کاماًل خالص و ثابت نباشند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر شوند. از سوی دیگر، بسیاری از جوامع و گروه ها، به دفاع از خود 
برخاسته اند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی خویش، در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آن تحمیل می کند، مقاومت می 
کنند و خواهان رهایی از این هویت تحمیلی هستند. جنبش های سبک زندگی، زنان، آفریقایی- آمریکایی ها، آسیایی تبارها، جوانان، اقلیت های قومی، مذهبی 
و جنبش زیست محیطی نمونه هایی از این اعتراض ها و مقاومت ها هستند. در چنین شرایطی، مدل تکثرگرا به جای مدل همانند سازی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- حوادث اجتماعی، ارتباط ما با یکدیگر را امکان پذیر می سازند و سامان می دهند. 

- فوکویاما فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبه ی نظام لیبرال دموکراسی غرب را پایان مبارزات عقیدتی سیاسی بشر می پندارد و نظام لیبرال دموکراسی 
را محصول نهایی تاریخ بشر می داند که برای آن جایگزین بهتر و مناسب تری قابل تصور نیست. 

گاهی و معنا، مطالعه می کنند.  گاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تاکید بر آ - نظریه پردازان کنش اجتماعی، آ

- سیاست هویت، محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تاکید می کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

در مدل تکثرگرا، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد. البته در این الگو، همچنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی 
و اقتصادی ضروری دانسته می شود، که گروه های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

در اواخر قرن بیستم، هویت به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با اوج گیری جنبش عدالتخانه، منورالفکران غربزده به آن پیوستند در جریان بست نشینی در سفارتخانه ی انگلستان، و اا (1ل
نام مشروطه را برای آن برگزیدند. 

فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیا طلب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. 

مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره ی مدرن، »همانند سازی« بود. نسل کشتی، جابه جایی اجباری، کنترل جمعیت، جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی 
از جمله روش های خشونت آمیز همانندسازی هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در دوره ی پسامدرن، هویت از منظر گروه های اجتماعی مختلف و توسط آن ها، تعریف می شود. امروزه، جهانی شدن و توسعه ی ارتباطات، از سویی زمینه ی 
شکل گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است که درآن، در هم آمیختن فرهنگ ها موجب می شود که فرهنگ ها دیگر کامال خالص و ثابت نباشند و هویت ها 
بنا به شدت دستخوش تغییر شوند. از سوی دیگر، بسیاری از جوامع و گروه ها به دفاع از خود برخاسته اند و با ساختن هویت خاص برای خود یا بازگشت به هویت 

واقعی خویش، در برابر هویتی که فرآیند جهانی شدن به آن ها تحمیل می کند، مقاومت می کنند و خواهان رهایی از این هویت تحمیلی هستند.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

ب ( کمپانی هند شرقی انگلیس که با ماهیت اقتصادی و تجاری فعالیت می کرد، عماًل ابزاری برای هویت زدایی و غارت و چپاول دارایی های عظیم مردم هند بود. 

ج ( تاکید افراطی بر نظم اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آن که بدانند این نظم برای تحقق چه آرمان ها و ارزش هایی است، صرفًا آن را رعایت کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در شرایطی که جوامع غیر غربی، مدیریت خود را در گزینش عناصر مناسب فرهنگ غربی از دست می دهند، غرب و اا (1ل
مدیریت انتقال فرهنگ خویش را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی خود به دست می گیرد. به سبب موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا، 
در عرصه ی رسانه، بسیاری از ناظران از امپراتوری رسانه ای نیز سخن می گویند. جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند. 

همانندسازی همیشه به صورت یک سویه و سخت و خشن انجام نمی شود، بلکه تفاوت ها و تمایزات قومی، نژادی و ... می توانند از راه دیگری که برخی از جامعه 
شناسان را دیگچه ی همانندسازی می نامند، ناپدید شوند که در آن، تعداد کثیری از گروه های درگیر قومی نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مخالط می سازند. 

مسئله معنا درباره ی کل زندگی انسان و در مورد تمام پدیده های اجتماعی از جمله کنش ها مطرح است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

در دوره ی پسامدرن، تکثر، تنوع و حتی بی ثباتی و تغییرات مدام هویت ها، مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن نامطلوب 
پنداشته شد. دانشمندان اجتماعی معتقدند که سیاست هویت مطلق به این دوره است که هویت ها موضوعی برای نزاع و درگیری می شوند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

حاکمان سکوالر می کوشند مظاهر دینی و اسالمی را از بین ببرند و ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف و ساختارهای اجتماعی جدیدی ایجاد کنند. 

تعارف هویت ها: وحدت و کثرت هویت ها 

همانندسازی همیشه به صورت یک سویه و سخت و خشن انجام نمی شود، بلکه تفاوت ها و تمایزات قومی، نژادی و ... می توانند از راه دیگری که برخی از جامعه 
شناسان آن را دیگچه ی همانندسازی می نامند، ناپدید شوند که در آن تعداد کثیری از گروه های درگیری قومی نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند. 

در مدل تکثرگرا گاهی به بعد سیاسی هویت توجه می شود و بر آزادی های اجتماعی اقوام و گروه های مختلف و فرصت سهیم شدن آن ها در قدرت سیاسی تاکید می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. )ص 8۳(و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. )ص 8۳(و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- در مدل تکثرگرا، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد. 

- سیاست هویت می تواند دو چهره پیدا کند: یا به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع 
می شود و یا گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آنان حمایت می کند. 

- همانندسازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی گروه توسط سایر گروه های جامعه است.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبار1ت نادر ت: 

گزینه ی ۱: در جریان انقالب مشروطه، نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسالمی و منّورالفکران غرب گرا به وجود آمد که پس از دو دهه کشمکش، با حضور 
قدرت های استعماری و دخالت انگلستان، به نفع جریان منّورالفکران پایان یافت. 

گزینه ی ۳: تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی بازمی گردد و گاه، ناشی از علل بیرونی است 
و پیامد تاثیرپذیری از جهان های اجتماعی دیگر است. 

گزینه ی ۴: در مدل تکثرگرا، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- روزنه ی ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اقتصاد است. 

- اروپائیان برای تأمین سلطه ی خود بر قاره ی آمریکا به نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی منطقه پرداختند. 

- در اواخر قرن بیستم، هویت محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد. 

- سلطه ی هژمونیک از ابزارها و شیوه های فرهنگی استفاده می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تأمین جمعیت مناسب برای جهان اجتماعی، مسئله ای هویتی است. مطالعه ی موردی، از روش های کیفی در جامعه شناسی است. و اا (1ل

عقل تفسیری، برای فهم و تفسیر پدیده های معنا دار مانند کنش انسان ها، گفتار و متن به کار می رود. 

در اواخر قرن بیستم، هویت به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

در دوره ی پسامدرن، همه ی آن چه در دوره ی مدرن پدید آمده بود از جمله سیاست همانندسازی هویت مورد نقد قرار گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- قواعد اجتماعی ارتباط ما با یکدیگر را امکان پذیر می سازند و سامان می دهند. 

گاهی و معنا، مطالعه می کنند.  گاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تاکید بر آ - نظریه پردازان کنش اجتماعی آ

- سیاست هویت محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تاکید می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. )ص 88(و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

همانندسازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه بود، به گونه ای که همه ی گروه ها همسان شوند. به عبارت دیگر، 
همانندسازی سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف یکسان سازی آن ها در پیش گرفتند. )تصاویر صورت سوال مربوط 

به سیاست همانندسازی هستند.(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

ب( نسل کشی، جابجایی اجباری، کنترل جمعیت، جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی از جمله روش های خشونت آمیز همانند سازی هستند. اساس این 
روش ها، نفی و طرد دیگری متفاوت است که باید نابود شود، اما در سایر روش ها، دیگری شری است امکان اصالح وجود دارد و با اعمال فشار می توان او را به 

پذیرش الگوهای هویتی جدید مجبور ساخت یا از بقیه جدا کرد. 

د( شناخت متقابل هویت ها یا الگوی تعاریف در مقابل دو الگوی همانندسازی و تکثرگرا قرار می گیرد و به شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع دیگر توجه دارد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی عبار1ت: 

الف( سیاست هویت می تواند دو چهره پیدا کند: یا به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع 
می شود و یا گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت بشناسد و از آنان حمایت می کند. جشن سال نوی چینی همراه با نمایش ها و تزیین هایش فقط رویدادی 

نمایشی نیست که هر سال در آمریکا برگزار می شود، بلکه نماد تداوم و پیوستگی فرهنگی چینی ها در آمریکاست. 

ب( رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری به دلیل پیروی از الگوی تعارف و احترامی بود که اقوام مختلف در جهان اسالم برای یکدیگر قائل بودند. 

ج( سیاست هویت محصول دوران پسا مدرن است. در چنین شرایطی، مدل »تکثرگرا« به جای مدل همانندسازی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بسیاری از جوامع و گروه ها، به دفاع از خود برخاسته اند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی و اا (1ل
خویش، در برابر هویتی که فرآیند جهانی شدن به آن ها تحمیل می کند، مقاومت می کنند و خواهان رهایی از این هویت تحمیلی هستند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پسامدرن- تفاوت ها و هویت های خاص و محلیو لا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

 در دوره ی پسامدرن، همه ی آن چه در دوره ی مدرن پدید آمده بود، مورد نقد قرار گرفت و به جای آن، هویت های خرد، محلی و فردی مورد تاکید قرار گرفت. 
اندیشمندان اجتماعی معتقدند که »سیاست هویت« متعلق به این دوره است و این سیاست بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تاکید می کند.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اساس روش های خشونت آمیز همانندسازی، نفی و طرد دیگری متفاوت است. در نسل کشی، دیگری شهری است و اا (1ل
که باید نابود شود، اما در سایه روش ها، دیگری اگرچه شر دانسته می شود، امکان اصالح او وجود دارد و با اعمال فشار می توان او را به پذیرش الگوهای هویتی 
جدید مجبور ساخت یا از بقیه جدا کرد. تصاویر صورت سوال، نسل کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ )حزب کمونیست( و ترک شهر و دیار توسط هزاران 

مسلمان بوسنیایی در جریان پاکسازی قومی در یوگوسالوی سابق را در این ارتباط نشان می دهند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در مورد تکثرگرا، گاهی بعد فرهنگی هویت و تمایزات زبانی، قومی، مذهبی و ... مورد تاکید قرار می گیرند و گاهی به و اا (1ل
بعد سیاسی هویت توجه می شود. 

کوتالکی، مردم شناس یونانی، در مقاله ای با عنوان »الگوهای رفتاری و فرهنگی ایرانیان« به تعارفات ایرانیان اشاره کرده است. او با انجام پژوهش میدانی، 
گردآوری داده ها و تحلیل و مقایسه ی آن ها نتیجه می گیرد که این تعارفات از احترام، تواضع و صمیمیت ایرانی ناشی می شوند؛ یعنی ما ایرانیان هنگامی که 

می خواهیم به دیگران احترام بگذاریم، به آن ها تعارف می کنیم. این تعارف به معنای شناخت متقابل است. 

مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره ی مدرن، همانندسازی بود. همانندسازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه بود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری به دلیل پیروی از الگوی تعارف و احترامی بود که عوامل و اا (1ل
مختلف در جهان اسالم برای یک دیگر قائل بودند. 

امروزه، جهانی شدن و توسعه ارتباطات، زمینه ی شکل گیری جهانی بدون مرز را فراهم کرده است که در آن، در هم آمیختن فرهنگ ها موجب می شود که 
فرهنگ ها دیگر کاماًل خالص و ثابت نباشند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر شوند. 

با ظهور جهان متجدد، دولت هایی شکل گرفتند که دیگر خود را با هویت دینی مسیحی نمی شناختند، بلکه هویت خود را با توجه به تاریخ، جغرافیا، قومیت یا 
نژادشان تعریف می کردند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. همانند سازی )مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره ی مدرن(، به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه و اا (1ل
توسط سایر گروه های جامعه بود، به گونه ای که همه ی گروه ها همسان شوند. به عبارت دیگر همانندسازی سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت 

های هویتی گروه های مختلف یکسان سازی آن ها در پیش گرفتند. 

در مدل تکثرگرا، تفاوت های موجود در میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حّتی تشدید می گردد. البته در این الگو، هم چنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی 
و اقتصادی ضروری دانسته می شود که گروه های مختلف را به یک دیگر پیوند دهد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ویژگی های سیاست گذاری هویتی در دوران پسامدرن: و اا (1ل

الف( شکل گیری سیاست هویت و مدل تکثرگرا 

ب( تأکید بر هویت های خرد، محلی و فردی 

پ( مطلوب دانستن تکثر، تنوع و بی ثباتی و تغییرات مداوم هویت ها 

ت( نامطلوب دانستن هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن 

ث( هویت به جای قشربندی، محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد. 

ج( تعریف هویت از منظر گروه های اجتماعی 

چ( عالوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش شدند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. در دوره ی پسامدرن، مدل »تکثرگرا« به جای مدل همانندسازی مورد توجه و تأکید قرار گرفت. و اا (1ل

منظور از جهان متجدد )مدرن(، غرب بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیر است. 

در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیا طلب کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کردند.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. قرن بیستم را قرن انقالب های آزادی بخش می دانند و انقالب اسالمی، آخرین انقالب قرن بیستم است.و اا (1ل

لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و خصوصًا آزادی اقتصادی و فردی، را استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرده و عدالت نادیده گرفته بود. 

برخی از پیدایش سیاست هویت به باز شدن »جعبه ی پاندورا« یاد می کنند. 

جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم متقدم، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شکل گیری دولت، ملت ها- هویت به جای قشربندی و کشمکش طبقاتیو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سیاست هویت محصول دوران پسامدرن است و تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تاکید می کند. یکسان دانستن و لا (1ل
طبیعت و جامعه، انسان ها را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد. گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوه ی زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک 
جهان اجتماعی تداوم یابد و جهان اجتماعی نمی تواند کنش های اجتماعی را بر اساس فرهنگ خود سامان دهد. این وضعیت می تواند به »تزلزل فرهنگی« منجر شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. )ص 8۱(و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. )ص 86(و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از درون رویکرد تفسیری، جریان دیگری شکل می گیرد که راه رهایی انسان را نه از درون علم، که در بیرون علم جست و اا (1ل
وجو می کند و معتقد است که خود علم با درست و غلط دانستن و خوب و بد کردن امور سلطه گری می کند، زیرا خوب را به معنای خوب بودن برخی افراد و گروه ها 

و بد را بد بودن برخی دیگر از آنان قلمداد می کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. رویکرد مذکور از این نکته غافل است که هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود و هر فرهنگ و هویتی و اا (1ل
می تواند نظریه های متناسب با خود را تولید کند و هیچ فرهنگ و هویتی نمی خواهد که موضوع نظریه هایی باشد که در زمینه ی تاریخی و فرهنگی دیگری 

شکل گرفته اند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

ب ( با غلبه ی رویکرد تفسیری، سخن از پیوند میان دانش و ارزش به میان آمد. 

ت ( امروزه اگر نبرد نظامی اتفاق بیفتد، در ادامه ی جنگ فرهنگی رخ می دهد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی انتقادی نمی خواهد به این وضعیت تن دهد که داوری ارزش ها، بیرون از دایرۀ علم صورت گیرد، زیرا در و اا (1ل
آن صورت سرنوشت ارزش ها به مناسبات قدرت و ثروت سپرده می شود.

علم، با درست و غلط دانستن و خوب و بد کردن امور، سلطه گری می کند.

هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود و هر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب با خود را تولید کند. از این رو هیچ فرهنگی نمی پسندد 
که موضوع نظریه هایی باشد که در زمینۀ فرهنگی و تاریخی دیگری شکل گرفته اند. پیدایش نظریۀ فمنیستی معاصر، نظریۀ آفریقایی تبار، نظریۀ آمریکایی بومی 

و... در علوم اجتماعی امروز، نتیجۀ مطالبۀ چنین درخواستی اند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ـ گاهی تأکید بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت بخشیدن به آن، به معنای انکار اشتراک و وحدت انسان هاست و فرصت و اا (1ل

گفت و گو و معارفۀ انسان ها و فرهنگ ها را از بین می برد.

اگر ادعا شود دانش، تمامًا محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و جوامع و فرهنگ ها نیز متفاوت اند و هر گروه، جامعه و فرهنگی نیز دانش خاص خود را 
تولید می کند، نمی توان گفت دانش و شناختی، بهتر از شناخت دیگری است. )نداشتن مالک برای شناخت برتری یکدانش بردیگری(

در الگوی تکثرگرا، وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود؛ که گروه های مختلف را به یکدیگر پیوند دهد. 

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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پایۀ دوازدهم

کدام گزینه عبارت های زیر را به درستی کار نمی کند؟ )به ترتیب( 1-

برای تولید دانش تبیینی از ................... استفاده می شود. 	 

عموم مردم در................ از............... بهره می برند. 	 

مدینه ی ضاله جامعه ای است که در اثر ...................... از مدینه ی فاضله شکل گرفته است. 	 

1( عقل تجویزی- دانش علمی خود- عقل عام- انحراف نظری 

2( عقل ابزاری- دانش عمومی خود- عقل خاص- انحراف عملی 

3( عقل تجویزی- دانش علمی خود- عقل خاص- انحراف عملی 

4( عقل ابزاری- دانش عمومی خود- عقل عام- انحراف نظری

هر عبارت به ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1-

دریافتی که ابن خلدون به همه ی جوامع تعمیم می داد. 	 

علم مدنی از دیدگاه فارابی است. 	 

