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ـــــزـمزآآآ ) لـــــــــنـز

)  2( جامعه شناسی 

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارتزهایز یرزرـزلشخصزکنید.

قبیله ای، هویت غیر اسالمی و تالش برای  1 ریشه داشتن در مناسبات قومی - 
رعایت ظواهر اسالمی از ویژگی های دورۀ استبداد استعماری است. 

نادرستدرست 2 مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب، روشنگری نام دارد. 
نادرستدرست 3 در دورۀ رنسانس در اروپا پادشاهان و قدرت های محلی با کلیسا متحد شدند. 

نادرستدرست 4 جهان انسانی محصول زندگی انسان است. 
 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

از بخش فردی جهان انسانی به  نیز یاد می شود. 5

از  با عنوان حرکت های اعتراض آمیز و اصالح دینی یاد می شود. 6

جامعۀ جهانی در  به گونه ای بود که سرنوشت تعامالت فرهنگی تابع روابط سیاسی، نظامی یا اقتصادی نبود. 7

فرهنگی که به ثروت، قدرت و به خدمت گیری کشور های دیگر توجه دارد، فرهنگ  نام دارد. 8
 

ج(زـصلزکنید.

هر یک از عبارت های ستون سمت راست را به عبارت مناسب آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 9

ابزارهاوظرفیتهایفرهنگیوعلمی،بیشتراستفادهمیشود.  

اشتغالیکسرزمینخارجیباتوسلبهقدرتنظامیوسیاسیاست.

بعد از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه کشور های مستعمره طی قرن 20 شکل گرفت.

استعمار

استعمارفرانو
استعمار نو

 
د(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.

کدام گزینه زیر مجموعۀ اصول اعتقادی و ارزش های اسالم نیست؟ 10
 1( مطابق با نظام آفرینش   2( ثابت بودن

 3( تعلق داشتن به گروه و قوم خاص  4( موافق بودن با فطرت آدمیان
کدام گزینه نادرست است؟ 11

 1( روشنگری در معنای خاص، مرتبط با فرهنگ معاصر غرب نیست و در اسالم و راه انبیا هم وجود داشته است.
 2( در نگاه اومانیستی اصالت با انسان است.

 3( روشنگری در سده های 17 و 18 به عقل گرایی و نفی وحی تأکید دارد.
 4( سکوالریسم، رویکردی گزینشی در برخورد با ابعاد معنوی انسان دارد.

 
هز(زـهزسؤـمزهایز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

نخستین انقالب لیبرال در تاریخ اجتماعی جهان کدام انقالب بود؟ 12
نظام نوین جهانی در کدام سده ها شکل گرفت؟ 13
چه چیزی در عمیق ترین الیه های خود به بنیادی ترین پرسش های بشر پاسخ می دهد؟ 14
کدام فرهنگ تسلط یک قوم، جامعه یا گروه خاص را به دنبال دارد؟ 15
کدام جامعه از دیدگاه فارابی جامعه ای است که مردم در آن برای غلبه یافتن و چیره شدن بر سایر ملت ها با یکدیگر همکاری می کنند؟ 16

) لـــــــــنزـــــزــمزآ1آ

1

نادرستدرست

2

1/5

1

1

1

1

1
1
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ــــزدـمزآآآ ) لـــــــــنـز

)  2( جامعه شناسی 

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارتزهایز یرزرـزلشخصزکنید.

پاسخ های متفاوت به پرسش های هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه، جهان های فرهنگی  1

مختلفی را به وجود می آورد.

نادرستدرست 2 جهان اجتماعی مطلوب باید دارای ارزش جهان شمول عدالت و قسط باشد. 

نادرستدرست 3 استعمار، نوعی جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن نوزدهم توسط اروپاییان آغاز شد. 

نادرستدرست 4 توحید، حکایت از خداوند واحدی دارد که خدای قوم و قبیلۀ خاصی است. 

نادرستدرست 5 در بحران معرفت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و هنجارهای خوب یا بد وجود ندارد. 

نادرستدرست 6 در دوران یونان و روم باستان، فرهنگ اساطیری به گونه ای بود که نگاه ناسیونالیستی جایگاهی نـداشت. 

در قدیم امکان عبور فرهنگ های مختلف از مرزهایشان از طریق روابط تجاری یا گفت وگوی مستقیم  7

وجود داشت.

