جمهوری اسالمی ایران

نام درس :جامعهشناسی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :نرگس سوری

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1400/10/22 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان 10:00 :صبح/عصر

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1400 -1401

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  70 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

1

رویکرد اثباتگرایی و جبرگرایی فرهنگی چه پاسخی به پرسشهای "هستیشناسی" میدهند؟

2

رویکرد جبرگرایی و اثباتگرایی چه نگرشی به "جهان ذهنی و فرهنگی" دارند؟

3

فرهنگ جهانی چند نوع دارد هر یک را به صورت مجزا را تعریف کنید.

1/5

4

چرا فرهنگ جهانی باید قائل به "آزادی" و "ارادهگرایی انسان" باشد.

1

5

انواع استعمار را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

6

کدام گزینه درست است.

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1/5
1

1/75

 -1مغولها توانستند فرهنگ خود را بر متصرفات خویش تحمیل دهند.
 -2هجوم اروپاییان به قاره آمریکا و کشتار سرخ پوستان یک مصداق امپریالیسم فرهنگی است.

0 /5

 -3در گذشته چنانچه قومی که در اثر تهاجم شکست میخورد اگر هویت فرهنگی خود را حفظ میکرد میتوانست
استقاللاش را مجدداً به دست آورد.
 -4جامعه تغلَب ابنخلدون یکی از انواع جامعه جاهلی است.
1/5

7

استبداد استعماری به چه معناست برای آن مثال بزنید.

8

فرهنگ اسالمی در عصر خالفت با عصر نبوی چه تفاوتی داشت؟

1

9

روشنگری در غرب از قرن  17تا قرن  20چه مراحلی را سپری کرد و هر مرحله چه ویژگی داشت؟

2

10

کدام گزینه اشتباه است؟
 -1اومانیسم نتیجه منطقی سکوالیسم است.
 -2سکوالریسم پاسخ به پرسشهای هستیشناسی غرب است.

0 /5

 -3پروتستانتیسم مصداق بارز سکوالریسم آشکار است.
 -4حقوق بشر مبتنی بر طبیعت انسانی است.
11

فرهنگ جدید غرب در زمینه "سیاست" و "حقوق بشر" چه پیامدی به دنبال داشت؟

12

اروپای عصر رنسانس چه ویژگی داشت؟

1

13

استعمار چگونه زمینه را برای تکوین نظام جهانی فراهم کرد؟

1
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صفحه ی  1از2

1/5

14

سازمان فراماسونری و مبلغان مذهبی چه کارکردی در جوامع استعمارشده داشتند؟

1/5

15

نظام جهانی در زمینه "اقتصادی" چه تحوالتی را پشت سر نهاده است؟

1/5

16

امپراتوری رسانه به چه معناست؟

17

کدام گزینه اشتباه است؟

1

 -1فرهنگ غرب از طریق تربیت نخبگان ،فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را کنترل میکند.
0/25

 -2جهانیشدن باعث شده که مرزهای دولت-ملتها هر چه بیشتر محو شود.
 -3جهانیشدن به بحران خودباختگی فرهنگی بیش از گذشته دامن زده است.
 -4جهانیشدن هویت ناسیونالیستی دولت-ملتها را مخدوش کرده است.
صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جامعهشناسي یازدهم انساني

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :نرگس سوری

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

تاریخ امتحان1400/10/22 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1400-1401

ساعت امتحان 10:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 70 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

پرسش هستیشناسی به ماهیت جهان و هستی میپردازد .در رویکرد اثباتگرایی جهاان ککانینی باه جهاان تبی ات
محدود میشند و وجه ماوراءالطبی ی هستی انکار میشند .در رویکرد جبرگرایی فرهنگی نیز وجنه ماوراءتبی ی هساتی
آنکار می شند و جهان ککنینی مانند ماده خامی در نظر گرفته میشند که فرهنگ در آن دخل و کصرف میکند .بناابرای
هر دو رویکرد جهان ککنینی را محدود به وجه تبی ی آن می دانند با ای کفاوت که در رویکرد جبرگرایی فرهنگی جهان
انسانی شکل دهنده به جهان تبی ی است.

2

رویکرد جبرگرایی فرهنگی جهان فرهنگی را مهمتر از جهان ذهنی و نقش دهنده به آن می داند .در ای رویکرد جهاان
ذهنی و ککنینی اهمیتی ندارد و کأثیرگذاری آن نفی می شند اما در رویکرد اثباکی عالوه بر انکار نقش کأثیرگاذار جهاان
ذهنی نقش جهان فرهنگی هم انکار میشند .ای رویکرد جهان تبی ی را مهمکر از جهان ذهنی و جهان ککانینی کققای
میکند .در رو یکرد اثباکی ای دیدگاه وجند دارد که ذه افراد و فرهنگ نیز هنیتی مادی و تبی ی دارد و بنابرای مانند
جهان تبی ی باید منرد بررسی قرار گیرد.

3

دو ننع دارد :فرهنگ سقطه و فرهنگ انسانی .فرهنگ سقطه به فرهنگی می گنیند که کسقط یک قنم ،جام اه یاا گاروه
خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگر اقنام و جنامع را به ض ف و ناکنانی می کشاند.
فرهنگ انسانی فرهنگی است که عقاید ،ارزشها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قنم خاصی نیست بقکه س ادت هماه
انسانها را دنبال می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخ می گنید.