علت یابی واقعیت های اجتماعی 	 

ابزاری برای به دست آوردن هر نوع دانشی 	 

1( جامعه آرمانی- علوم اجتماعی- تفهم- عقل ابزاری 

2( عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع- علوم اجتماعی- تبیین- عقل عام 

3( جامعه ی آرمانی- علوم انسانی- تبیین- عقل خاص 

4( عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع- علوم انسانی- تفسیر- عقل عام

فارابی علوم اجتماعی را زیرمجموعه علوم انسانی می دانست و آن را چه می نامید؟ 1-

1( علم عمران              2( علم ابزاری                     3( علم بدنی                                         4( علم طبیعی

رویکرد فارابی در مقایسه با ابن خلدون................ است. 1-

1( انتقادی                                 2( محافظه کارانه                                          3( تفهمی                                                            4( صرفًا توصیفی
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کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1-

1( کنش های اجتماعی- صرفًا حس و تجربی- شناخت نظم اجتماعی برای پیش بینی و کنترل جامعه

2( کنش های اجتماعی و پیامدهای آن- نگاه از بیرون به پدیده های اجتماعی- انسجام بخشی به زندگی اجتماعی 

3( کنش های اجتماعی و معنای آن ها  همانند پدیده های طبیعی- نگاه از درون به پدیده های اجتماعی- نقد وضع موجود و تجویز وضع مطلوب و راه رسیدن به آن 

4( کنش های اجتماعی و پیامدهای آن- نگاه از درون به پدیده های اجتماعی- داوری وضع موجود، تجویز وضع مطلوب و راه رسیدن به آن

به ترتیب، هر یک از موارد زیر با کدام مفهوم ارتباط دارد؟ 1-

جامعه ای است که در اثر انحراف نظری از مدینه ی فاضله شکل می گیرد. 	 

با استفاده از روش عقلی، به ارزیابی انتقادی فرهنگ جامعه ی هند پرداخت. 	 

جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. 	 

عقلی است که برای ارزیابی و داوری نسبت به مناسبات و ارتباطات انسانی به کار می رود. 	 

1( مدینه ضاّله- ابوریحان بیرونی- ابوعلی مسکویه- عقل تفسیری 

2( مدینه فاسقه- ابوعلی مسکویه- ابن خلدون- عقل تجربی 

3( مدینه ضاّله- ابوریحان بیرونی- ابن خلدون- عقل انتقادی 

4( مدینه فاسقه- ابن خلدون- ابوعلی مسکویه- عقل ابزاری

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »نافع ترین علوم« و »ویژگی های جامعه آرمانی در قرآن کریم«، نادرست و درست است؟ 1-

1( علم به نفس، علم توحید و علم به مبدا و معاد از نافع ترین علوم دانسته شده اند- در این جامعه به عدالت و قسط رفتار می شود. 

2( علوم ابزاری که نیازهای روزمره ی جامعه اسالمی را برطرف می کنند، مانند علم پزشکی، از نافع ترین علوم دانسته می شوند- این جامعه قصد ظلم به دیگر 
جوامع را ندارد، اما ظلم دیگران را هم نمی پذیرد. 

3( علومی که درباره ی حقیقت انسان و آغاز انجام او سخن می گویند، از نافع ترین علوم هستند- جامعه ی آرمانی، قرآن فرهنگ حق دارد و در برابر ظلم به 
مسلمانانی مقاومت می کند. 

به ستم دیدگان و  بتواند  تا آن جا که  آرمانی قرآن  اند- جامعه ی  ترین علوم دانسته شده  نافع  از  از دیگر علومی هستند که  تاریخ  به  به جامعه و علم  4( علم 
مستضعفان مسلمان یاری می رساند.

ه« و »مدینۀ فاسقه« کدام است؟ 1-
ّ
عبارات درست در رابطه با »مدینۀ ضال

1( در آن، نظرات علمی پذیرفته شده در مدینۀ فاضله تحریف می شود. ـ در اثر انحراف نظری از مدینۀ فاضله شکل می گیرد.

2( آرمان ها و ارزش های غیرعقالنی، عقالنی معرفی می شوند. ـ مردم در آن از علوم وحیانی و عقالنی بهره نمی برند.

3( در اثر انحراف عملی از مدینۀ فاضله شکل می گیرد. ـ مردم در آن حقیقت و عدالت را می شناسند یا می توانند آن ها را بشناسند.

4( مردم در آن علوم عقالنی و وحیانی را می شناسند. ـ براساس حقیقت و عدالت در آن عمل نمی شود.

جامعه شناسی تفسیری جامعه شناسی انتقادی معیار

)ب( - چگونه مطالعه می کند؟

- )الف( چه چیزی را مطالعه می کند؟

- )ج( چه هدفی را دنبال می کند؟
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کدام گزینه به سواالت زیر به درستی پاسخ می دهد؟ )به ترتیب( 1-

عامل شکل گیری جوامع از نظر ابن خلدون چیست؟ 	 

عبارت »در سخن گفتن با دیگری، از زبان خود برای اصالح یک رابطه ی ظالمانه استفاده کنیم.« به استفاده از کدام نوع عقل اشاره دارد؟ 	 

افتراق دیدگاه فارابی و دیدگاه کنت چیست؟ 	 

1( عقالنیت- عقل ابزاری- رویکرد ابزاری             2( عصبیت- عقل انتقادی- رویکرد انتقادی 

3( عقالنیت- عقل تفسیری- رویکرد انتقادی                                4( عصبیت- عقل انتقادی- رویکرد تفسیری

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( قرآن کریم، قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امت های مختلف راز و سنت های الهی می نامد. 

ب( در جوامع جاهله از دیدگاه فارابی، علوم ابزاری و علوم عقالنی می تواند داشته باشد، اما علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد. 

ج( ابوریحان بیرونی با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعه ی هند را توصیف کرد و روش مشابه روشی است که چهارصد سال بعد کنت در جامعه شناسی 
تبیینی به کار گرفت.

4( غ- ص- غ 1( ص- غ- غ           2( غ- غ- ص                     3( ص- ص - غ   

عبارت به ترتیب پیامد کدام گزینه است؟ 1--

قرآن کریم هم حس و تجربه را از ابزارهای علوم اجتماعی می داند و هم از عقل و وحی به عنوان دو ابزار علمی دیگری یاد می کند. 	 

محافظه کار بودن جامعه شناسی ابن خلدون 	 

توصیف فرهنگ جامعه ی هند و ارزیابی انتقادی از آن توسط ابوریحان بیرونی 	 

1( قرآن کریم انسان ها را به مشاهده ی آثار و رفتار جوامع مختلف و تعقل درباره ی آن ها  تشویق کرده است- محدودیت به روش حسی و تجربی- استفاده از 
روش تجربی و تفهمی و عقلی  

2( مورد نکوهش قرار دادن کسانی که شناخت علمی را به شناخت حسی و تجربی محدود می کنند- عدم محدودیت به روش عقلی و تجربی- استفاده از روش 
تجربی و تفهمی و تبیینی 

3( تشویق کردن کسانی که شناخت علمی را به شناخت عقلی محدود می کنند- محدودیت به روش حسی و تجربی- استفاده از روش تجربی و تفهمی و عقلی 

4( قرآن کریم انسان ها را به مشاهده ی آثار و رفتار جوامع مختلف و تعقل درباره ی آن ها  تشویق کرده است- عدم محدودیت به روش حسی و تجربی- استفاده 
از روش تجربی و تفهمی و عقلی

کدام گزینه جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

1( هرگونه تالش ذهنی و فکری را شامل می شود- از روش های عقالنی و وحیانی بهره می برند. روش او در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصد سال 
بعد کنت در جامعه شناسی تبیینی به کار گرفت. 

2( هم عالمان در دانش علمی از آن استفاده می کنند و هم عموم مردم در دانش عمومی از آن بهره می برند- بر مبنای تجربه، آزمایش و مشاهدات انسان ها 
شکل گرفته اند- از جامعه ی آرمانی سخن گفت. 

3( انسان به کمک آن حقایق و قواعد جهان را می شناسد- بر مبنای عقل و وحی شکل می گیرد- رویکرد انتقادی داشت. 

4( هم عالمان در دانش عمومی از آن استفاده می کنند و هم عموم مردم در دانش علمی از آن بهره می برند- بر مبنای تجربه، آزمایش و مشاهدات انسان ها 
شکل گرفته اند- علم اجتماعی خود را علم عمران نامید.

علوم طبیعی عقل عام ابن خلدون

)ب( )الف( )ج(
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کدام گزینه در ارتباط با ویژگی های جوامع مختلف از نظر فارابی نادرست است؟ 1--

1( مدینه ی فاضله، جامعه ای است که بر محور علمی سازمان یافته باشد. 

2( در مدینه ی فاسقه، علوم عقلی وجود ندارد، ولی علوم ابزاری می تواند وجود داشته باشد. 

3( در مدینه ی ضاله، نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه ی فاضله هم تحریف می گردند. 

4( در جوامع جاهله، علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقایق زندگی سخن بگوید، وجود ندارد.

با توجه به نگاه ابن خلدون به علم اجتماعی به سواالت زیر پاسخ دهید: 1--

ابن خلدون به دنبال شناخت چه چیزی بود؟

او چه دریافتی را به همه ی جوامع تعمیم داد؟ 

جامعه شناسی او در مقایسه با فارابی با چه صفتی باید توصیف کرد؟ 

به چه دلیلی از جامعه ی آرمانی سخنی نگفت؟ 

1( تقسیم بندی جوامع- عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع- تبیینی- زیرا به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیش تر از حسی و تجربی استفاده می کرد. 

2( سنت های الهی در جامعه- عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع- محافظه کارانه- زیرا به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیش تر از راه حسی و 
تجربی استفاده می کرد. 

3( سنت های الهی در جامعه- باورهای دینی مالک طبقه بندی در جوامع- محافظه کارانه- زیرا رویکرد او انتقاد این نبود و بیش از هر چیز از قرآن تاثیر پذیرفته بود. 

4( تقسیم بندی جوامع- باورهای دینی مالک طبقه بندی در جوامع تبیینی- زیرا رویکردی انتقادی نبود و بیش از هر چیز از قرآن تاثیر پذیرفته بود.

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به ترتیب نشان می دهد؟ 1--

الف( جامعه ی آرمانی قرآن قصد ظلم به دیگر جوامع را ندارد، اما ظلم دیگران را هم نمی پذیرد. 

ب( همانندسازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی چند گروه توسط یک گروه از افراد جامعه بود. 

ج( روش ابن خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصد سال بعد، کنت در جامعه شناسی تبیینی به کار گرفته است.

د( سیاست هویت محصول دوران مدرن بود که هویت ها موضوعی برای نزاع و درگیری می شوند.

3( غ- ص- ص- غ                                   4( ص- غ- ص- غ 1( غ- ص- غ- ص                           2( ص- ص- غ- ص                                

به ترتیب »افتراق ابن خلدون و فارابی«، »اشتراک مدینه ی ضاله و فاسقه« و »اشتراک مدل همانندسازی و مدل تکثرگرا« در کدام 1--
گزینه به درستی آمده است؟ 

1( جامعه شناسی انتقادی- انحراف از مدینه ی جاهله- سیاست هویت 

2( جامعه شناسی محافظه کارانه- انحراف از مدینه ی فاضله- سیاست گذاری هویتی 

3( جامعه شناسی انتقادی- انحراف از مدینه ی فاضله- سیاست گذاری هویتی 

4( جامعه شناسی محافظه کارانه- انحراف از مدینه ی جاهله- سیاست هویت

هر بار به کدام اندیشمند اشاره دارد؟ )به ترتیب( 1--

علوم اجتماعی را زیرمجموعه ی علوم انسانی می دانست. 	 

غربیان وی را بیش تر از سایر متفکران اجتماعی مسلمان می شناسند. 	 

روشی که او هزار سال پیش در بررسی های عملی خود در پیش گرفته بود، امروزه در تحقیقات مردم شناسی و جامعه شناسی 	 
متداول شده است. 



پیشینه ی علوم اجتماعی در جهان اسالم

735

با تاثیرپذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود. 	 

1( فارابی- ابن خلدون- ابوریحان بیرونی- ابن خلدون 

2( ابن خلدون- فارابی- فارابی- ابوریحان بیرونی 

3( فارابی- ابن خلدون- ابن خلدون- ابوریحان بیرونی 

4( ابن خلدون- ابوریحان بیرونی- ابوریحان بیرونی- فارابی

هریک از مصادیق زیر مربوط به دام یک از انواع عقل می باشد؟1--

استفاده از زبان برای شناخت یکدیگر	 

استفاده از زبان برای اصالح یک رابطۀ ظالمانه	 

استفاده از زبان برای ترغیب به انجام کار	 

2( عقل تفسیری ـ عقل ابزاری ـ عقل ابزاری 1( عقل انتقادی ـ عقل تفسیری ـ عقل ابزاری    

4( عقل تفسیری ـ عقل انتقادی ـ عقل ابزاری 3( عقل ابزاری ـ عقل تفسیری ـ عقل انتقادی    

هر عبارت کدام مفهوم اشاره دارد؟ )به ترتیب( 1--

شناسایی عوامل مهاجرت در جمعیت شناسی 	 

عامل شکل گیری جوامع در دیدگاه ابن خلدون 	 

در آن تعداد کثیری از گروه های درگیر قومی نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند. 	 

1( عقل ابزاری- عقالنیت- دیگچه ی همانندسازی                       2( عقل تفسیری- عصبیت- مدل تکثرگرا 

3( عقل ابزاری- عصبیت- دیگچه ی همانندسازی                        4( عقل انتقادی- عقالنیت- مدل تکثرگرا

کدام گزینه با تصویر زیر مرتبط است؟ 1--

1( در این جامعه، با این که مردم حقیقت و عدالت را می شناسند یا امکان شناخت آن را دارند، بر اساس آن

 عمل نمی کنند. 

2( علم در این جامعه به علم تجربی محدود نمی شود و علوم عقالنی و وحیانی را نیز در بر می گیرد. 

3( در این جامعه، علوم ابزاری می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی

 سخن بگوید، وجود ندارد. 

4( جامعه ای است که در آن، نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه ی فاضله تحریف می گردد.

کدام گزینه به نوع دیدگاه و روش اندیشمندان زیر به درستی اشاره می کند؟ )به ترتیب( 1--

دیدگاه فارابی در بررسی جامعه زمان خود 	 

دیدگاه ابوعلی مسکویه در کتاب تجارب االمم 	 

روش ابن خلدون در مطالعه ی جوامع 	 

روش ابوریحان بیرونی در مطالعه و توصیف فرهنگ جامعه ی هند. 	 

2( محافظه کار- تبیینی- عقلی- تجربی و تفهمی  1( انتقادی- تبیینی- حسی و تجربی- تجربی و تفهمی    

4( محافظه کار- انتقادی- حسی و تجربی- عقلی 3( انتقادی- تبیینی- عقلی- حسی و تجربی     
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در ارتباط با علم مدنی فارابی کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهای جوامع مختلف می پردازد. 

2( درباره ی هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف، داوری علمی می کند و رویکردی تبیینی به جامعه ی خود و دیگر جوامع دارد. 

3( به علت یابی واقعیت های اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها  می پردازد. 

4( درباره ی نحوه ی رفتار و سبک زندگی کنش گران سخن می گوید و بایدها و نبایدهایی برای زندگی اجتماعی تجویز می کند.

کدام گزینه عبارت های زیر را به درستی تکمیل می کند؟ )به ترتیب( 1--

تعاریف هویت ها به معنای وحدت ................... کثرت هویت هاست. 	 

برای کسب هر کدام از انواع علوم اجتماعی، نوع متفاوتی از.................... به کار گرفته می شود. 	 

اهمیت امروزی ابوریحان به کار گیری روش ................. در کنار روش ............ در بررسی های مذهبی، تاریخی و جغرافیایی است. 	 

1( یا- حواس- انتقادی- حس و تجربه                               2( و- عقالنیت- تبیینی- تجربی 

3( یا- عقالنیت- انتقادی- تجویزی                                4( و- عقالنیت- انتقادی- تجربی

در کدام یک از جوامع فارابی، آرمان ها، ارزش ها و امور غیر عقالنی، آرمان ها و ارزش های عقالنی معرفی می شوند؟ 1--

1( مدینه جاهله             2( مدینه ضاّله                              3( مدینه فاضله                         4( مدینه فاسقه

به ترتیب، فارابی علم اجتماعی و همچنین جامعه ای که در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود می آید را چه می نامد؟ 1--

1( علم مدنی- مدینه جاهله                                      2( علم ِسحر- مدینه جاهله  

3( علم عمران- مدینه ضاله                                      4( علم مدنی- مدینه فاسقه

به ترتیب کدام یک از متفکران مسلمان: 1--

با استفاده از روش عقلی و ارزیابی انتقادی فرهنگ هند پرداخت. 	 

به علت یابی واقعیت های اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها  می پرداخت. 	 

با تاثیرپذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود. 	 

روش او در علوم اجتماعی مشابه روش کنت در جامعه شناسی تبیینی بود. 	 

1( ابن خلدون- فارابی- ابن خلدون- ابوریحان بیرونی 

2( ابوریحان بیرونی- فارابی- ابن خلدون- ابن خلدون 

3( فارابی- ابوعلی مسکویه- ابن خلدون- ابوریحان بیرونی 

4( ابوریحان بیرونی- ابن خلدون- ابوعلی مسکویه- فارابی

درست و غلط بودن عبارت های زیر را تعیین کنید. 1--

با تغییرات و تفاوت هایی که در جهان اجتماعی به وجود می آید، مانند افول یا رشد اقتصاد و ... هویت جهان اجتماعی تغییر می کند. 	 

تامین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی، مسئله ی هویتی است. 	 

بیداری اسالمی در جهان امروز از مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم به سطح نخبگان منتقل شده است. 	 
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مدینه ی ضاله، جامعه ای است که در اثر انحراف عملی از مدینه ی فاضله شکل می گیرد.	 

1( د- غ- د- غ                2( د- د- غ- د                            3( غ- د- غ- غ                       4( غ- غ- د- د

دسته بندی فارابی از جوامع مختلف بر چه اساسی استفاده شده و این تقسیم بندی چگونه صورت پذیرفته است؟ 1--

1( نوع علم، اندیشه، آرمان ها و ارزش های آن ها - با تاثیرپذیری از قرآن و تجربه تاریخی جوامع 

2( شناخت آرمان ها و ارزش ها و تجربه تاریخی آن ها - با روش تجربی و تفهمی و بر اساس باورهای دینی 

3( نوع حکومت، دانش  ها و آثار مادی و معنوی آن ها - با تاثیرپذیری از قرآن و با شناخت سنت های الهی 

4( نوع علم، اندیشه، فرهنگ و رفتار آن ها - با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و با استدالل عقلی

به ترتیب، این نظریه ها توسط چه کسانی مطرح شده است؟ 1--

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم داند. 	 

در ورای ابهام، رمز و رازی نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت. 	 