نادرستدرست 8 جهانی شدن فرایندی است که اعتنایی به مرزهای ملی ندارد. 
 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

فرهنگ   ، تسلط یک قوم، جامعه یا گروه خاص را به دنبال دارد. 9

جامعۀ     جامعه ای است که در آن مردم برای غلبه یافتن و چیره شدن بر سایر ملت ها با یکدیگر همکاری می کنند. 10

سعادت و عزت انسان در نزدیک شدن به خدا و رسیدن به مقام  است. 11

مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب  نام دارد. 12
 

ج(زـصلزکنید.

هر یک از عبارت های ستون سمت راست را به کلمه یا عبارت مناسب آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 13

تصرفوچیرهشدنبهطعبیت

طبیعت،آیهونشانۀخداونداست

نمایانشدندوبارۀارزشهایجاهلی

طبیعتجادۀخامنیستبلکهازابعادونیروهایماورائینیزبرخورداراست

نگاهاساطیری

نگاهانسانمدرن

نگاهتوحیدی

دورۀخالفت

 

د(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.

بنابر نتیجۀ نظر کدام یک از اندیشمندان زیر، جنگ در جامعه جدید غربی امری عارضی و تحمیلی است. 14

 2(کارلمارکس  1(آگوستکنت
 4(توماسمالتوس  3(چارلزدیکنز

کدام گزینه مربوط به کشورهای موسوم به شمال نیست؟ 15

 2(پیرامونی  1(جهاناول
 4(استعمارگر  3(توسعهیافته

) لـــــــــنزـــــزدـمزآ6آ

2

نادرستدرست

نادرستدرست
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) مـــــــــنزـــــزــمزآآآ

عمیق ترین تأثیر در اشاعه و توزیع فرهنگ غرب را چه چیزی برعهده دارد؟ 16

 1(	شکل	گیری	علوم	انسانی	در	دوران	معاصر	
 2(	ترویج	علوم	انسانی	غربی	در	کشورهای	غیرغربی
 3(	رویارویی	ایدئولوژیکی	بلوک	شرق	و	بلوک	غرب

 4(	عملکرد	اقتصادی	کشورهای	غربی

کدام گزینه نادرست است؟ 17

 1(	چالش	فقر	و	غنا	چالشی	مستمر	در	سرمایه	داری	غربی	است.
 2(	نخستین	بحران	اقتصادی	در	سال	1933	اتفاق	افتاد.

 3(	بحران	اقتصادی	اغلب	دوره	ای	و	مقطعی	است.
 4(	از	عوامل	عمدۀ	بحران	زیست	محیطی،	فرهنگ	مدرن	است.

 
هز(زـهزسؤاالتز یرزپاسخزکـتاهزـهید.

جنگ سرد و گرم به کدام عامل رونق بخشید؟ 18

نقطۀ مشترک ظاهری نخستین بیدادگران اسالمی و منّورالفکران غرب زده چه بود؟ 19

کدام کشور، در چه قراردادی اسرائیل را به رسمیت شناخت؟ 20

دو اثر فراماسونری را نام ببرید. 21

منابع فکری روشنفکران چپ را نام ببرید. 22
 

ـ(زـهزسؤاالتز یرزپاسخزکاملزـهید.

فرایند چهارگانه تکوین نظام نوین جهانی را ذکر کنید. 23

نتایج انکار حقایق قدسی در فرهنگ غرب را ذکر کنید. 24

سه مورد از اثرات انقالب اسالمی در حوزۀ اندیشه را ذکر کنید. 25

پنج مورد از تفاوت های انقالب ایران با انقالب های آزادی بخش را ذکر کنید. 26

0/5
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1
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21 

سکوالریسم آشکار باور هایی است که آشکارا ابعاد غیر مادی جهان هستی را 
انکار می کند. سکوالریسم پنهان، رویکرد گزینشی به ابعاد معنوی و دینی دارد 
و بخش هایی از باور های معنوی و دینی را در خدمت نظام دنیوی قرار می دهد.

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )3( )2( جامعه شنایس 

 1 نادرست
 2 درست

 3 نادرست
 4 درست

 5 فرهنگ های دینی
 6 رنسانس

 7 17 ـ 20
 8 دولت ـ ملت های جدید

9 

از امپراتوری گرفته شده است و به هر 
نوع سلطه ای گفته می شود.

از  رهایی  راه  تنها  را  طبقاتی  انقالب 
چنگال نظام سرمایه داری و مشکالت 

آن می داند.