چالش های جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل بود. 	 

»عصبیت« را عامل شکل گیری جوامع می دانست. 

1( وبر- مارکس- هانتینگتون- فارابی                  2( فارابی- گافمن- وبر- ابن خلدون

3( مارکس- وبر- ابوعلی مسکویه- فارابی                   4( وبر- پاول کله- مارکس- ابن خلدون

در کدام یک از انواع عقل در معنای عام از انقباض و انبساط فلزات در علوم طبیعی درک می شود؟ 1--

1( عقل انتقادی                 2( عقل ابزاری                         3( عقل تفسیری                                           4( عقل علمی

فارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند، مدینۀ ................ نامیده است. در این جوامع علم ................. می تواند 1--
وجود داشته باشد و عملی که از ................. سخن بگوید، وجود ندارد. 

1( فاسقه- تجربی- حس و عقل     

2( جاهله- ابزاری- ارزش ها، آرمان ها و حقیقت بندگی 

3( ضاله- حسی- تجربه و استدالل عقلی و ارزش ها   

4( فاضله- شناختی- وحدانیت و آرمان ها و تجربه

از نظر فارابی، مدینۀ فاسقه جامعه ای است که در اثر ........... مدینۀ ................ به وجود می آید. در مدینۀ فاسقه مردم علوم 1--
..................... را می شناسد اما از آن ها  ................. مردم .................... و .............. را می شناسد ولی بر اساس آن 

عمل ................... . 

1( اتحاد با- فاضله- تجربی- دوری می کنند- ارزش- آرمان- نمی کنند 

2( انحراف عملی از- فاصله- وحیانی و عقالنی- بهره نمی گیرند- حقیقت- عدالت- نمی کنند 

3( انحراف نظری از- جاهله- تجربی و عقلی- بهره می گیرند- فضیلت- معنویت- می کنند 

4( همبستگی با- ضاله- حسی و وحیانی- بهره می گیرند- وحدت- ارزش ها- نمی کنند
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فارابی جامعه ای را که بر محور علم سازمان یافته باشد، مدینه ی ............ می نامد. این مدینۀ جامعه ................ مورد نظر 1--
است. علم در این مدینه به علم ................. محدود نمی شود و علوم .................... را نیز در بر می گیرد. 

1( فاسقه- دینی- وحیانی- تجربی و حسی                           2( جاهله- اسالمی- عقلی- پایه و عقلی 

3( فاصله- آرمانی- تجربی- عقلی و وحیانی                           4( ضاله- انسانی- حسی- تجربی و وحیانی

از نظر فارابی مدینۀ ضاله، جامعه ای است که در اثر ............... از مدینۀ ................ شکل می گیرد. در مدینۀ ضاله نظرات 1--
علمی پذیرفته شده در مدینۀ ............... و آرمان ها و امور ............... ، آرمان ها و ارزش های ................. 

1( انحراف عملی- فاضله- فاضله پذیرفته می شوند- اجتماعِی- غیراجتماعی شمرده می شوند. 

2( انحراف نظری- فاسقه- فاضله هماهنگ می شوند- مفید- زیان آور معرفی می گردند. 

3( انحراف نظری- فاضله فاضله تحریف می گردند- غیرعقالنی- عقالنی معرفی می گردند. 

4( ناهماهنگ بودن- جاهله- فاضله تغییر می کنند- نامناسب- مناسب شمرده می شوند.

گزینه های صحیح و غلط را در رابطه با علم مدنی فارابی مشخص کنید. 1--

1- به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهای جوامع مختلف می پردازد. 

2- به تبیین یعنی بیان واقعیت های اجتماعی و بررسی روابط آن ها  می پردازد. 

3- دربارۀ هنجارها و ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف هیچ داوری نمی کند و رویکردی بی طرفانه به جامعۀ خود و دیگر جوامع دارد. 

4- دربارۀ هنجارها، نحوۀ رفتار و سبک زندگی کنشگران سخن می گوید و بایدها و نبایدهایی برای زندگی اجتماعی تجویز می کند.

1( ص- غ- ص- غ                           2( ص- غ- غ- ص                                    3( ص- ص- ص- غ           4( ص- ص- غ- غ

روش 1-- از  استفاده  با  و  کرد  توصیف  را  هند  جامعۀ  فرهنگ   ................... روش  با   ................ کتاب  در  بیرونی  ابوریحان 
.................. به ارزیابی ................... این فرهنگ نیز پرداخت. 

1( تجارب االمم- تفسیری- تجربی                                         2( تحقیق ماللهند- تجربی و تفهمی- عقلی- انتقادی 

3( العبر- حسی و انتقادی- تفسیری                                        4( تنبیه االمه و تنزیه المله- تجربی- انتقادی

کتاب »تجارب االمم« از آثار متفکران ............... است که توسط .............. با نگاهی ................ به نگارش درآمده است. 1--

2( ریاضی- فارابی- توصیفی  1( فلسفی- ابوریحان بیرونی- انتقادی   

4( اجتماعی- ابوعلی مسکویه- تبیینی 3( تاریخ و اجتماعی- ابن خلدون- جامعه شناختی  

ابن خلدون یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان است که با تاثیر از ...................... به دنبال شناخت ............... در جامعه 1--
بود. او در مطالعات خود به روش ................... توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش ................... استفاده می کرد و بنابراین 

از ..................... سخن نگفت. 

1( اندیشمندان زمان خود- روابط اجتماعی- تجربی- انتقادی- جامعۀ زمان خود 

2( جوامع یونان و روم- روابط با سایر ملل- حسی- تجربی- جوامع اطراف 

3( قرآن- سنت های الهی- علمی- حسی و تجربی- جامعه آرمانی 

4( قرآن- اعتقادات- تفسیری- تفهمی- جامعۀ انتقادی
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ابن خلدون با استفاده از .......... جوامع پیرامون خود از ........... به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند و این دریافت خود............. 1--

1( تجربه تاریخی- عصبیت- به همۀ جوامع تعمیم می دهد. 

2( تجربۀ حسی- اقتصاد- با مشاهدۀ جوامع تفسیر می کند. 

3( شناخت علمی- پیشرفت علم- تنها در جامعۀ خود قابل بررسی می داند. 

4( شناخت جغرافیایی- توسعۀ جغرافیایی- به همۀ جوامع تعمیم نمی دهد.

رویکرد ابن خلدون ..................... و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی ................ است. ابن خلدون 1--
علم اجتماعی خود را ............. می نامد. 

2( انتقادی نیست- محافظه کارانه- علم عمران  1( انتقادی است- پیشرفته تر- علم مدرن   

4( تفهمی- توصیفی- علم عمران 3( تفسیری است- علمی- علم فیزیک   

روش کدام اندیشمند مسلمان، مشابه روشی است که آگوست کنت، چهارصد سال بعد از او، در جامعه شناسی پوزیتیویستی به کار گرفت؟ 1--

1( فارابی                                            2( ابوریحان بیرونی                                                   3( ابن سینا                      4( ابن خلدون

عبارت درست در رابطه با مدینۀ فاضله و نادرست در رابطه بامدینۀ جاهله کدام است؟1--

1( مدینۀ فاضله، جامعۀ مورد نظر فارابی است. ـ فارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند، مدینۀ جاهله می نامد.

2( فارابی جامعه ای را که بر محور عقالنیت سازمان یافته باشد، مدینۀ فاضله می نامد. ـ در جوامع جاهلی، علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن 
بگوید وجود ندارد. 

3( در مدینۀ فاضله، علم به علم تجربی محدود نمی شود و علوم عقلی و وحیانی را نیز دربرمی گیرد. ـ در جوامع جاهله، علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد.

4( در آن، آرمان ها و ارزش های غیرعقالنی، آرمان ها و ارزش های عقالنی معرفی می شوند. ـ جامعه ای است که در اثر انحراف نظری از مدینۀ فاضله شکل 
می گیرد. 

گزینه های صحیح را مشخص کنید. 1--

الف- مفهوم کلیدی نظریۀ ابن خلدون »عصبیت« است. 

ب- ابن خلدون عصبیت را علت ضعف تمدن ها می دانند. 

ج- به نظر او عصبیتی که  در ابتدای زندگی سادۀ بادیه نشینی وجود داشته، عامل پویایی و پیشرفت جامعه بوده است. 

د- عصبیت با رواج شهرنشینی و گرایش به تجمالت به تدریج ضعیف می شود.

1( الف- ج- د                     2( الف- ج                      3( الف- ج- د                      4( الف- ب

دانشمندان برای کسب دانش درباره پدیده های طبیعی و مادی از ........................ استفاده می کنند و همواره به آزمون های 1--
................... و روش ها ................... پایبندند. از این نوع عقل برای تولید .................. استفاده می شود. 

1( عقل ابزاری )تجربی(- حسی- تجربی- دانش تبیینی 

2( عقل تفسیری- تجربی- حسی- دانش تجویزی 

3( عقل انتقادی- اجتماعی- انبساطی- دانش تفهمی 

4( عقل تفهمی- حسی- تفسیری- دانش انتقادی
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................... برای فهم پدیده های معنادار مانند ......................... گفتار و متن به کار می رود از این نوع عقل برای تولید 1--
دانش .................... استفاده می شود. 

1( عقل تفهمی- نظام اجتماعی- تبیینی            2( عقل تفسیری- کنش اجتماعی- تفهیمی، تفسیری 

3( عقل ابزاری- پدیده اجتماعی- توصیفی             4( عقل تجربی- هنجار اجتماعی- انتقادی

کدام گزینه جدول را به طور صحیح کامل می کند؟ 1--

1( عقل تفسیری- توصیفی- تفهمی- تجربی و حسی 

2( عقل ابزاری- تفهمی، تفسیری- تفسیری- تجویزی و انتقادی 

3( عقل انتقادی- تجربی- توصیفی- تبیینی 

4( عقل توصیفی- حسی- تفهمی- انتقادی

در دسته بندی فارابی از جوامع، به ترتیب مدینه ی جاهله، فاسقه و ضاله چه ویژگی هایی دارند؟ 1--

1( وجود علوم ابزاری- انحراف عملی از مدینه ی فاضله- عمل نکردن به علوم وحیانی و عقالنی 

2( شناخت حقیقت و عدالت- بی بهره بودن از علوم عقلی- تحریف نظرات علمی مدینه فاضله 

3( انحراف نظری از مدینه فاضله- عدم بهره گیری از علوم وحیانی و عقالنی- وجود علوم ابزاری 

4( بی بهره بودن از علوم عقلی- شناخت حقیقت و عدالت- تحریف نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه ی فاضله

ابن خلدون از متفکران مسلمان است که با روش ........................ تحوالت ................ و ................. آن را مطالعه 1--
کرده است. کتاب .......................... او مقدمۀ ارزشمندی دارد. او بنیانگذار علم .................... است. مفهوم کلیدی نظریه 

ابن خلدون ................... است. 

1( حسی- جغرافیایی- پیامدهای- آثارالباقیه- تاریخ- مدنی 

2( تجربی- اجتماعی- پیامدهای- العبر- عمران- عصبیت 

3( عقالنی- تاریخی- جغرافیایی- تجارب االمم- جامعه شناسی- تجربی 

4( وحیانی- اجتماعی- اقتصادی- تحقیق ماللهند- فلسفه اجتماعی- اجتماعی

کدام یک در ارتباط با روش و اندیشه های اجتماعی ابن خلدون درست است؟ 1--

1( بنیان گذار علم عمران- عدم توجه به روش عقلی- تاثیرپذیری از قرآن- عدم رویکرد انتقادی 

2( روش پوزیتیویستی- عمران به عنوان عامل شکل گیری جوامع- تدوین کتاب العبر- جامعه شناسی محافظه کار 

3( توجه به رفتار و سبک زندگی کنشگران- استفاده از مفهوم عصبیت در نظریه ی خود- بنیانگذار علم و عمران- رویکرد غیر تفهمی 

4( استفاده از روش تجربی و تفهمی- تالیف کتاب تجارب االمم- مطالعه ی تحوالت اجتماعی و پیامدهای آن- استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع

انتقادی ب ؟ پوزیتیویستی جامعه شناسی

عقل انتقادی

د ؟

عقل تفسیری

ج ؟

الف ؟

تبیینی

عقل

دانش
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به ترتیب موارد زیر، پیامد، ویژگی و بنیان گر چیست؟ 1--

فروپاشی نظام سیاسی به واسطه ی بحران کاذب یا واقعی 	 

اهمیت به حس و تجربه به عنوان شاخص اصلی شناخت علمی 	 

دیدگاه ابن خلدون در رابطه با تعامل بخش های مختلف هویتی 	 

1( حاکمیت سرمایه و افزایش شکاف طبقاتی- روشنگری- تاثیر طبیعت و بدن بر جامعه و فرهنگ 

2( تأثیر نظام اقتصادی بر سیاسی- روش جامعه شناسی تفهمی- تاثیر جغرافیا و طبیعت در زندگی اجتماعی انسان 

3( عدول از ارزش ها و اصول نظام فرهنگی- شناخت هستی ها توسط عقل نظری- تاثیر ویژگی های اخالقی بر جامعه و فرهنگ 

4( عدول از ارزش های فرهنگی به واسطه ی فشار سیاست های خارجی- جامعه شناسی پوزیتیویستی- تاثیر مناسبات اجتماعی بر محیط جغرافیای

کدام گزینه جدول زیر را به درستی کامل می کند؟ )به ترتیب( 1--

1( زوال معنا- عصبیت- کمونیسم   

2( گسترش عقالنیت ابزاری- حقیقت- سوسیالیسم 

3( زوال عقالنیت ذاتی- مسئولیت و تعهد- مارکسیسم 

4( زوال عقالنیت ابزاری- عصبیت- کمونیسم

در متن زیر عبارت های مشخص شده به ترتیب کدام مفهوم اشاره دارند؟ 1--

»با بررسی عوامل مهاجرت نخبگان جوامع غیرغربی مشخص شد که برای پی بردن به فهم این عوامل باید محققین از نگاه آن ها  به شرایط خود را نگاه کنند، 
روابط میان نخبگان و جامعه را ارزیابی کرده و ارزش ها و آرمان های آن ها را شناسایی کنند تا بتوانند مشکالت آن ها  را حل و از مهاجرت آن ها  جلوگیری کنند.« 

1( عقل نظری- عقل تفسیری- آشنایی زدایی- عقل عملی- الیه های بنیادین 

2( عقل علمی- عقل انتقادی- هویت زدایی- اعتباریات- عقل نظری 

3( عقل ابزاری- عقل تفسیری- همراهی همدالنه- عقل انتقادی- عقل عملی 

4( عقل انتقادی- عقل ابزاری- روش های کیف- عقل ابزاری- عقل نظری

هر عبارت نشانه ی کدام نوع علم است؟ )به ترتیب( 1--
عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند. 	 
علوم اجتماعی ابن خلدون 	 
علومی که از روش های فرا تجربی استفاده می کنند. 	 
علم به نفس و علم توحید 	 

1( ترویج علوم انسانی غربی در جوامع غیرغربی- علوم عمران- علوم عقالنی و وحیانی- نافع ترین علوم 

2( دانش های راهبردی- علم عمران- علوم ابزاری- دانش مفید 

الف ج ب

امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری که 
پدیده های فرا تجربی اند، از دست می رود.

رویکردی جمع گراست و به مالکیت خصوصی 
قائل نیست

عامل پویایی و پیشرفت جامعه ی بادیه نشین در 
دیدگاه ابن خلدون
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3( علوم انسانی جوامع غیرغربی- علم مدنی- علم فلسفه- نافع ترین علوم 

4( امپراطوری رسانه- علم مدنی- علم فلسفه- دانش مفید

روش ابن خلدون در علوم اجتماعی، شبیه کدام جامعه شناس غربی است و ابوریحان در پژوهش علمی به چه چیزی اهمیت می 1--
داد و »عصبیت« مفهوم کلیدی نظریه ی کیست؟ 

1( دیلتای- حس و تجربه- ابن سینا                               2( گیدتز- مشاهده- فارابی 

3( وبر- نقل اقوال مختلف- ابوریحان           4( کنت- اعتبار منابع- ابن خلدون

فارابی جامعه ای را که بر محور علم سازمان یافته باشد چه می نامد؟ 1--

1( مدینه ی جاهله                              2( مدینه ی فاسقه                                         3( مدینه ی فاضله                                  4( مدینه ی ضاله

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟1--

1( دانشمندان برای کسب دانش درباره ی پدیده های ماوراء طبیعی از این عقل استفاده می کنند- برای تولید دانش تبیینی استفاده می شود- ابزار به دست 
آوردن هر نوع دانشی است. 

2( وضعیت آزادی و حقوق در مناسبات انسانی ارزیابی می کند- برای تولید دانش تفهمی، تفسیری استفاده می شود- برای تولید دانش تجویزی استفاده می شود. 

3( ابزاری برای به دست آوردن هر نوع دانشی است و هرگونه تالش ذهنی و علمی را شامل می شود- عوامل مهاجرت با کمک این عقل درک می شود- از این 
عقل برای تولید دانش تبیینی استفاده می شود. 

4( وضعیت عدالت، آزادی و آزادگی را در مناسبات انسانی ارزیابی می کند- همواره به آزمون های حسی پایبندند- معنای برخاستن یک فرد در جمع با کمک این عقل 
فهمیده می شود.

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب( 1--

الف( جامعه شناسی پوزیتیویستی از عقل ابزاری برای پیش بینی و کنترل پدیده ی اجتماعی استفاده می کند. 

ب( جامعه شناسی انتقادی به توصیف هنجارها و ارزش های اجتماعی بسنده می کند. 

ج( برای فهم پدیده های معنادار، عقل تفسیری به کار می رود.

1( غ- ص- غ                 2( غ- غ- ص                            3( ص- غ- ص                  4( ص- ص- غ

در ارتباط با رویکرد ابن خلدون کدام گزینه درست نیست؟ 1--

1( علم اجتماعی زمان خود را علم عمران می نامید و بیش تر به روش عقلی توجه داشت. 

2( جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. 

3( عامل شکل گیری جوامع را عصبیت می نامد و این دریافت خود را به همه ی جوامع تعمیم می دهد. 

4( با تاثیرپذیری از قرآن به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود.

عقل ابزاری عقل انتقادی عقل تفسیری

)ب( )الف( )ج(
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کدام گزینه به درستی جدول زیر را کامل می کند؟ )به ترتیب(1--

 

1( تفسیری- ابزاری- تبیینی                                      2( عام- تفسیری- تبیینی 

3( تفسیری- تبیینی- تجویزی                                   4( انتقادی- ابزاری- تجویزی

کدام گزینه به پرسش های زیر به درستی پاسخ می دهد؟ )به ترتیب( 1--

وجه اشتراک فارابی، ابوریحان بیرونی و ابن خلدون چیست؟ 	 

شکل گیری مدینه ی فاسقه را کدام گزینه نشان می دهد؟ 	 

 1( هر سه رویکرد انتقادی داشتند- در اثر نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه ی فاضله شکل گرفته اند. 

2( حوزه ی علوم اجتماعی- در اثر انحراف عملی از مدینه ی فاضله شکل گرفته است. 

3( هر سه محافظه کار بودند- در اثر آرمان ها و ارزش های غیرعقالنی شکل گرفته اند. 

4( حوزه ی علوم اجتماعی- در اثر انحراف نظری از مدینه ی فاضله شکل گرفت.

در مدینه فاضله از چه علمی بهره برده می شود و نیز علومی که درباره ی ارزش ها و آرمان های انسان سخن می گویند از چه روشی بهره می برند؟ 1--

1( عقل و وحی را به عنوان دو ابزار شناخت علمی به رسمیت می شناسند- صرفًا استدالل عقالنی 

2( به علم ابزاری محدود می شوند و علوم عقالنی را هم در نظر می گیرند- حسی و تجربی 

3( به علوم تجربی محدوده نمی شود و علوم عقلی و وحیانی را نیز در بر می گیرد- عقالنی و وحیانی 

4( به علم حسی تجربی و نیز عقالنی محدود می شود- به علوم ابزاری محدود نمی گردند و علوم دیگر را در بر می گیرند.

به ترتیب چه کسی واقعیت های اجتماعی را پدیده هایی می داند که با آگاهی و اراده ی انسان ها ایجاد می شوند و نیز چه کسی از 1--
دو سطح عقل نظری و عقل عملی سخن می گوید؟ 

1( ابن خلدون- فارابی                         2( میرزای نائینی- امام خمینی 

3( عالمه طباطبایی- میرزای نائینی                                          4( فارابی- عالمه طباطبایی

هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ )به ترتیب( 1--

علم به نفس و علم توحید 	 

علومی که نیازهای روزمره ی جامعه ی اسالمی را برطرف می کنند. 	 

زیر مجموعه ی علوم انسانی در دیدگاه فارابی 	 

2( علوم اجتماعی- نافع ترین علوم- علم ابزاری  1( علوم نافع- علوم اجتماعی- علم اجتماعی   

4( علوم ابزاری- علوم ابزاری- علم اجتماعی 3( نافع ترین علوم- علوم ابزاری- علم اجتماعی   

انتقادی تفهمی، تفسیری پوزیتیویستی جامعه شناسی

- الف - عقل

ج - ب دانش
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عبارت به ترتیب پیامد، مفهوم و علت کدام گزینه را نشان می دهد؟ 1--

محافظه کار بودن جامعه شناسی ابن خلدون 	 

عامل انسجام قومی و پیوستگی در هر گروه اجتماعی در دیدگاه ابن خلدون 	 

بی بهره بودن از علوم عقلی 	 

1( عدم توجه به جامعه ی آرمانی- عصبیت- جوامع بادیه نشین و شهرنشین 

2( دریافت خود را به همه ی جوامع تعمیم می دهد- عدالت- مدینه ی فاسقه و جاهله 

3( عدم توجه به روش عقلی و استفاده ی بیش تر از روش حسی و تجربی- عصبیت- مدینه ی جاهله 

4( استفاده از روش تجربی و تفهمی- عقالنیت- جوامع بادیه نشین و شهرنشین

قرآن کریم کتاب ...................... است، پیامبران نیز برای .................. مبعوث شده اند. 1--

1( عقل- ازدیاد عقل انسان ها                       2( علم- تعلیم و تربیت آدمیان 

3( معجزه- نمودن معجزه به آدمیان                                          4( عبادت- تعلیم عبادت به آدمیان

گزینه های تصحیح را مشخص کنید. 1--

الف- علم مراتب و انواعی دارد و یادگیری همۀ علوم ارزش یکسانی دارد. 

ب- آموختن برخی علوم خواننده سحر، در اسالم منع شده است. 

ج- یادگیری همۀ علوم در اسالم الزم و ضروری دانسته شده است. 

د- مسلمانان به آموختن علم نافع تشویق شده اند و از یادگیری علمی که فایده ای نداشته باشد، منع گردیده اند.

1( الف- ب                                   2( ب- ج                               3( ج- د             4( ب- د

علم مقدمۀ ............... است علم .............. آن علمی که به ................ بیاید و برای حل مشکالت ............. مفید باشد. 1--

2( عمل- نافع- کار کشور- کشور  1( آبادانی- تجربی- کار انسان- جامعه   

3( توسعه- ابزاری- کار شناخت طبیعت- طبیعی                      4( شناخت- پایه- کار شناخت انسان- اجتماعی

کدام گزینه از علومی که دربارۀ حقیقت انسان و آغاز و انجام او سخن می گویند، نمی باشد؟ 1--

1( فلسفه                         2( علم به نفس                            3( علم توحید                     4( علم به مبدا و معاد

در اسالم کدام یک از علوم منافع به شمار نمی آیند؟ 1--

1( علم پزشکی      2( علوم اجتماعی                              3( علم به نفس                      4( علم سحر

علم به جامعه و تاریخ )علوم اجتماعی( در چه صورتی می توانند جزء علوم نافع به شمار آیند؟ 1--

1( اگر به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانین اجتماعی برای استفاده از حال و آینده آموخته شوند. 

2( در صورتی که قوانین اجتماعی وضع شده توسط این علوم به نفع انسان و انسانیت باشد. 

3( اگر قوانین علوم تجربی را رعایت کرده و به عنوان یک علم ابزاری به کمک انسان و جامعه بیایند. 

4( و در صورتی که چگونگی زندگی انسان در جامعه و در طول تاریخ را به درستی بیان کنند.
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در جهان اسالم به سبب این که روش علمی به روش حسی و تجربی ................. و .................... و ....................... 1--
به عنوان دو ابزار شناخت علمی به رسمیت شناخته ..................... علوم نافع به علوم ابزاری .................... . 

1( محدود می گردند- حس- تجربه- نمی شوند- محدود می گردند 

2( محدود نمی گردند- شناخت- فهم- می شوند- محدود نمی گردند 

3( محدود می گردند- عقل- تجربه- نمی شوند- محدود می گردند 

4( محدود نمی گردند- عقل- وحی- می شوند- محدود نمی گردند

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید. 1--

1- قرآن در موارد متعددی به توصیف و تبیین زندگی اجتماعی انسان ها می پردازد. 

2- و با این سوال که در جوامع چه می گذرد و چرا؟ به نقد و ارزیابی جوامع در فرهنگ های بشری می پردازد. 

3- و هم جامعۀ آرمانی مورد نظر خود را ترسیم می کند. 

4- قرآن کریم قوانین حاکم بر تداوم جوامع مختلف را »سنت های الهی« می نامد.

1( ص- ص- غ- غ                        2( ص- غ- ص- غ                                                 3( غ- غ- ص- ص                 4( ص- غ- غ- ص

قرآن به فرهنگ های مختلف و .................. نیز اشاره می کند و رفتار و فرهنگ .................... را مورد .................. قرار 1--
می دهد و رفتار ................ را تایید می کند. 

1( جوامع گوناگون- انسان ها- نکوهش- جاهالنۀ آن ها 

2( امت های آینده- گذشتگان- بررسی- سفیهانۀ آن ها  

3( امت های گذشته- گذشتگان- ارزیابی انتقادی- عاقالنه شان 

4( اجتماعات- جوامع مختلف بشری- ارزیابی- عاقالنه شان
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای تولید دانش تبیینی از عقل ابزاری استفاده می شود. عموم مردم در دانش عمومی خود از عقل عام بهره می برند. و ا (1ل
مدینه ی ضاله جامعه ای است که در اثر انحراف نظری از مدینه ی فاضله شکل می گیرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

ابن خلدون با استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع پیرامون خود از عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند و این دریافت خود را به همه ی جوامع 
تعمیم می دهد. فارابی علم اجتماعی را زیرمجموعه ی علوم انسانی می دانسته و آن را »علم مدنی« نامیده است. علم مدنی فارابی به تبیین یعنی علت یابی 

واقعیت های اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها می پردازد. عقل عام ابزاری برای به دست آوردن هر نوع دانشی است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. )ص 97(و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. )ص 95(و ا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

- مدینه ی ضاّله جامعه ای است که در اثر انحراف نظری از مدینه ی فاضله شکل می گیرد. 

- ابوریحان بیرونی در کتاب ماللهند با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعه ی هند را توصیف کرده و با استفاده از روش عقلی، به ارزیابی انتقادی این فرهنگ 
نیز پرداخت. 

- رویکرد ابن خلدون، انتقادی نیست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد. 

- عقل انتقادی، عقلی است که برای ارزیابی و داوری نسبت به مناسبات و ارتباطات انسانی به کار می رود.

جامعه شناسی انتقادی

هدفروشموضوع

انتقاد از وضع موجود، تجویز وضع مطلوب و راه تفسیری، انتقادی و تجویزیکنش های اجتماعی و پیامدهای آن ها
رسیدن به آن

رویکرد تفسیری

هدفروشموضوع

معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعیتفسیر )نگاه از درون پدیده ها برای یافتن معنای آن ها(کنش های اجتماعی و معنای آن ها
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

علوم ابزاری که نیازهای روزمره ی جامعه اسالمی را برطرف می کنند، مانند علم پزشکی، علوم فنی و مهندسی و علوم پایه که به نوعی مادر این علوم به شمار می 
آیند، از جمله ی علوم نافع اند. اما علوم نافع در جهان اسالم به این علوم محدود نمی شود. علومی که درباره ی حقیقت انسان و آغاز و انجام سخن می گویند نیز 

علم نافع محسوب می شوند. این دسته از علوم یعنی علم به نفس، علم توحید و علم به مبدأ و معاد، از نافع ترین علوم دانسته شده اند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ـ بررسی سایر گزینه ها:و ا (1ل

۱ـ درست ـ نادرست )مربوط به مدینۀ ضاّله است.(

۳ـ نادرست )مربوط به مدینۀ فاسقه است.( ـ درست

۴ـ نادرست )مربوط به مدینۀ فاسقه است.( ـ درست

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ابن خلدون با استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع پیرامون خود از »عصبیت« به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند. و ا (1ل

در سخن گفتن با دیگری، از زبان خود برای اصالح یک رابطه ی ظالمانه استفاده کنیم. این عبارت به عقل انتقادی اشاره می کند. 

فارابی با نگاه انتقادی به جوامع زمان خود می نگرد، اما رویکرد کنت مانند ابن خلدون حسی و تجربی است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

ب ( فارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند، »مدینه ی جاهله« نامیده است. در جوامع جاهله علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از 
ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد. 

ج ( ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعه ی هند را توصیف کرد و با استفاده از روش عقلی، به ارزیابی انتقادی این 
فرهنگ نیز پرداخت. روش ابن خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصد سال بعد، کنت در جامعه شناسی تبیینی به کار گرفت.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

قرآن کریم انسان ها را به مشاهده ی آثار و رفتار جوامع مختلف و تعقل درباره ی آن ها تشویق کرده است. بنابراین، قرآن هم حس و تجربه را از ابزارهای علم 
اجتماعی می داند و هم از عقل و وحی به عنوان دو ابزار علمی دیگر یاد می کند. ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش 
حسی و تجربی استفاده می کرد. رویکرد ابن خلدون، انتقادی نیست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. ابوریحان بیرونی 
در کتاب تحقیق ماللهند با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعه ی هند را توصیف کرد و با استفاده از روش عقلی، به ارزیابی انتقادی این فرهنگ نیز پرداخت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گاهی عقل را در یک معنای عام  به کار می برند که هرگونه تالش ذهنی و فکری را شامل می شود که هم عالمان در دانش علمی از آن استفاده می کنند و هم 
عموم مردم در دانش عمومی از آن بهره می برند. علوم طبیعی بر مبنای تجربه، آزمایش و مشاهدات انسان ها شکل گرفته اند. ابن خلدون در مطالعات خود به 

روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش  حسی و تجربی استفاده می کرد و بنابراین از جامعه ی آرمانی سخنی نگفت.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در مدینه ی جاهله، علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد و این جوامع از علوم عقلی بی بهره اند.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

ابن خلدون یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان است که با تاثیر پذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت الهی در جامعه بود. او در مطالعات خود به روش عملی توجه 
چندانی نداشت و بیش تر از روش حسی و تجربی استفاده می کرد و بنابراین از جامعه ی آرمانی سخنی نگفت. 
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ابن خلدون با استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع پیرامون خود از عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند و این دریافت خود را به همه ی جوامع تعمیم می دهد. 

رویکرد ابن خلدون، انتقادی نیست و جامعه شناسی او را در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. ابن خلدون علم اجتماعی خود را عمران می نامد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

ب ( همانند سازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه بود. 

د ( اندیشمندان اجتماعی معتقدند که »سیاست هویت« متعلق به دوره ی پسامدرن است که هویت ها موضوعی برای نزاع و درگیری می شوند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

رویکرد ابن خلدون، انتقادی نیست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است. 

»مدینه ی فاسقه« و »مدینه ی ضاله« در نظریه ی فارابی، جوامعی هستند که در نتیجه ی انحراف از مدینه ی فاضله، شکل گرفته اند. 

دولت ها در کشورهایی که دچار تنوع قومی، نژادی، زبان و ... بودند، برای تعیین هویت ملی و چگونگی توزیع مزایا و فرصت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی میان اقوام و گروه های مختلف و هم چنین پاسخ گویی به درخواست ها و رفع نیازهای آن ها، ناگزیر از سیاست گذاری هویتی بودند. مدل رایج سیاست 

گذاری هویتی در دوره ی مدرن، »همانندسازی« بود. مدل »تکثرگرا« هم مدل سیاست گذاری و هویتی در دوره ی پسامدرن است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فارابی علوم اجتماعی را زیرمجموعه ی علوم انسانی می دانسته و آن را »علم مدنی« نامیده است. 

روش ابن خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصد سال بعد، کنت در جامعه شناسی تبیینی به کار گرفت. شاید به همین دلیل غربیان وی را بیش 
تر از سایر متفکران اجتماعی مسلمان می شناسند. 

روشی که ابوریحان بیرونی هزار سال پیش در بررسی های علمی خود در پیش گرفته بود، امروزه در تحقیقات مردم شناسی و جامعه شناسی متداول شده است. 

ابن خلدون یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان است که با تاثیرپذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

استفاده از زبان برای شناخت یکدیگر ←← عقل تفسیری استفاده از زبان برای اصالح یک رابطۀ ظالمانه ←← عقل انتقادی

استفاده از زبان برای ترغیب به انجام کار ←← عقل ابزاری

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. اصل انقباض و انبساط فلزات در علوم طبیعی و عوامل مهاجرت در جمعیت شناسی و ... به کمک عقل ابزاری درک می شوند. و اا (1ل

ابن خلدون با استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع پیرامون خود از »عصبیت« به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند و این دریافت خود را به همه ی جوامع 
تعمیم می دهد. 

همانندسازی همیشه به صورت یک سویه و سخت و خشن استفاده نمی شود، بلکه تفاوت ها و تمایزات قومی، نژادی و... می توانند از راه دیگری که برخی از 
جامعه شناسان آن را دیگچه ی همانندسازی می نامند، ناپدید شوند که در آن تعداد کثیری از گروه های درگیر قومی نژادی در ارتباط با هم یک فرهنگ مختلط می سازند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

فارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند، »مدینه ی جاهله« نامیده است. در جوامع جاهله علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از ارزش ها، 
آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد. تصویر صورت سوال متعلق به اهرام جیزه است و بیانگر این مطلب می باشد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

فارابی با نگاه انتقادی به جوامع زمان خود می نگرد و آن جوامع را مدینه های فاسقه یا ضاله می داند. 

ابوعلی مسکویه با نگاهی تبیینی کتاب »تجارب االمم« را در هشت جلد تألیف کرد. ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیش تر 
از روش حسی و تجربی استفاده می کند. 

ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعه ی هند را توصیف کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

علم مدنی فارابی درباره ی هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف، داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه ی خود و دیگر جوامع دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. تعاریف هویت ها به معنی وحدت و کثرت هویت ها می باشد. و اا (1ل

برای کسب هر کدام از انواع علوم اجتماعی، نوع متفاوتی از عقل و عقالنیت به کار گرفته می شود. 

اهمیت امروزی ابوریحان در به کارگیری روش انتقادی در کنار روش تجربی، در بررسی های مذهبی، تاریخی و جغرافیایی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. )ص 9۴(و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- فارابی علم اجتماعی را زیرمجموعه ی علوم انسانی می دانسته و آن را علم مدنی نامیده است. 

- جامعه ای که در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود می آید را مدینه فاسقه می نامد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- ابوریحان بیرونی با استفاده از روش عقلی به ارزیابی انتقادی فرهنگ هند پرداخت. 

- فاذابی به علت یابی واقعیت های اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها پرداخت. 

- ابن خلدون با تاثیرپذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود و روش او در علوم اجتماعی مشابه روش بود که کنت در جامعه شناسی 
تبیینی به کار گرفت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- با تغییرات و تفاوت هایی که در جهان اجتماعی به وجود می آید، مانند افول یا رشد اقتصادی یا کاهش و افزایش جمعیت، تقویت جهان اجتماعی تغییر نمی کند. 

- تأمین جمعیت مناسب مسئله ای هویتی است. 

- بیداری اسالمی در جهان امروز از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم منتقل شده است. 

- مدینه ی ضاله، جامعه ای است که در اثر انحراف نظری از مدینه ی فاضله شکل گرفت.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فارابی با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و هم چنین با استدالل عقلی، جوامع مختلف را بر اساس نوع علم، اندیشه، فرهنگ و رفتاری که دارند، به 
انواعی تقسیم کرده است.
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

از نظر ماکس وبر، جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علمی دارد. 