فرهنگ  عمیق  الیه های  از  بیشتر 
)عقاید و ارزش ها( تأثیر می گیرد.

فرهنگی که به نژاد و این دنیایی بودن 
تأکید دارد.

هویت جهان اجتماعی

مارکسیسم

صهیونیسم بین المللی

امپریالیسم

 10 گزینۀ 3

 11 گزینۀ 2

 12 گزینۀ 4

 13 گزینۀ 3

 14 فرهنگ

 15 فرهنگ جهانی مطلوب

16 

کودتای 3 اسفند 1299 ـ کودتای 28 مرداد 1332
 17 استعمار نو

18 

1( پیامبری و نبوت    2( خالفت    3( استعمار     4( بیداری اسالمی
19 

نیمه مستعمره به جوامعی گفته می شود که از قدرت مقاومت بیشتری در 
مقابل استعمارگران برخوردار بودند و به صورت مستقیم تحت سلطۀ سیاسی 

قرار نگرفتند و فقط مورد نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفتند.

20 

علوم انسانی در غرب بعد از رنسانس شکل گرفت و ماهیتی سکوالر دارد. 
ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی باعث شد تا فرهنگ های 
دینی جوامع غیرغربی هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند.

21 

از پیامدهای تحریف مسیحیت در سطح زندگی و عمل می توان به گام 
برداشتن به سمت دنیاگرایی و توجیه کردن عملکرد دنیوی در پوشش 

معنوی و دینی اشاره کرد.
22 

روشنگری با رویکرد دنیوی ـ نپذیرفتن وحی ـ شناخت عقلی دین بدون 
شریعت و بدون مذهب

23 

قرآن کریم به توجه همزمان به جامعه، فرهنگ و جهان مرزی و همچنین 
نتیجه  در  است،  کرده  تأکید  جامعه  و  فرهنگ  قبال  در  فرد  مسئولیت 
از دیدگاه قرآن انسان باید اخالق الهی داشته باشد و جامعه هم دارای 

فرهنگ توحیدی باشد.
24 

1- باید همزمان متوجه نیازهای مادی، ابدی و معنوی انسان باشد.
2- باید به حقیقتی قائل باشد و معیار و میزانی برای سنجش عقاید و 

ارزش های مختلف داشته باشد.

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )4( )2( جامعه شنایس 

 1 نادرست
 2 نادرست
 3 درست
 4 درست

 5 نادرست
 6 درست

 7 اغالل و سالسل
 8 فرهنگ های دینی

 9 فرهنگی قومی
 10 کودتای نظامی

 11 صهیونیسم بین المللی ـ سرمایه داری

 12 گزینۀ 3

 13 گزینۀ 1

 14 گزینۀ 4

 15 گزینۀ 3

 16 گزینۀ 2
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)  2( جامعه شناسی 

17 

سکوالریسم

فرهنگجبرگرا

جهانفرهنگی

عقل

فرهنگ
زیباترینومحبوبترینمخلوقخداوند

است.
زمینهنفوذسلطهگرانرافراهممیکند.

شیوۀزندگیاجتماعیانسانهاراشکل
میدهد.

بهدونوعآشکاروپنهانتقسیممیشود.

مهمترازجهانذهنیوتکوینیاست.

دوبخش؛مرزیواجتماعی 18 

جامعۀفاسقه 19 

20 

غلبهبرقدرتهاییمثلسلجوقیان،خوارزمیانو...،کهعاداتتاریخیو
فرهنگقومیـقبیلهایداشتند.

عقلگراییونفیوحی 21 

22 

سیاسی،ازطریقاشغالنظامیجوامعضعیفشکلمیگیرد.اقتصادی،
اقتصادی قدرت کشور، یک خام مواد و بازارها تصرف طریق از که
کشوردیگرتأمینمیشود.فرهنگی،کهشاملفروریختنومغلوبشدن

فرهنگیمنطقۀتحتتصرفوبرتریفرهنگیجامعۀمسلطاست.
23 

1(پایینآمدنقدرتچانهزنیدراقتصادجهانی)وابستگی(2(تبدیلشدن
کشورهایمستعمرهبهتأمینکنندۀنیرویکارارزانقیمتوموادخامبرای
غربیها3(تبدیلشدناقتصادکشورهایمستعمرهبهاقتصادتکمحصولی
4(تبدیلشدناقتصادکشورهایمستعمرهبهبازارمصرفکاالهایغربی.