به گفته پاول کله، در ورای ابهام، رمز و رازی نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت. 

از نظر مارکس، چالش های جامعه ی سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل می شود. 

ابن خلدون با استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع پیرامون از عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کرد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. عقل ابزاری )ص ۱0۲(و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. گزینۀ ۳ درست ـ نادرست )در جوامع جاهلی، علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد.(و اا (1ل

بررسی گزینه ها: ۱ درست ـ درست

۲ نادرست )مدینۀ فاضله بر محور علم سازمان می یابد.( ـدرست 
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۴ نادرست )مربوط به جامعۀ ضاّله است.( ـ نادرست )مربوط به مدینۀ ضاّل است که یکی از جوامع جاهلی است.(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند، مدینه ی جاهله نامیده است. در جوامع جاهله علم ابزار می تواند وجود و اا (1ل
داشته باشد اما علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد. 

مدینه ی فاسقه از نظر فارابی جامعه ای است که در اثر انحراف عملی از مدینه ی فاضله به وجود می آید. در مدینه ی فاسقه، با آن که مردم علوم عقالنی و 
وحیانی را می شناسند اما از آن ها بهره نمی گیرند، یعنی با آن که مردم حقیقت و عدالت را می شناسند یا امکان شناخت آن را دارند، براساس آن عمل نمی کنند. 

مدینه ضاله در دیدگاه فارابی جامعه ای است که در اثر انحراف نظری از مدینه ی فاضله شکل می گیرد. در مدینه ی ضاله، نظرات علمی و پذیرفته شده در مدینه 
فاضله هم تحریف می شود و آرمان ها، ارزش ها و امور غیر عقالنی، آرمان ها و ارزش های عقالنی معرفی می شوند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ابن خلدون با تاثیرپذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود. او در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیش تر از روش حسی 
و تجربی استفاده می کرد و بنابراین از جامعه ی آرمانی سخنی نگفت. رویکرد ابن خلدون انتقادی نیست و جامعه شناسی او در مقایسه با فارابی محافظه کارانه 

است. ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران نامید. 

نکته: ابن خلدون بنیان گذار علمی بود که خود آن را علم عمران می خواند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- نظام اقتصادی می تواند با حمایت های ویژه از حکومت و دولت، قدرت آن را تحکیم بخشد یا آن که با بحران های واقعی یا کاذب زمینه ی فروپاشی نظام 
سیاسی را فراهم کند. )تأثیر نظام اقتصادی و نظامی سیاسی( 

- ماکس وبر، بنیان گذار جامعه شناسی تفهمی، به حس و تجربه به عنوان شاخص اصلی شناخت علمی اهمیت می داد. 

- ابن خلدون در قرن هشتم هجری درباره ی تأثیر جغرافیا و طبیعت در زندگی اجتماعی انسان بحث کرده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند، 
علم نمی شناسد. با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری- که پدیده های فراتجربی اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند- از 

دست می رود و داوری درباره ی این امور، به تمایالت افراد و گروه های متفرق سپرده می شود. از این روند، به زوال معنا و »عقالنیت ذاتی« یاد می شود. 

ابن خلدون عصبیت را علت فراز و فرود تمدن ها می بیند. به نظر او، عصبیتی که در ابتدا در زندگی ساده ی بادیه نشینی وجود داشته و عامل پویایی و پیشرفت 
جامعه بوده است، با رواج شهرنشینی و گرایش به تجمالت به تدریج تضعیف می شود تا در نهایت با هجوم قوم دیگری که عصبیت قوی تری دارد، از بین می رود. 

کمونیسم رویکردی، جمع گراست و به مالکیت خصوصی قائل نیست.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. شناسایی ارزش ها و آرمان ها )عقل عملی( و اا (1ل
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بررسی عوامل مهاجرت )عقل ابزاری( 

فهم عوامل مهاجرت )عقل تفسیری( 

نگاه کردن به شرایط نخبگان از دید خودشان )همراهی همدالنه( 

ارزیابی روابط میان نخبگان و جامعه )عقل انتقادی(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

ترویج علوم انسانی در کشورهای غیر غربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند. 

ابن خلدون علوم اجتماعی خود را علم عمرانی می نامد. 

علوم عقالنی و وحیانی از روش های فراتجربی استفاده می کنند. 

علم به نفس، علم توحید و علم به مبدأ و معاد، از نافع ترین علوم دانسته شده اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کنت- اعتبار منابع- ابن خلدونو اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. مدینه ی فاضله )ص 9۳(و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عقل انتقادی، وضعیت عدالت، آزادی و آزادگی را در مناسبات انسانی ارزیابی می کند. و اا (1ل

دانشمندان برای کسب دانش درباره ی پدیده های طبیعی و مادی از عقل ابزاری )تجربی( استفاده می کنند و همواره به آزمون های حسی و روش های تجربی پایبندند. 

معنای برخاستن یک فرد در جمع با کمک عقل تفسیری فهمیده می شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

برر ی عبارت نادر ت: 

ب( جامعه شناسی تفسیری به توصیف هنجارها و ارزش های اجتماعی بسنده می کند، ولی جامعه شناسی انتقادی از عقل ابزاری و عقل تفسیری فراتر می رود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت. ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

فارابی، ابوریحان بیرونی و ابن خلدون در حوزه ی علوم اجتماعی نظریه پردازی کرده اند. 

مدینه ی فاسقه جامعه ای است که در اثر انحراف عملی از مدینه ی فاضله به وجود می آید.

انتقادیتفهمی، تفسیریپوزیتیویستیجامعه شناسی

عقل انتقادیعقل تفسیریعقل ابزاریعقل

تجویزی و انتقادیتفسیریتبیینیدانش
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. به علم تجربی محدود نمی شود و علوم عقلی و وحیانی را نیز در بر می گیرد- عقالنی و وحیانیو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فارابی- عالمه طباطباییو اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

علم به نفس، علم توحید و به مبدأ و معاد، از نافع ترین علوم دانسته شده اند. 

علوم ابزاری که نیازهای روزمره ی جامعه اسالمی را برطرف می کنند، مانند علم پزشکی و علوم پایه از جمله ی علوم نافع اند. 

فارابی اجتماعی را زیر مجموعه ی علوم انسانی می دانسته است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیش تر از روش حسی و تجربی استفاده می کرد. و اا (1ل
رویکرد ابن خلدون، انتقادی نیست و جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی، محافظه کارانه است. 

مفهوم کلیدی نظریه ی ابن خلدون »عصبیت« است که عامل پیوستگی و انسجام قومی در هر گروه اجتماعی است. 

مدینه ی جاهله از علوم عقلی بی بهره است و در آن علمی که از ارزش ها، آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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افق علوم اجتماعی در جهان اسالم

پایۀ دوازدهم

»استفاده از نمادها«، »اندوخته ی اجتماعی شناخت بشری«، »قوه ای که درباره ی ارزش های فردی و اجتماعی داوری می کند« و 1-
»علمی که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان پدید می آید« به ترتیب، بیانگر چیست؟ 

1( انتقال معانی- عقل جمعی- عقل عملی- علم عملی 

2( انتقال هنجارها- فهم جمعی- عقل عرفی- علم نظری 

3( تغییر آرمان ها و ارزش ها- شناخت علمی- عقل نظری- علوم انسانی 

4( تاثیرگذاری بر کنش دیگران- شناخت عمومی- عقل جمعی- علم نظری

درست و غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب، مشخص کنید: 1-

در نیمه ی دوم قرن بیستم، آشکار شد که علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست. 	 

روشنگری در پایان قرن بیستم، به پروتستانتیسم منجر شده است. 	 

از تقابل کشورهای غنی و فقیر به تقابل شرق و غرب یاد می کنند. 	 

گشودن راز تفاوت پدیده های اجتماعی و انسانی با پدیده های طبیعی بر عهده ی عقل نظری است.	 

1( د- غ- د- غ                 2( د- د- غ- غ                        3( غ- د- غ- د      4( د- غ- غ- غ

هر عبارت به ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 1-

مقایسه ی علوم اجتماعی جهان اسالمی و جامعه شناسی تفسیری 	 

تاکید جامعه شناسان انتقادی 	 

هموار شدن مسیر عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری 	 

از ساختار  علمی  انتقاد  بودند- ضرورت  برده  پی  تکوینی  و  اعتباری  های  پدیده  تفاوت  به  اسالم  اجتماعی جهان  علوم  بر خالف  تفسیری  جامعه شناسان   )1
گاهی و معناداری کنش اجتماعی  سرکوبگر- تأکید بر آ

2( علوم اجتماعی جهان اسالم بر خالف جامعه شناسی تفسیری، تفسیر را در تقابل با تبیین نمی دانند- برجسته کردن یک وجه زندگی و تاکید بر آن- تاکید بیش 
از اندازه بر نظم اجتماعی 

3( علوم اجتماعی جهان اسالم بر خالف جامعه شناسان تفسیری تفسیر را هم نیازمند استدالل می دانند- توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی- 
تحلیل کنش های انسان ها صرفًا با روش تجربی 

4( علوم اجتماعی جهان اسالم بر خالف جامعه شناسان تفسیری تفسیر را در تقابل با تبیین می دانند- ضرورت انتقاد علمی از ساختار سرکوبگر- مهم دانستن 
گاهی و تابع آن می باشند. ویژگی های اراده و ارزِش کنش و این ویژگی ها، برخاسته از آ
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هر عبارت به ترتیب دیدگاه کدام اندیشمند را نشان می دهد؟ 1-

از لزوم قانون اساسی در دولت اسالمی سخن گفت. 	 

در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفت. 	 

با طرح مسئله ی اعتبارات، تعریف دقیق تری از موضوع علوم اجتماعی ارائه کرده است. 	 

در ارتباط با ویژگی های جهان متجدد اندیشید و فرصت ها و محدودیت هایی را برای آن برشمرد. 	 

1( میرزای نائینی- آیزایا برلین- ابوریحان بیرونی- مارکس وبر 

2( امام خمینی)ره(- عالمه طباطبایی- فارابی- مارکس 

3( میرزای نائینی- آیزایا برلین- عالمه طباطبایی- مارکس وبر 

گوست کنت 4( عالمه طباطبایی- فارابی- ابن خلدون- آ

 هر عبارت به ترتیب کدام مفهوم مرتبط است؟ 1-

در مواجهه با شیوه های زندگی، نظام های اجتماعی و به ویژه قدرت های اجتماعی موجود، فعال بوده است. 	 

از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد. 	 

شکل گیری چاله ی جمعیتی 	 

1( علم مدنی- مدل کمونیستی- تغییرات نظام اجتماعی در محیط 

2( علم فقه- جامعه ی آرمانی مارکس- نشانه ی جهان اجتماعی متجدد 

3( علوم اجتماعی جهان اسالمی- مدل عدالت اجتماعی- تغییرات نظام اجتماعی در خود 

4( جامعه شناسی انتقادی- جامعه ی آرمانی مارکس- نشانه ی جهان اجتماعی اساطیری

هر بار به ترتیب، کدام نوع عقل یا علمی اشاره دارد؟ 1-

علوم انسانی را ایجاد می کند. 	 

درباره ی هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه ی خود و دیگر جوامع دارد. 	 

ارزیابی وضعیت حقوق انسانی و آزادگی در مناسبات و روابط انسانی 	 

درباره ی حقیقت انسان و آغاز و انجام او سخن می گویند. 	 

1( عقل عملی- علم عمران- عقل تجویزی- علم نافع 

2( عقل تفسیری- علم مدنی- عقل ابزاری- علوم اجتماعی جهان اسالم 

3( عقل عملی- علم عمران- عقل انتقادی- نافع ترین علوم 

4( دانش تبیینی- علم نافع- عقل تفسیری- علم فقه

در جهان اسالم ................. نه تنها ویژگی های جامعه مطلوب و آرمانی را مشخص می کند بلکه راه های برون رفت از وضعیت 1-
موجود به سوی وضعیت مطلوب را نیز تجویز می کند. 

1( علم فقه                                  2( علوم انسانی                     3( علوم اجتماعی                                          4( علم عمران
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نظریات الزم برای دو انقالب اجتماعی قرن بیستم ایران یعنی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی را ....................... پدید آورد. 1-

1( علوم اجتماعی مدرن              2( فقه شیعه                                       3( جامعه شناسی انتقادی                     4( شناخت عمومی

عبارت زیر مربوط به کدام یک از مفاهیم، در گزینه های زیر است؟ 1-

»در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی، خود به خودی و بدون علت رخ نمی دهد.« 

1( عقل نظری             2( عقل عملی                    3( عقل در معنای عام                      4( دانش علمی

به ترتیب »اشتراک انقالب اسالمی ایران و انقالب مشروطه«، »افتراق علوم اجتماعی جهان اسالم و علوم اجتماعی جهان متجدد 1--
با رویکرد تبیینی« و »اشتراک قانون و جامعه« را کدام گزینه را نشان می دهد؟ 

1( مقبولیت و مرجعیت علم فقه- شناخت تفاوت پدیده های تکوینی و طبیعی- عقل عملی 

2( انقالب اجتماعی- شناخت تفاوت پدیده های اجتماعی و طبیعی- عقل نظری 

3( مقبولیت و مرجعیت علم فقه- عدم محدودیت تبیین به تبیین تجربی- اعتباریات 

4( انقالب اجتماعی- تقابل تفسیر و تبیین- اعتباریات

به ترتیب عبارت به کدام مفهوم یا موضوع اشاره دارد؟ 1--

عالمان با استفاده از آن به گونه ای مستقل به ارزیابی فرهنگ و تاریخ مربوط به خود می پردازند. 	 

برای داوری درباره ی ارزش ها به معیار جهان شمولی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان ها باشد، دسترسی ندارد. 	 

همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه ی مردم با قدرت های داخلی و خارجی در ایران داشته است. 	 

قوه ای است که انسان به کمک آن حقایق و قواعد جهان را می شناسد. 	 

1( عقالنیت جهان اسالم- رویکرد انتقادی- علم فقه- عقل خاص 

2( عقالنیت خاص- رویکرد تبیینی- علوم اجتماعی- عقل عام 

3( عقالنیت جهان اسالم- رویکرد تفسیری- علم فقه- عقل خاص 

4( عقالنیت ذاتی- رویکرد انتقادی- علوم اجتماعی- عقل عام

کدام گزینه در ارتباط با عقالنیت علوم اجتماعی جهان اسالم و عقل انتقادی به ترتیب درست و نادرست است؟ 1--

1( عقالنیت در جهان اسالم با وجود تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، ارزش ها و اعتبار روشنگرانه ی خود را از متن فرهنگ و کنش های 
عامالن می گیرد- با یکسان دانستن پدیده های اعتباری و پدیده های تکوینی، علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی می دانند. 

2( عقالنیت جهان اسالم صرفًا در تولید دانش ابزاری نسبت به محیط فرهنگی و اجتماعی نقش محوری دارد- از عقل ابزاری و عقل تفسیری عبور می کند و به 
دنبال عقالنیت دیگری می گردد که ظرفیت و توان تجویز داشته باشد. 

3( همه ی عرصه های علمی را به تنهایی سامان نمی دهد، بخشی از آن را به کمک حس و تجربه زیسته و بخشی دیگر را با استفاده از وحی سامان می بخشد- 
برای داوری درباره ی ارزش ها به معیار جهان شمولی دست می یابد که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان هاست. 

4( عامالن با استفاده از این عقالنیت به گونه ای مستقل به تبیین و توصیف فرهنگ و تاریخ خود می پردازند- از نظر دیدگاه انتقادی تبیین، تفسیر و تجویز، 
استدالل های ویژه ی خود را دارند و در هر سه سطح پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشف واقعیت ها و حقایق است.
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علوم 1-- در  انتقادی  »رویکرد  با  رابطه  در  ولی  است،  درست  اسالم«  جهان  در  عقالنیت  »معنای  با  ارتباط  در  ترتیب  به  گزینه  کدام 
اجتماعی جهان متجدد« درست نیست؟ 

1( عقالنیت در جهان اسالم با وجود تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، ارزش ها و اعتبار روشنگرانه ی خود را از متن فرهنگ و کنش های 
عامالن می گیرد- با یکسان دانستن پدیده های اعتباری و پدیده های تکوینی، علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی می دانند. 

2( عقالنیت جهان اسالم صرفًا در تولید دانش ابزایی نسبت به محیط فرهنگی و اجتماعی نقش محوری دارد- از عقل ابزاری و عقل تفسیری عبور می کند و به 
دنبال عقالنیت دیگری می گردد که ظرفیت و توان تجویز داشته باشد. 

3( همه ی عرصه های علمی را به تنهایی سامان نمی دهد، بخشی از آن را به کمک حس و تجربه زیسته و بخشی دیگر را با استفاده از وحی سامان می بخشد- 
برای داوری درباره ی ارزش ها و معیار جهان شمولی دست می یابد که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان هاست. 

4( عامالن با استفاده از این عقالنیت به گونه ای مستقل به تبیین و توصیف فرهنگ و تاریخ خود می پردازند- از نظر دیدگاه انتقادی تبیین، تفسیر و تجویز، 
استدالل های ویژه ی خود را دارند و در هر سه سطح پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشف واقعیت ها و حقایق است.

کدام گزینه به ترتیب جدول زیر را کامل می کند؟ 1--

1( قانون جاذبه ی زمین در فیزیک با کمک این نوع از شناخته می شوند- واقعیت هایی را که

گاهی و اراده ی انسان وجود دارند، شناسایی می کند.   مستقل از آ

2( علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد- خوبی عدالت و بدی ظلم را شناسایی می کند. 

گاهی و اراده ی انسان وجود دارند، شناسایی می کند.  3( علومی مانند فلسفه ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد- واقعیت هایی را که مستقل از آ

4( هرگز جامعه ای بدون تأمین میزانی از عفت، شجاعت، حکمت و عدالت روی سعادت دنیوی و اخروی را نخواهد دید- در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی، خود 
به خودی و بدون علت رخ نمی دهد.

به ترتیب برابر با کدام قسمت جدول مرتبط است؟ 1--

هر تفسیری را نوعی تبیین به شمار می آورند، زیرا تقصیر هم نیازمند استدالل می دانند. 	 

علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی می دانند و تفسیر را در تقابل با تبیین می دانند. 	 

از ظرفیت جهان شمول عقل نظری، عقل عملی و وحی برای داوری ارزش ها استفاده می کند. 	 

دانش علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند و علوم اجتماعی آنان از نوع تبیینی است. 	 

1( ج- ب- د- الف

2( ب- د- الف- ج

3( ج- الف- ب- د

4( الف- د- ج- ب

هر عبارت به ترتیب نشانه ی کدام موضوع و ویژگی کدام مفهوم است؟ 1--

درباره ی ارزش، هنجارها و آرمان های فرهنگ های مختلف می تواند داوری کند. 	 

پدیده هایی را ایجاد می کند که در علوم اجتماعی بررسی می شود. 	 

نقش مهمی در تعیین نوع رابطه ی مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته باشد. 	 

1( رویکرد انتقادی- اعتباریات- علوم اجتماعی 

2( کارکرد علوم اجتماعی در جهان اسالم- عقل عملی- علم فقه 

3( رویکرد تفسیری- عقل ابزاری- علوم اجتماعی 

4(کارکرد علوم اجتماعی اسالمی- اعتباریات- علم فقه

عقل علمی عقل نظری

)الف( )ب(

علوم اجتماعی جهان متجدد علوم اجتماعی جهان اسالم

)الف( )ج(

)د( )ب(
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هر عبارت به ترتیب، به کدام نوع عقل یا علم اشاره دارد؟ 1--

علوم انسانی را ایجاد می کند. 	 

درباره ی هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه ی خود و دیگر جوامع دارد. 	 

ارزیابی وضعیت حقوق انسانی و آزادگی در مناسبات و روابط انسانی 	 

درباره ی حقیقت انسان و آغاز و انجام او سخن می گویند.  	 

1( عقل عملی- علم عمران- عقل تجویزی- علوم نافع 

2( عقل تفسیری- علم مدنی- عقل ابزاری- علوم اجتماعی جهان اسالم 

3( عقل عملی- علم مدنی- عقل انتقادی- نافع ترین علوم  

4( دانش تبیینی- علم نافع- عقل تفسیری- علم فقه

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر به کدام مورد مرتبط است؟ 1--

شناسایی قانون جاذبه ی زمین در فیزیک 	 

عامل شکل گیری جوامع از نظر ابن خلدون 	 

پذیرش تفسیر به عنوان نوعی تبیین و استدالل عقالنی 	 

علم اجتماعی در دیدگاه فارابی 	 

1( عقل خاص- عصبیت- جامعه شناسی مدرن- علم مدنی 

2( عقل تفسیری- عدالت- علوم اجتماعی انتقادی- علم عمران 

3( عقل ابزاری- عقالنیت- جامعه شناسی تفسیری- علم مدنی 

4( عقل نظری- عصبیت- علوم اجتماعی جهان اسالم- زیر مجموعه ی علوم انسانی

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »عقل انتقادی« و »سیاست هویت« نادرست و درست است؟ 1--

1( برای ارزیابی و داوری نسبت به مناسبات و ارتباطات انسانی به کار می رود- به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه  توسط سایر گروه های جامعه 
بود، به گونه ای که همه ی گروه ها همسان شوند. 

2( برای فرد دیگران و ارتباط با آنان یا معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی از عقل انتقادی کمک گرفته می شود- در دوره ی مدرن همه ی آن چه 
در دوره ی پسامدرن پدید آمده بود، مورد نقد قرار گرفت و به جای آن مدل همانندسازی مورد تاکید قرار گرفت. 

3( به توصیف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بسنده می کند- متعلق به دوره ی پسامدرن است و هویت ها موضوعی برای نزاع و درگیری می شوند. 

4( وضعیت ارزش های عدالت و آزادی را در روابط انسانی ارزیابی می کند- برخی از پیدایش آن به باز شدن جعبه ی پاندورا یاد می کنند که امکان تشخیص و 
تمیز بدی ها و خوبی ها از یکدیگر امکان پذیر نبود.

در ارتباط با معنای عام عقل، به سواالت زیر پاسخ دهید: 1--

جامعه شناسی پوزیتیویستی از عقل ابزاری به چه منظور استفاده می کند؟ 	 

جامعه شناسی تفسیری به چه منظور از عقل تفسیری بهره می برد؟ 	 

جامعه شناسی انتقادی چه چیزی را در عقل انتقادی جست وجو می کند؟ 	 

جامعه شناسی تفسیری برای منظور خود به چه چیزی بسنده می کند؟ 	 

1( تولید دانش تبیینی- فهم دیگران و ارتباط با آنان- ظرفیت و توان داوری ارزشی- مطالعه ی تحوالت اجتماعی و پیامدهای آن 

2( تولید دانش تبیینی- تفسیر کنش های معنادار- فراتر رفتن از عقل ابزاری و تفسیری- توصیف هنجارها و ارزش های اجتماعی 
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3( پیش بینی به کنترل پدیده های اجتماعی- فهم دیگران و ارتباط با آنان- ظرفیت و توان داوری ارزشی- توصیف هنجارها و ارزش های اجتماعی 

4( پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی- تفسیر کنش های معنادار- فراتر رفتن از عقل ابزاری و تفسیری- مطالعه ی تحوالت اجتماعی و پیامدهای آن

جامعه اسالمی با استفاده از کدام شاخه علوم اجتماعی، رفتارها و هنجارهای اجتماعی را ارزیابی و نقد می کند و درباره ی آن ها 1--
داوری می کند؟ 

1( علم تاریخ                   2( علم فقه                          3( علم جامعه شناسی                         4( علم فلسفه

در کدام یک از انواع عقل در معنای عام، معنای برخاستن یک فرد در جمع فهمیده می شود؟ 1--

1( عقل ابزاری                  2( عقل انتقادی      3( عقیل تفسیری                                            4( عقل تجربی

مقبولیت و مرجعیت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه ی ایران موجب چه اتفاقی گردید؟ 1--

1( شکل گیری دو انقالب اجتماعی در یک قرن 

2( ارتباط مردم با قدرت های داخلی و خارجی 

3( ایجاد و تشکیل مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 

4( مشروط کردن حاکمان و حکومت وقت

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط درستی دارد؟ 1--

در طبیعت و جامعه ی هیچ رخداری، خود به خودی و بدون علت رخ نمی دهد. 	 

عامل شکل گیری جوامع از نگاه ابن خلدون 	 

به معنای شناخت متقابل 	 

1( عقل انتقادی- اعتباریات- تعارف                               2( عقل عملی- علم عمران- تنازع 

3( عقل نظری- عصبیت- تعارف            4( عقل ابزاری- علم مدنی- وحدت

به ترتیب، هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟ 1--

با آن که مردم علوم وحیانی و عقالنی را می شناسند، اما از آن ها  بهره نمی گیرند. 	 

واقعیت هایی را که مستقل از آگاهی و اراده ی انسان وجود دارند، شناسایی می کند. 	 

1( مدینه ی جاهله- عقل در معنای عام        2( مدینه ی ضاله- عقل در معنای خاص 

3( مدینه ی فاسقه- عقل نظری          4( مدینه ی فاضله- عقل عملی

عبارت درست رابطه با ویژگی های علوم اجتماعی جهان اسالم، کدام است؟ 1--

1( علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزار های تجربی برای توصیف و تبیین مسایل اجتماعی استفاده خواهد کرد. 

2( علم اجتماعی جهان اسالم به تبیین وضعیت موجود و آرمانی جامعه ی اسالمی پرداخته و درباره ی جامعه ی جهانی داوری نمی کند. 

3( عقالنیت جهان اسالم در تبیین های علمی بدون استفاده از حس و تجربه، با استفاده از وحی و عقل به ساماندهی می پردازد. 

4( عقالنیت جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، ارزش ها و اعتبار روشن گرانه ی خود را از من فرهنگ و کنش های عامالن می گیرد.
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علوم اجتماعی متفکران مسلمان، چه ویژگی هایی دارد؟ 1--

1( برای داوری درباره ی ارزش ها، از ظرفیت عقل نظری و عملی و وحی بهره می برند و تبیین و تفسیر و تجویز استدالل های ویژه ی خود را دارند و در هر سطح، 
پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشف واقعیت ها و حقایق است. 

2( از سطوح مختلف عقل استفاده می کنند و تبیین را به تبیین تجربی محدود می دانند و از ظرفیت جهان شمول عقل نظری و عقل عملی و وحی کمک می گیرند. 

3( از ظرفیت جهان شمول عقل نظری و عقل عملی و وحی برای داوری ارزش ها کمک می گیرند و تفسیر را نوعی تبیین و استدالل عقلی نمی دانند. 

4( تفسیر و تبیین را در تقابل با هم می بینند و در همه ی سطوح، پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشف واقعیت ها و حقایق است.

هر یک از موارد زیر، به کدام علت پدید آمده اند؟ 1--

خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی 	 

استفاده از منابع عقالنی و وحیانی در تبیین های علمی جهان اسالم 	 

سرعت بخشیدن به انباشت ثروت سرمایه داران 	 

حاشیه نشینی 	 

1( تنوع و تکثر معانی- توجه به عقل در معنای عام- تکنولوژی- مرکز، پیرامون 

2( معنادار بودن کنش های انسانی- اخذ این تفاسیر از فلسفه یونان- رشد تجارت- بحران اقتصادی 

3( فعالیت و خالقیت کنشگران- محدود نشدن به شناخت تجربی- صنعت- بحران زیست محیطی 

4( تفاوت زمینه های فرهنگی و کنشگران- عدم سازماندهی همه ی عرصه های علمی توسط عقالنیت- برده داری- فقر و غنا

کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد نمی باشد؟ 1--

1( عقالنیت جهان اسالم در تولید دانش علمی درباره ی محیط فرهنگی و اجتماعی نقش محوری دارد و همه عرصه های علمی را به تنهایی سامان می دهد. 

2( علم اجتماعی جهان اسالم، عالوه بر تبیین وضعیت موجود جهان اسالم، درباره ی وضعیت مطلوب و آرمانی جامعه اسالمی و همچنین جامعه جهانی نیز 
داوری خواهد کرد. 

3( علوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزار های تجربی برای توصیف و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد، ولی تبیین های علمی جهان اسالم به 
شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می کند. 

4( عقالنیت در جهان اسالم با وجود تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، ارزش ها و اعتبار روشنگرانه خود را از متن فرهنگ و کنش های عامالن نمی گیرد.

کدام گزینه از آرمان هایی که فقه اسالمی عهده دار بیان آن ها ست، نمی باشد؟ 1--
1( رفاه عمومی و اجتماعی برای همه ی مسلمانان و توسعه ی اقتصادی جامعه ی اسالمی 

2( مدارای اجتماعی با مسلمانان و همه ی کسانی که به دنبال زندگی صلح آمیزند. 
3( دفاع از مرزهای اسالمی در برابر تهاجم متجاوزان 

4( تالش برای تحقق و گسترش عدالت

فقه ....................... در ایران همواره نقش مهمی در تعیین ......................... داشته و در قرن ................. نتوانسته 1--
است نظریات الزم برای انقالب ...................... و انقالب ...................... پدید آورد. 

1( اسالمی- نوع عبادت مردم به چگونگی درک عبادات- نوزدهم- تنباکو- مشروطه 

2( شیعی- نوع رابطه ی مردم با قدرت های داخلی و خارجی- بیستم- مشروطه- اسالمی 

3( آرمانی- ساختار نظام اجتماعی و رابطه ی گروه های اجتماعی- بیستم- تنباکو- اسالمی 

4( نظری- برقراری صلح در جوامع اسالمی- نوزدهم- مشروطه- اسالمی
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گزینه های صحیح را مشخص کنید. 1--

الف- مسلمانان را موظف به مدارا با یکدیگر می کند. 

ب- مسلمانان را موظف به مدارا با تمام مردم جهان می داند. 

ج- مسلمانان را موظف به مقاومت در برابر تهاجم به مرزهای کشور خود می داند. 

د- مسلمانان را موظف به تحقیق و گسترش عدالت در جوامع خود و همچنین دفاع از مظلومان و ستمدیدگان جهان می داند.

1( الف- ب- د                    2( ب- ج- د                           3( ج- د                           4( الف- د

در آغاز قرن بیستم کدام اندیشمند نظام مشروطه را تبیین کرد؟ این تبیین با توجه به کدام واقعیت ها با استفاده از چه چیزی انجام 1--
گرفت؟ در پایان قرن بیستم کدام اندیشمند مسئله انقالب اسالمی را طرح نمود؟ این طرح با توجه به کدام مسئله صورت گرفت؟ 

1( میرزای شیرازی- واقعیت های اساسی در اسالم با فقه- آیت الله شریعتمداری- در خطر بودن اسالم 

2( فضل الله نوری- واقعیت های نظام مطلوب با احکام- امام خمینی- گسترش عدالت در جامعه 

3( میرزای نائینی- واقعیت های اجتماعی ایران با فقه- امام خمینی- شرایط اجتماعی ایران 

4( آیت الله همدانی- ظلم و بی عدالتی حاکمان با احادیث- میرزای نایینی- عالم به عمل نبودن حاکمان

کدام عامل موجب شد که در یک قرن انقالب اجتماعی در جامعه ی ایران شکل بگیرد؟ 1--

1( مقبولیت و مرجعیت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعۀ ایران 

2( تحقق جامعۀ آرمانی و اسالمی بر اساس نظریات مراجع 

3( عادالنه شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی با توجه به واقعیت ها 

4( مشروط کردن حاکمان و حکومت های مسلط بر ایران

کدام گزینه از ویژگی های جامعۀ مطلوب از نظر فقه شیعه نمی باشد؟ 1--

1( حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشند. 

2( روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم عادالنه باشد. 

3( حاکمان و کارگزاران جامعه عالم  به عدالت و عمل کننده به آن باشند. 

4( مدارا با تمام مردم جهان در هر شرایطی که باشند.

میرزای نائینی در نظریه خود از حمایت .......................... از تشکیل مجلس در نظام ................. تاکید می کند از نظر او 1--
مشروطه به معنای مشروط کردن ................. است که در چارچوب مقررات عادالنۀ ............................ عمل کند. 

1( مردم- مشروطه- حاکمان و حکومتی- مجلس  

2( نمایندگان- اسالمی- حاکمان و حکومتی- دولت 

3( روحانیون- قانونی- نمایندگی- قانون اساسی 

4( حاکمان- حکومت عادالنه- مردمی- حکومت
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گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

1- میرزای نایینی در آغاز قرن نوزدهم و در شرایط آن روز جامعۀ خود، معتقد بود که ما نمی توانیم ویژگی دوم جامعۀ مطلوب- که مستلزم تغییر پادشاهی است- تحقق بخشیم.

2- ولی می توانیم ویژگی اول- این که روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم عدالنه باشد- را محقق کنیم. 

3- ویژگی اول چنین جامعه ای یعنی مردم از طریق مجلس، سازمان ها و ساختارهای اجتماعی را به گونه ای عادالنه شکل دهند. 

4- مطابق این نظریه، مشروطه مجلس را برقرار می سازد، نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم است.

1( ص- غ- ص- غ                            2( ص- غ- غ- ص                           3( غ- ص- ص -غ                                      4( ص- ص- غ- غ

.......................... از نخستین اندیشمندانی است که از لزوم ..................... در دولت اسالمی سخن گفته است. 1--

1( آیت الله طباطبایی- گسترش عدالت                    2( میرزا حسین نایینی- قانون اساسی 

3( امام خمینی- مشارکت مجلس با مردم                   4( آیت الله نوری- ورود مجلس

نظام 1-- به  بخشیدن  تحقق  در   ...................... و   .................. طریق  از  خمینی  امام  نظر  مورد  جامعۀ  در  مردم 
........................ در عصر مشارکت می کنند. 

1( مجلس شورای اسالمی- مجلس خبرگان- مطلوب- غیبت 

2( حاکمان عادل- مجلس خبرگان- اسالمی- جدید 

3( معیارهای اسالمی- دین- عادالنه- ارتباطات 

4( مجلس شورای اسالمی- دولت- مشروطه- مدرن

در ....................... امام خمینی در ادامۀ مبارزه برای تشکیل جامعۀ ..................... به این نتیجه رسید که مردم ایران 1--
می توانند با ........................ جامعه ای ایجاد کنند که هر دو ویژگی جامعۀ ................... را داشته باشند، یعنی هم قوانین آن 

......................... باشد و هم جریان این قوانین از دو شرط ........................ و ...................... برخوردار باشند. 

1( اول قرن بیستم- اسالمی- مبارزۀ دائمی علیه حکومت- مطلوب- اسالمی- دین و عدل 

2( پایان قرن بیستم- مطلوب- مشارکت و حضور فعال خود- مطلوب- عادالنه- علم و عدالت 

3( نیمۀ قرن بیستم- دموکراسی- رعایت قوانین اسالمی- اسالمی- مطلوب- مشروط بودن حاکمان و مشارکت مردمی 

4( اواخر قرن نوزدهم- مشروطه- وحدت کالم- آزاد- قانون اسالمی- علم و عدالت

مجلس خبرگان موظف است ................. جامعه را بر اساس .................. شناسایی و  معرفی کند  و ............................. 1--

1( نمایندگان- قانون اساسی- بر وضع قانون نظارت کند. 

2( رئیس جمهور- قوانین عمومی- در چگونگی عملکرد او دخالت کند. 

3( اعضای دولت- دین و مذهب- بر درستی وظایف اعضای دولت نظارت نماید. 

4( رهبر- معیارهای اسالمی- بر عملکرد او نظارت نماید.
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های  1-- تالش  از   ..................... در  خمینی  امام   .................... الگوی  و  نائینی  میرزای   ........................ الگوی 
........................ فقه ................... در ایران است. 

1( مشارکت مردمی- مشروطه- اوایل و اواخر قرن نوزدهم- عادالنه- اسالمی 

2( مشروطۀ- انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی- اوایل و اواخر قرن بیستم- نظری و عملی- سیاسی، اجتماعی شیعه 

3( نظام مطلوب- جامعۀ اسالمی- نیمه اول و دوم نیمه دوم قرن بیستم- عملی- سیاسی، اجتماعی اسالم 

4( ساختار اجتماعی- جمهوری اسالمی- اواخر قرن نوزدهم- نظری و عملی- عملی شیعه

 علوم اجتماعی در جهان اسالم به چه سطوحی محدود می شود؟ 1--

1( تجویزی، انتقادی، توصیفی، تبیینی                          2( تجویزی، انتقادی 

3( توصیفی، تبیینی                           4( انتقادی، توصیفی، تبیینی

فارابی واقعیت های اجتماعی را .................. می داند که با ....................... ایجاد می شوند. او علم ...................... 1--
در مقابل علوم قرار می دهد که موضوع آن ها  .................. وجود دارد. 