24 

ازویژگیهایجامعهجهانیدرگذشتهمیتوانبهاینموارداشارهکرد:
1-سرنوشتتعامالتفرهنگی،تابعروابطسیاسی،نظامییااقتصادی
نبود.2-امکانعبورفرهنگهایمختلفازمرزهایشانازطریقروابط

تجارییاگفتوگویمستقیموجودداشت.
25 

نگاه از رویگردانی پایۀ بر غرب جدید فرهنگ در بشر حقوق رویکرد
معنویبهحقوقانسانمتأثرازرنسانسوشکلگیریحقوقطبیعیبشر

بانظربهخواستههاونیازهایصرفاًطبیعیودنیویبشراست.

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )1( )2( جامعه شنایس 

 1 درست
 2 نادرست
 3 نادرست

 4 درست
 5 دوم

 6 منّورالفکرانغربزده
 7 قاجار

ناسیونالیستیـمارکسیستی 8 
9 

انتقالبیداریازسطحنخبگانبه
متنمردموفرهنگ...

عزت و استقالل حفظ خواستار
جهاناسالمواصالحرفتار...

بیداریاسالمی

نخستینبیدارگراناسالمی

 10 گزینۀ4

 11 گزینۀ2

 12 گزینۀ1

 13 گزینۀ2

لیبرالیسماولیه 14 

جنگتمدنها 15 

بحرانمعنویت 16 

سکوالریسمـاومانیسمـروشنگری 17 

برمدارمقاومتمنفیبود 18 

19 

شیوۀ اصالح پادشاه، رفتار اصالح بهدنبال ایران در عدالتخانه جنبش
زمامداری،تأسیسمجلسوملزمنمودنشاهبهقانونبود.اینجنبشبه
ایندلیلکهساختارسیاسیجامعهراتغییرمیدادیکانقالباجتماعیبود.

20 

را شرق بلوک فروپاشی گورباچوف، به نامهای در )ره( خمینی امام
بهسوی بحرانها از عبور برای تا خواست آنان از و کرد پیشبینی
آموزههایاسالمگامبردارند.امامخمینیبرایعملیشدناینخواست،
خواستارآنشدتاآناننخبگانخودرابراییادگرفتنحکمتوعلوم

اسالمیبهایرانبفرستند.
21 

و برایجستجویسنتهایقدسی نخبگانغرب برخی فعالشدن )1
دینی،2(مهاجرانیکهدرقرن20بهغربرفتهبودندبهسویهویتدینی

خودکشیدهشدند،3(رونقیافتنبازارمعنویتهایکاذبودروغین.

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )2( )2( جامعه شنایس 

 1 درست
 2 نادرست
 3 نادرست
 4 نادرست
 5 درست

مذهبیـفرهنگغرب 6 
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ینرنننررر نیدرنننریاهنشزررف ناجرو بلوا  نرد

)  2( جامعه شناسی 

درفرهنگمعنویودینی،آبادیدنیاوسیلهایاستدرخدمتاهدافمعنوی.

 اگردرکانونهستییکوجودمقدسومتعالیباشدهیچموجودیدرمقابلآننمیتوانداصالتداشتهباشد،بلکههمۀموجوداتوازجمله
انسان،آیاتونشانههایاوخواهندبود.

براساسقرآن،خالفتانسانهنگامیتحققپیدامیکندکهانسانازمحدودیتهایاینجهانیخودفراتررودوبهخدانزدیکشود.

  

لوا  نرد

ینرنننررر نیدرنننریاهنشزررف ناجرو ب
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روشنگریمهمترینویژگیمعرفتشناختیفرهنگمعاصرغرباست.روشنگریهمراهشناختحقیقتوهمموانعشناختحقیقت
رامعرفیمیکند.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



42

)  2( جامعه شناسی 

دربحرانمعرفتشناختیامکانتشخیصدرستیاغلطبودنباورهاوهنجارهایخوبیابدوجودندارد.

پیامدهایروشنگریدر
دئیسم قرون17و18 

دانشابزاری قرون19و20 
بحرانمعرفتی پایانقرن20 

 روشنگریبارویکرددنیویهنگامیکهباشناختعقلیهمراهباشد،بهدلیلاینکهوحیرانمیپذیردبهدئیسمدینبدونشریعتودینبدون
مذهب)مذهبیواعتقادبهخداییکههیچگونهبرنامهایبرایهدایتبشرندارد(،ختممیشود.
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