1( احکامی- قانون های الهی- اجتماعی- در داخل جامعه 

گاهی و ارادۀ انسان ها- مدنی- مستقل از ارادۀ انسان ها  2( پدیده هایی- آ

3( روش هایی- ارزش های آرمانی- اعتباریات- همراه با هنجارهای اجتماعی 

4( پیامدهایی- علوم پایه- عمران- خارج از مسائل انسانی

کدام گزینه از نظر عالمه طباطبایی تعریف عقل نظری و عملی می باشد؟ 1--

1( عقل نظری به شناخت »هست« ها می پردازد و به کمک حس و با روش تجربی، هستی های طبیعی را می شناسد- عقل عملی بایدها و نبایدها و احکام 
ارزشی را می شناسد. 

2( عقل نظری دربارۀ ارزش های فردی و اجتماعی داوری می کند- عقل عملی با استدالل عقلی، احکام ریاضی و متافیزیک را درمی یابد. 

3( عقل نظری بایدها و نبایدها و احکام ارزشی را می شناسد- عقل عملی علوم ریاضی و فلسفه را شکل می دهد. 

4( عقل نظری به انسان در انجام عملش یاری می رساند- عقل عملی به شناخت هست ها می پردازد و به کمک حس و با روش تجربی، هستی های طبیعی را می شناسد.

عالمه طباطبایی پدیده هایی را که با قرارداد و .................... ایجاد می شود ................. می نامد، مانند ......................... 1--
که دو ویژگی دارند به خاست و ارادۀ ........................ به وجود می آیند دارای آثار و پیامدهای ...................... هستند. 

1( اعتبار عقل نظری- قانون نظری- ارزش، هنجار- حاکمان- ارادی 

2( اعتبار عقل عملی- استدالل عقلی- پدیده ها، کنش ها، ارزش ها- مردم- طبیعی 

3( اعتبار عقل عملی- اعتباریات- گروه، خانواده، قانون، جامعه- انسان- غیرارادی 

4( اعتبار عقل نظری- اعتبارات- گروه، هنجار، جامعه- روحانیون- غیر طبیعی

تعامل عالمان مسلمان با ................... می تواند زمینۀ طرح نظریات جدید را فراهم آورد و به متفکران امکان می دهد که علوم 1--
برای  و   ................. را هم  .................... مسائل جهان اسالم، مسائل جامعۀ جهانی  بر  و عالوه   ................... اجتماعی 

برون رفت از بحران های .................... راه حل ارائه دهند. 

1( علوم اجتماعی اسالمی- معاصر را بررسی کنند- تحلیل- توصیف- محیط زیست و اقتصادی 
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گاهی و معنا  2( علوم اجتماعی مدرن- جهان اسالم را گسترش دهند- توصیف و تبیین- تحلیل کنند- آ

3( سایر اندیشمندان- مدرن را ارزیابی کنند- توصیف- بررسی کنند- مسائل جمعیتی و مهاجرت 

4( عالمان جهان معاصر- اسالمی را بررسی کنند- تبیین- نقد کنند- اقتصادی و زیست محیطی

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

1- عقالنیت در جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود ارزش ها و اعتبار روشنگرانه خود را از متن فرهنگ و کنش های عمالن می گیرد. 

2- عامالن با استفاده از عقالنیت جهان اسالم، به گونه ای مستقل به ارزیابی فرهنگ و تاریخ مربوط به خود می پردازد. 

3- عقالنیت جهان اسالم همۀ عرصه های علمی را به تنهایی سامان نمی دهد. بخشی از آن را به کمک حس و تجربه زیسته و بخش دیگر را با استفاده از وحی 
سامان می بخشد. 

4- عقالنیت مورد استفاده در جهان اسالم عالوه بر تعامل با داده های حسی و تجربی و ارزش ها و هنجارها و آزمون های مختلف، آن ها  را مورد ارزیابی 
انتقادی قرار می دهد.

1( ص- ص- غ- غ                     2( ص- غ- ص- غ                         3( غ- ص- ص- ص               4( ص- غ- ص- ص

کدام گزینه از ویژگی های کارکرد علوم اجتماعی جهان اسالم نمی باشد؟ 1--

1( قدرت فهم، تفسیر و توصیف پدیده های اجتماعی را دارد. 

2( توان تبیین و شناخت علل شکل گیری به وجود آمدن پدیده های اجتماعی را دارد. 

3( دربارۀ جامعۀ آرمانی سخن می گوید. 

4( با توصیف و تبیین وضعیت مطلوب، راه های برون رفت از آن را به سوی جامع، موجود شناسایی می کند.

اسالمی 1-- جامعه   ...................... دربارۀ  اسالم،  جهان   ......................... بر  عالوه  اسالم  جهان  اجتماعی  علوم 
وضعیت  به سوی   .................... وضعیت  از  رفت  برون  راه های  و  گرفت  خواهد   ................. نیز   ...................... و 

.................... را شناسایی می کند. 

1( تبدیل وضعیت موجود- وضعیت مطلوب و آرمانی- جامعۀ جهانی- داوری- موجود- مطلوب 

2( توصیف وضعیت مطلوب- وضعیت موجود- جامعۀ جهانی- بحث- موجود- آرمانی 

3( تعامل با- فرهنگ- تاریخ آن- داوری- آرمانی- مطلوب 

4( انتقاد از- نقایص- جامعۀ جهانی- گفتگو- مطلوب- موجود

کدام گزینه تعریف عقل نظری است؟ 1--

1( قوه ای است که انسان به کمک آن حقایق و قواعد جهان را می شناسد. 

گاهی و ارادۀ انسان وجود دارند، شناسایی می کند.  2( واقعیت هایی را که مستقل از آ

گاهی و ارادۀ انسان به وجود می آیند، مانند ارزش ها و آرمان ها، شناسایی می کند.  3( واقعیت هایی را که با آ

4( عقل نظری علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد.

در جامعه شناسی پوزیتیویستی عقل ............... و ....................... است، اما علوم اجتماعی جهان اسالم ..................... 1--

1(تفسیری- تحلیلی- تفسیر و تحلیل را در تقابل با هم نمی بیند. 

2(ابزاری- تبیینی- از سطوح مختلف عقل استفاده می کند و تبیین را به تبیین تجربی محدود نمی داند. 
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3( ابزار- تجویزی- تجویز را نوعی تبیین و استدالل عقالنی می شمارد. 

4( انتقادی- تفسیری- از ظرفیت جهان شمول عقل نظری و عقل عملی و وحی برای داوری ارزش ها کمک می گیرد.

در جامعه شناسی تفسیری، عقل ................... است ولی علوم اجتماعی جهان اسالم ................... 1--

1( ابزاری- از سطوح مختلف عقل استفاده می کند. 

2( تبیین- تبیین را به تبیین تجربی محدود نمی داند.

3( تفسیری- تفسیر و تبیین را در تقابل با هم نمی بیند، به این معنا که تفسیر را نوعی تبیین و استدالل عقلی می شمارد. 

4( انتقادی- از ظرفیت جهان شمول عقل نظری و عملی و وحی برای داوری ارزش ها کمک می گیرد.

در ارتباط با »علم فقه و فقه اسالمی«، کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( فقه مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی کند، اما درباره ی چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ی اسالمی، احکام و قواعدی را مطرح می کند. 

2( فقه اسالمی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، زبانی و فقهی، این تفاوت ها را به فرصتی برای همانند سازی هویتی تبدیل کرد. 

3( مدارای اجتماعی، دفاع از مرزهای اسالمی و تحقق عدالت از جمبه آرمان های اجتماعی هستند که فقه اسالمی عهده دار بیان آن ها  است. 

4( نه تنها ویژگی های جامعه ی مطلوب را مشخص می کند، بلکه راه های برون رفت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

 کدام گزینه علت عبارت »علوم اجتماعی متفکران مسلمان، از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست« را نشان می دهد؟ 1--

1( با شناخت تفاوت پدیده های اعتباری و پدیده های تکوینی، علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانند. 

2( دانش علمی را به دانش حسی و تجربی وجود نمی کنند، رویکرد تفسیری دارند و آن را در تقابل با تبیین می دانند، زیرا هر تفسیری تبیین به شمار نمی آید. 

3( با فراتر رفتن از عقل ابزاری به دنبال سطوح دیگر عقالنیت می گردد، ولی از نشان دادن معیار جهان شمول در می مانند. 

4( برای داوری ارزشی از ظرفیت های عقل نظری و عملی بهره می برند و توانایی تبیین دارند.

کدام عقل به شناخت »هسته ها« می پردازد و با چه روشی هستی های طبیعی را می شناسد و کدام علوم را پدید می آورد؟ 1--

1( نظری- تجربی- علوم طبیعی، ریاضی و فیزیک 

2( عملی- تجربی- علوم طبیعی، علوم انسانی و ریاضی 

3( عملی- استدالل عقلی- علوم طبیعی، فلسفه و متافیزیک 

4( نظریه- علمی- علوم انسانی، علوم اجتماعی و فلسفه

کدام گزینه ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ 1--

الف( جوامع اساطیری از جامعع جاهله می باشند که در آن علمی که از ارزش ها و آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید، وجود ندارد. 

ب( فقه، مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین می کند و درباره ی چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ی اسالمی، احکام و قوانین را مطرح می کند. 

ج( عقل عملی، علومی مانند ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد. 

د( اشتراک مدینه ی فاسقه و مدینه ی ضاله در نظریه ی فارابی، انحراف از مدینه ی فاضله است.

1( غ- غ- ص- غ               2( ص- غ- ص- غ                              3( غ- ص- غ- ص                   4( ص- غ- غ- ص
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کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ )به ترتیب( 1--

1( جامعه شناسی تفسیری- عقل عام- جامعه شناسی انتقادی 

2( جامعه شناسی انتقادی- عقل تجربی- جامعه شناسی تجویزی 

3( جامعه شناسی پوزیتیویستی- عقل تفهمی- جامعه شناسی انتقادی 

4( جامعه شناسی انتقادی- عقل تفسیری- جامعه شناسی پوزیتیویستی

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با »علم فقه« درست است، ولی در رابطه با »نظریات میرزای نائینی« نادرست است؟ 1--

1( جامعه ای را مطلوب می داند که اواًل روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم عاقالنه باشد و حاکمان و کارگزاران آن نیز مطابق نظر مردم عمل 
کنند- معتقد بود که مردم ایران می توانند با مشارکت و حضور فعال خود، جامعه ای ایجاد کنند که هر دو ویژگی جامعه ی مطلوب را داشته باشد. 

2( نه تنها ویژگی های جامعه ی مطلوب و آرمانی را مشخص می کند، بلکه راه های برون رفت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را تجویز می کند- نظام 
مشروطه نه تنها ویژگی اول جامعه ی مطلوب را برقرار می سازد تا مردم از طریق مجلس، ساختارهای اجتماعی را به گونه ای در عادالنه شکل دهند، بلکه ویژگی 

دوم را نیز محقق می سازد. 

3( مسائل اجتماعی را توصیف و تبیین می کند و درباره ی چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ی اسالمی، احکام و قواعدی را مطرح می کند- مردم در 
مشروطه با کمک مجلس شورا، ویژگی اول نظام اسالمی را محقق می سازند. 

4( فقه اسالمی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی و نژادی، این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد- مشروطه به معنای 
مشروطه کردن حاکمان و حکومتی است که در چارچوب مقررات  عادالنه ی مجلس عمل کند.

در ارتباط با »ویژگی ها و ظرفیت های علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد« کدام گزینه نادرست است؟ 1--

1( عقالنیت مورد استفاده در جهان اسالم در تولید دانش علمی نسبت به محیط فرهنگی و اجتماعی نقش محوری دارد و همه ی عرصه های علمی را به تنهایی 
سامان می دهد. 

2( علم اجتماعی جهان انسان از منابع و ابزارهای تجربی برای توصیف و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد، ولی تبیین های علمی جهان اسالم به 
شناخت تجربی محدود نمی شود. 

3( علم اجتماعی جهان اسالم عالوه بر تبیین وضعیت موجود جهان اسالم، درباره ی وضعیت مطلوب و آرمانی جامعه ی اسالمی و هم چنین جامعه ی جهانی 
نیز داوری خواهد کرد. 

4( این دانش بر اساس تعریفی از علم خواهد بود که متناسب با معنای علم در جهان اسالم است.

هر عبارت نشانه ی کدام مفهوم است؟ )به ترتیب( 1--

علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد. 	 

واقعیت هایی که مستقل از آگاهی و اراده ی انسانی است، مانند موضوع فلسفه را شناسایی می کند. 	 

گروه، خانواده و قانون از دیدگاه عالمه طباطبایی 	 

ارزیابی عدالت و ظلم را امکان پذیر می سازد. 	 

1( عقل نظری- عقل نظری- علوم انسانی- عقد نظری                                      2( عقل عملی- عقل عملی- علوم اجتماعی عقل عملی 

3( عقل نظری- عقل عملی- اعتباریات- عقل نظری                                         4(عقل عملی- عقل نظری- اعتباریات- عقل عملی

الفجب

عقل ابزاری و دانش تبیینیبرای فهم گفتار و متن به کار می رود.
به دنبال عقالنیتی است که ظرفیت و توان داوری 

ارزشی داشته باشد.
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کدام گزینه با جدول زیر مرتبط است؟ 1--

تفسیر را در تقابل با تبیین می دانند. 	 

از طرفیت جهان شمول عقل خاص و وحی برای داوری ارزش ها کمک می گیرند. 	 

از نشان دادن معیار جهان شمولی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان باشد، در می ماند. 	 

1( الف- ج- ب            2( ج- ب- الف                       3( ب- ج- الف                    4( ب- الف- ج

میرزای نائینی، در مورد مشروطه چه نظری داشت و کدام ویژگی جامعه ی مطلوب فقه شیعه را قابل تحقق می دانست؟ 1--

1( مجلس شورا، با مشارکت مردم تشکیل می شود- مجلس خبرگان موظف به روی کار آوردن حاکمان عالم و عادل می باشد. 

2( آن را نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم می دانست- حاکمان مشروطه با کمک مجلس شورا، نظام اسالمی را محقق کنند. 

3( مشروط کردن حاکمان و حکومتی است که در چارچوب مقررات عادالنه ی مجلس عمل کند- حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشند. 

4( گرچه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست، ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن روزگار است- روابط و ساختارهای آن با مشارکت و 
همراهی مردم عادالنه باشد.

تمدن اسالم که وارث فرهنگ .......................... شد ......................... از فرهنگ های سابق بود .................... 1--
بلکه .................... و تکمیل کننده بود. دورۀ کمال آن .................. بود. ساختن یک فرهنگ ...........................

1( قدیم شرق- نه دنباله روی- و همچنین بدون تقلید- ترکیب کننده- دوران نخستین اسالم- اسالمی 

2( قدیم شرق و غرب- نه تقلید کنندۀ صرف- نه ادامه دهندۀ محض- ترکیب کننده- دورۀ سازندگی- جهانی و انسانی 

3( جدید شرق و غرب- ادامه دهنده ای- و اضافه کردن عناصر جدید- سازنده- دوران خلفای نخستین- منطقه ای و انسانی 

4( قدیمی دوران اعراب- تقلید کننده- و ادامه دهندۀ فرهنگ اعراب- تذهیب کننده- دورۀ پیامبر اسالم- جهانی و اسالمی

در قلمرو تمدن اسالمی چه عناصری راه داشت؟ اما اهمیت در .................... این تمدن است و اساس ..................... آن 1--
که ارزش ................. دارد. 

1( یونانی، رومی، عربی- خصوصیت- دینی- منطقه ای و انسانی 

2( یونانی، هندی، ایرانی، چینی- ترکیب- اسالمی- جهانی و انسانی 

3( هندی، ایرانی، عربی- ویژگی های خاص- عبادی- جهانی و طبیعی 

4( رومی، مصری، ایرانی، عربی- تحلیل- حیاتی- منطقه ای و فوق طبیعی

با وجود درگیری هایی که طی اعصار بین .................... جامعۀ اسالمی روی می داد در سراسر آن یک قانون اساسی وجود 1--
داشت: ......................  در قلمرو جهان اسالم .......................... موجود بود ............................. 

1( فرمانروایان- قرآن- نه مرزی- نه نژادی  

2( مسلمانان- احکام پیامبر- قوانین اسالمی- و نژادهای گوناگون 

3( مسلمانان و کفار- انسانیت- مرزها- و نژادها 

4(مسلمانان و منافقین در- وحدت- محدودیت- و اختالف نژادی

علوم اجتماعی جهان اسالم جامعه شناسی انتقادی جامعه شناسی تفسیری

ج الف ب
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دوران 1-- و  قرون  به  آن  بخشیدن  حیات   ...................... مکان  و  زمان  دین  اسالم  است،   ................... دین  اسالم 
....................... جهان اسالم با همۀ ......................... همچنان ....................... است. 

1( عبادت- خاصی نیست تا- گذشته- جنگ ها و آسیب ها- باقی 

2( زندگی و حیات- خاصی نیست تا- خاصی محدود و منحصر باشد- فراز و فرودهایش- زنده 

3( انسانیت- خاص است و- اولیه جهان اسالم باز می گردد- اختالفات قومی و قبیله ای- در حال دفاع از مرزهایش 

4( مردم مشرق زمین- خاص است و- خلفای نخستین بازمی گردد- گذشت قرن ها از بعثت پیامبر- دینی برتر

گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید: 1--

1- علم فقه ویژگی های جامعۀ محسوب و آرمانی را مشخص می کند. 

2- علم فقه راه های برون رفت از جامعۀ مطلوب به سوی جامعۀ آرمانی را تجویز می کند. 

3- در طول تاریخ در جهان اسالم مکاتب فقهی در مواجهه با نظام های اجتماعی و قدرت های اجتماعی موجود، فعال بوده اند. 

4- مکاتب و مذاهب فقهی همواره از مشترکات فراوانی برخوردار بودند.

1( ص- ص- غ- غ                              2( ص- غ- ص- غ                          3( ص-غ- ص- ص                     4( غ- ص- غ- غ

فقه اسالمی با به رسمیت شناختن کدام تفاوت ها، این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد؟ 1--

1( گروهی، خانوادگی، نژادی، دینی                                               2( قومی، قبیله ای، اجتماعی، فقهی 

3( اجتماعی، قبیله ای، زبانی، دینی                                               4( قومی، نژادی، زبانی، فقهی

جامعۀ اسالمی با استفاده از علم ................ رفتارها و .............. اجتماعی را ................ و دربارۀ آن ها  ...................... 1--

1( حدیث- ارزش های- توضیح می دهد- به بحث می نشیند. 

2( فقه- هنجارهای- ارزیابی و نقد می کند- داوری می کند. 

3( قرآنی- پدیده های- تشریح می کند- به تفاوت ها می پردازد. 

4( شهود- کنش های- توصیف و تبیین می کند- داوری می کند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است انسان ها از نمادها اغلب برای انتقال معانی استفاده می کنند. و ا (1ل

اندوخته ی اجتماعی شناخت بشری با عناوین شناخت عمومی، فهم عرفی یا عقل جمعی نیز نامیده می شود. 

عقل عملی قوه ای است که باید ها و نباید ها و احکام ارزشی را می شناسد و درباره ی ارزش های فردی و اجتماعی داوری می کند. 

گاهی انسان پدید می آید. علم عملی به دانشی گفته می شود که موضوع آن با اراده و آ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

تشریح م(1رد نادر ت: 

 پایان قسمت بیستم با افول تجربه گرایی، اصل روشنگری و به دنبال آن فرهنگ مدرن، گفتار بحران معرفت شناختی شده است. 

 به دلیل این که بیش تر کشورهای صنعتی و ثروتمند در نیمکره ی شمالی و اغلب کشورهای نیمکره ی جنوبی کشورهای فقیرند، از تقابل کشورهای غنی و 
فقیر، به تقابل شمال و جنوب یاد می کنند. 

 عقل عملی نه تنها مشکالت جامعه شناسی را برای داوری ارزشی و فعالیت تدبیری حل می کند، بلکه راز تفاوت پدیده های اجتماعی و انسانی با پدیده های 
طبیعی نیز می گشاید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

علوم اجتماعی جهان اسالم بر خالف جامعه شناسی تفسیری، تفسیر و تبیین را در تقابل با هم نمی بینند؛ به این معنا که تفسیر را نوعی تبیین به شمار می آورند؛ 
زیرا تفسیر را هم نیازمند استدالل می داند. 

جامعه شناسان انتقادی به ضرورت انتقاد علمی از ساختار سرکوبگر، تأکید می کنند تا از سلطه ی چنین ساختارهایی برای انسان ها پیشگیری شود و هم چنین 
زمینه ی شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر و اخالقی تر فراهم آید. 

گاهی و تابع آن نمی بینند. همین نگاه مسیر  نظریه پردازان کنش اجتماعی، ویژگی های دیگر کنش، یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آن ها را برخاسته از آ
را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری همراه ساخت.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

از لزوم قانون اساسی در دولت اسالمی سخن گفت. ← میرزای نائینی 

در نقد لیبرالیسم متقدم از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفت. ← آیزایا برلین 

با طرح مسئله ی اعتبارات، تعریف دقیق تری از موضوع علوم اجتماعی ارائه کرده است. ← عالمه ی طباطبایی 

در ارتباط با ویژگی های جهان متجدد اندیشید و فرصت ها و محدودیت هایی را برای آن برشمرد. ← ماکس وبر
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و ا (1ل

در جهان اسالم، مکاتب و مذاهب مختلف فقهی در مواجهه با شیوه های زندگی، نظام های اجتماعی و به ویژه قدرت اجتماعی موجود، فعال بوده اند. جامعه ی 
آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد، مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورت سوسیالیستی و کمونیستی پیدا می کرد. 
کاهش جمعیت، شاخص و نشانه ی جهان اجتماعی متجدد است، زیرا اقوام خانواده و فرزندآوری در گروه محبت، ایثار و فداکاری است، ولی در جهان متجدد به 
دلیل فردگرایی و اصالت لذت، این محبت و ایثارگری کاهش می یابد که به فرزند آوری کم تر، کاهش شدید جمعیت و فرو افتادن این جوامع در چاله ی جمعیتی می انجامد.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. علوم انسانی را ایجاد می کند ← عقلی عملی و ا (1ل

درباره ی هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه ی خود و دیگر جوامع دارد ← علم مدنی 

ارزیابی وضعیت حقوق انسانی و آزادگی در مناسبات و روابط انسانی ← عقل انتقادی 

علومی که درباره ی حقیقت انسان و آغاز و انجام او سخن می گویند، علم نافع محسوب می شوند. حتی این دسته از علوم یعنی علم به نفس، علم توحید و علم 
به مبدأ و معاد، از نافع ترین علوم دانسته شده اند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. )ص ۱07(و ا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. )ص ۱0۱(و ا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و ا (1ل

گاهی و اراده ی انسان وجود دارند، شناسایی می کند و علومی مانند فلسفه، ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد.  - عقل نظری: واقعیت هایی را که مستقل از آ
برای مثال قانون علیت در فلسفه قانون جاذبه ی زمین در فیزیکی با این عقل شناخته می شوند. 

عبارت »در طبیعت و جامعه هیچ خدادادی، خود به خودی و بدون علت رخ نمی دهد.« مربوط به عقل نظری است.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

فقه شیعه در ایران همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه ی مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته و در قرن بیستم توانسته است نظریات الزم برای دو 
انقالب اجتماعی را پدید آورد: انقالب مشروطه و انقالب اسالمی. در قانون قرن بیستم، میرزای نائینی با توجه به واقعیت های اجتماعی ایران با استفاده از فقه، 
نظام مشروطه را تبیین کرد و امام خمینی )ره( با توجه به شرایط اجتماعی پایان قرن بیستم، مسئله ی والیت فقیه و انقالب اسالمی را طرح نمود. مقبولیت و 
مرجعیت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه ی ایران موجب شد که بر اساس این دو نظریه ی فقهی، دو انقالب اجتماعی در یک قرن در جامعه ی ایران شکل بگیرد. 

علوم اجتماعی جهان اسالمی برخالف علوم اجتماعی جهان متجدد با رویکرد تبیینی از سطوح مختلف عقل استفاده می کند و تبیین را به تبیین تجربی محدود نمی داند. 

از نظر عالمه طباطبایی، عقل علمی به انسان در انجام عملش یاری می رساند و در این مسیر پدیده هایی را ایجاد می کند که در علوم اجتماعی بررسی می شوند. 
او چنین پدیده هایی را که با قرارداد و اعتبار عقلی عملی ایجاد می شوند، »اعتباریات« می نامد، مانند گروه، خانواده، قانون و جامعه.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

عقالنیت در جهان اسالم وجود تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، ارزش ها و اعتبار روشنگرانه ی خود را از متن فرهنگ و کنش های عامالن 
نمی گیرد، بلکه عامل آن با استفاده از این عقالنیت به گونه ای مستقل به ارزیابی فرهنگ و تاریخ مربوط به خود می پردازند. 

رویکرد انتقادی برای داوری درباره ی ارزش ها به معیار جهان شمولی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان ها باشد، دسترسی ندارد. فقه شیعه در 
ایران همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه ی مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته است. عقل در معنای خاص، قوه ای است که انسان به کمک آن 

حقایق و قواعد جهان را می شناسد.
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 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

از نظر عالمه ی طباطبایی، عقل عملی به انسان در انجام عملش یاری می رساند و در این مسیر پدیده هایی را ایجاد می کند که در علوم اجتماعی بررسی می 
شوند. او چنین پدیده هایی را که با قرارداد و اعتبار عقل عملی ایجاد می شوند، اعتبارات می نامد، مانند گروه، خانواده، قانون و جامعه. اعتباریات دو ویژگی دارند: 

به خواست و اراده ی انسان به وجود می آیند، دارای آثار و پیامدهای غیرارادی هستند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. رویکرد انتقادی برای داوری درباره ی ارزش ها به معیار جهان شمولی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان و اا (1ل
ها باشد، دسترسی ندارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

هرگز جامعه ای بدون تأمین میزانی از عفت، شجاعت، حکمت و عدالت روی سعادت دنیوی و اخروی را نخواهد دید ←عقل عملی 

در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی، خود به خودی و بدون علت رخ نمی دهد ← عقل نظری

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

علوم اجتماعی جهان اسالم درباره ی ارزش ها، هنجارها و آرمان های فرهنگ های مختلف می تواند داوری کند. از نظر عالمه ی طباطبایی، عقل عملی 
همواره  ایران  در  شیعه  فقه  شوند.  می  بررسی  اجتماعی  علوم  در  که  می کند  ایجاد  را  هایی  پدیده  مسیر  این  در  و  رساند  می  یاری  عملش  انجام  در  انسان  به 
نقش مهمی در تعیین نوع رابطه ی مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته و در قرن بیستم توانسته است نظریات الزم برای دو انقالب اجتماعی را پدید 

آورد: انقالب مشروطه و انقالب اسالمی.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

علوم انسانی را ایجاد می کند ← عقل عملی 

درباره ی هنجارها، ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه ی خود و دیگر جوامع دارد ← علم مدنی 

ارزیابی وضعیت حقوق انسانی و آزادگی در مناسبات و روابط انسانی ← عقل انتقادی 

علومی که درباره ی حقیقت انسان و آغاز و انجام آن سخن می گویند، علم نافع محسوب می شوند. این دسته از علوم یعنی علمی به نفس، علم توحید و علم به 
مبدأ و معاد، از نافع ترین علوم دانسته شده اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عبارت اول: عقل نظری، عبارت دوم عصبیت. عبارت سوم اشاره به علوم اجتماعی جهان اسالم دارد و علوم اجتماعی در دیدگاه فارابی زیر مجموعه علوم انسانی است.

علوم اجتماعی جهان متجددعلوم اجتماعی جهان اسالم

هر تفسیری را نوعی تبیین و استدالل عقالنی می شمارند، زیرا تفسیر را 
هم نیازمند استدالل می داند.

علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی می دانند و تفسیر را در تقابل با تبیین می دانند.

از ظرفیت جهان شمول عقل نظری، عقل عملی و وحی برای داوری 
ارزش ها استفاده می کند.

دانش علمی و دانش حسی و تجربی محدود می کنند و علوم اجتماعی آنان از نوع 
تبیینی  است.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

جامعه شناسی تفسیری به توصیف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بسنده می کند، ولی جامعه شناسی انتقادی از عقل ابزاری و عقل تفسیری عبور می کند و به 
دنبال عقالنیت دیگری می گردد که ظرفیت و توان داوری ارزشی و انتقادی داشته باشد و این ظرفیت و توان را در عقل انتقادی جست وجو می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و لا (1ل

- جامعه شناسی پوزیتیویستی از عقل ابزاری برای پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی استفاده می کند. 

- جامعه شناسی تفسیری برای فهم دیگران و ارتباط با آنان از عقل تفسیری بهره می برد. 

- جامعه شناسی تفسیری به توصیف هنجارها و ارزش های اجتماعی بسنده می کند. 

- جامعه شناسی انتقادی از عقل ابزاری و عقل تفسیری فراتر می رود و به دنبال عقالنیت دیگری می گردد که ظرفیت و توان داوری ارزشی و انتقادی داشته باشد 
و این ظرفیت و توان را در »عقل انتقادی« جستجو می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. )ص ۱0۱(و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. )ص ۱0۳(و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مقبولیت و مرجعیت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه ی ایران موجب آن شد که بر اساس این دو نظریه ی فقهی، و اا (1ل
دو انقالب اجتماعی در یک قرن در جامعه ی ایران شکل بگیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی، خود به خودی و بدون علت رخ نمی دهد ← عقل نظری 

- ابن خلدون با استفاده از تجربه ی تاریخی جوامع پیرامونی خود از عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند. 

- تعارف به معنای شناخت متقابل است.

 گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

- مدینه ی فاسقه جامعه ای است که در اثر انحراف عملی از مدینه ی فاضله به وجود می آید. در مدینه ی فاسقه، با آن که مردم علوم و وحیانی و عقالنی را 
می شناسند، اّما از آن ها بهره نمی گیرند. یعنی با آن که مردم حقیقت و عدالت را می شناسند یا امکان شناخت آن را دارند، بر اساس آن عمل نمی کنند. 

گاهی و اراده ی انسان وجود دارند، شناسایی می کند. - عقل نظری: واقعیت هایی را که مستقل از آ

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. علوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزار های تجربی برای توصیف و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

اندیشمندان مسلمان، دانش علمی را به دانش حسی و تجربی محدود نمی کنند. از این رو، بر خالف رویکرد تفسیری، تفسیر را در تقابل با تبیین نمی دانند بلکه 
هر تفسیری را نوعی تبیین به شمار می آورند؛ زیرا تفسیر را هم نیازمند استدالل می دانند. آنان برای داوری درباره ی ارزش ها از ظرفیت عقل نظری، عملی و 
وحی بهره می برند. از نظر آنان تبیین، تفسیر و تجهیز، استدالل های ویژه ی خود را دارند و در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشف واقعیت ها و 

حقایق است.
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گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

کنشگران فردی و جمعی، هم در معانی ذهنی و هم در معانی فرهنگی، فعال و خالق اند. همین فعالیت و خالقیت کنشگران، موجب پیدایش معانی گوناگون 
و در نتیجه ی آن پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف، درون هر جهان اجتماعی می شود. 

تبیین های علمی جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می کند. در مرحله دوم از مراحل تکوین نظام نوین 
جهانی، عنصری بود که انباشت ثروت سرمایه داران را سرعت بخشید. 

بحران زیست محیطی به تدریج به روابط انسان ها و جوامع با یک دیگر نیز سرایت کرد و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم چون مهاجرت، حاشیه 
نشینی و بیکاری، فقر و اختالفات سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر شد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. و اا (1ل

عقالنیت جهان اسالم در تولید و دانش علمی درباره ی محیط فرهنگی و اجتماعی نقش محوری دارد ولی همه عرصه های علمی را به تنهایی سامان می دهد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و لا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

فقه اسالمی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، زبانی و فقهی، این تفاوت ها را به فرصتی برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

متفکران مسلمان با شناخت تفاوت پدیده های اعتباری و پدیده های تکوینی، علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی دانند، به همین سبب علوم اجتماعی آنان 
از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. نظریه ی- تجربی- علوم طبیعی، ریاضی و متافیزیکو اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

برر ی عبارت های نادر ت: 

ب( فقه، مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی کند، اما درباره ی چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه ی اسالمی، احکام و قواعدی را مطرح می کند. 

ج( عقل نظری، علومی مانند ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد. عقل عملی، علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی انتقادی از عقل ابزاری و عقل تفسیری فراتر می رود و به دنبال عقالنیت دیگری می گردد که ظرفیت و و اا (1ل
توان داوری ارزشی و انتقادی داشته باشد. عقل تفسیری برای فهم و تفسیر پدیده های معنادار مانند کنش اجتماعی، گفتار و متن به کار می رود. 

جامعه شناسی پوزیتیویستی از عقل ابزاری و دانش تبیینی استفاده می کند.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

علم فقه، نه تنها ویژگی های جامعه ی مطلوب و آرمانی را مشخص می کند، بلکه راه های برون رفت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را تجویز می 
کند. فقه، مسائل اجتماعی را توصیف و تبیین نمی کند، اما درباره ی چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسالمی، احکام و قواعدی را مطرح می کند. 
فقه شیعه، جامعه ای را مطلوب می داند که اواًل روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم، عادالنه باشد، دومًا حاکمان و کارگزاران جامعه نیز عالم و 

عادل باشند. 

میرزای نائینی در آغاز قرن بیستم و در شرایط آن روز جامعه ی خود، معتقد بود که ما نمی توانیم ویژگی دوم جامعه ی مطلوب را تحقق ببخشیم، ولی می توانیم 
ویژگی اول چنین جامعه ای را محقق کنیم تا مردم از طریق مجلس، سازمان ها و ساختارهای اجتماعی را به گونه ای عادالنه شکل دهند. مطابق این نظریه، 

مشروطه که مجلس را برقرار می سازد، گرچه نظامی مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست، ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن روزگار است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. عقالنیت جهان اسالم در تولید دانش علمی نسبت به محیط فرهنگی و اجتماعی نقش محوری دارد، ولی در همه ی و لا (1ل
عرصه های علمی را به تنهایی سامان نمی دهد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عقل عملی، علوم انسانی و اجتماعی را پدید می آورد. و اا (1ل

گاهی و اراده ی انسان وجود دارند، شناسایی می کند و علومی مانند فلسفه، ریاضیات و طبیعیات را پدید می آورد.  عقل نظری، واقعیت هایی را که مستقل از آ
برای مثال، قانون علیت در فلسفه با این عقل شناخته می شود. 

عالمه طباطبایی، پدیده هایی را که با قرار داد و اعتبار عقل عملی ایجاد می شوند، اعتباریات می نامد؛ مانند گروه، خانواده، قانون و جامعه. 

عقل عملی، بایدها و نبایدها و احکام ارزشی را می شناسد و درباره ی ارزش های فردی و اجتماعی داوری می کند؛ مثاًل عدالت را خوب و ظلم را بد ارزیابی می کند.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. جامعه شناسی تفسیری، تفسیر را در تقابل با تبیین می داند. متفکران مسلمان برای داوری درباره ی ارزش ها، از ظرفیت و اا (1ل
جهان شمول عقل نظری و عملی و وحی بهره می برند. 

جامعه شناسی انتقادی از نشان دادن معیار جهان شمولی که فراتر از محصوالت اجتماعی و تاریخی انسان باشد، در می ماند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مطابق نظریه ی میرزای نائینی، مشروطه که مجلس را برقرار می سازد، گرچه نظام مطلوب در زمان غیبت نیست ولی و اا (1ل
بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن روزگار )آغاز قرن بیستم( بود. 

در نظریه ی میرزای نائینی، امکان تحقق ویژگی اول جامعه ی شیعه )عادالنه بود روابط و ساختارها با مشارکت و همراهی مردم( وجود دارد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و اا (1ل

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و لا (1ل