4

برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقنق انسانیاش میشنند و زمینه ظقم بر او را فراهم میکنند .فرهناگ
جهانی برای اینکه انسان را از ای قید و بندها رها کند باید قائل به آزادی باشد .فرهنگ جهانی باید قائل به اراده گرایای
انسان باشد زیرا در غیر ای صنرت نقش آنها را در ک یی سرننشتشان را انکار می کنند ،قدرت مقاومت را از آدمیان می
گیرند و آنها را به منجنداکی منف ل کبدیل می کنند و زمینه سقطه سقطه گران را فراهم می آورند.

5

است مار که  ،فرانن و نن .است مار فرانن :در ای است مار بیشتر از ابزارهای فرهنگی و عقمی استفاده می شند کا ابزارهاای
نظامی ،سیاسی و اقتصادی .رسانه ها و فنااوری اتالعاات در ایا اسات مار اهمیات بیشاتری دارد .در ایا اسات مار،
است مارگران و مجریان هر دو پنهان هستند.

6

گزینه .3

7

استبداد است ماری به شکل نظام سیاسی جنامع اسالمی ب د از ورود است مار اتالق میشند .در دوران است مار ،از تریق
سازش با دولت های غربی با قدرت است مارگران پینند خنرد و استبداد ایقی به صانرت اساتبداد اسات ماری درآماد .در
استبداد است ماری به دلیل اینکه در سایه قدرت و سقطه جهان غرب عمل می کارد بارای کاأمی نیازهاای اقتصاادی و
فرهنگی جهان غرب چاره ای جز حذف مظاهر اسالمی نداشت .مانند کشف حجاب در دوره رضاشاه در سال 1314

8

در عصر خالفت فرهنگ جاهقی بار دیگر بر جماعت اسالمی غالب شد اما با ای کفاوت که ظاهری اسالمی به خند گرفات.
در ای دوره قدرت بار دیگر بر اساس روابط قبیقه ای و عشیره ای شکل گرفت در حالی که در عصار نبانی پیاامبر تای
سالها با ای فرهنگ جاهقی مبارزه کرد و فرهنگی انسانی را جایگزی آن کرد.

9

روشنگری در سده  18و  17وجهی عقلگرایانه داشت .در ای دوران است که دئیسم سربرمیآورد .دئیسم ی نی بااور باه
وجند خدایی که بیرون از هستی قرار دارد و ترح و برنامهای برای آن نادارد .روشانگری در قارن  19و بیساتم وجهای
حس گرایانه پیدا کرد که نتیجه آن شکل گیری دانش ابزاری بند .در پایان قرن بیستم حسگرایی و کجربهگرایی افنل کرد
و در نتیجه بحران م رفتشناختی پدید آمد.

10

گزینه 3
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11

حقنق بشر :در دوران جدید برخالف دوره قرون وسطی که فطرت الهی انسان مبنای ک ریف حقنق بند ،تبی ات انساانی
مبنای ک ریف حقنق قرار گرفت و حقنق تبی ی بشر پدید آمد .در حقنق تبی ی کنها به نیازهای ای جهانی انسان کنجاه
میشند.
سیاست :متناسب با فرهنگ غرب در ای دوران ،نظام های سیاسی سکنالر کشکیل شد که یکی از اناناع آن لیبرالیسام
است .در لیبرالیسم ،اومانیسم اهمیت پیدا میکند و خناست و ارادهی انسان مبدا قانننگذاری را کشکیل میدهد .انقالب
فرانسه در سال  1789نمننه بارز انقالبی است که بر مبنای ارزشهای لیبرالی پدید آمد.

12

رنسانس به م نای کجدید حیات و ننزایی قرن  14کا  15را شامل می شند .در ای دوره غرب به فرهنگ ینناانی بازگشات
کرد.در دوره ی رنسانس انقالب شگرفی در هنر ،صن ت ،مذهب ،اقتصاد و سیاست پدید آمد .در عرصه هنر ،هنرمندان به
هنر یننان بازگشتند و کنجه به انسان و جسم او در مرکز کنجه قرار گرفت .در عرصاهی اقتصااد زمیناه عبانر از دورهی
فئندالیسم که یک نظام اقتصادی مبتنی بر ارباب-رعیتی کشاورزی بند فراهم شاد .در عرصاهی ماذهبی جریاانهاای
اعتراضی مذهبی عقیه کقیسا شکل گرفت که به پروکستانتیسم شهره یافتند .اینان از حمایت شااهزادههاا کاه مخاالف
قدرت پاپ بندند ،برخنردار شدند.

13

است مار م همتری عامل ادغام جنامع غیرغربی در نظام جهانی بند .کشنرهای است مارزده به دو ننع کقسیم مای شانند:
برخی از آنها کنسط است مارگران به اشغال نظامی دآمدند ولی جنام ی که از قدت مقاومت بیشاتری برخانردار بندناد و
کشنرهای غربی نمی کنانستند به صنرت مستقیم آنها را کحت سقطه سیاسی خند درآورناد از تریاق نفانذ اقتصاادی،
سیاسی وفرهنگی در نظام ننی جهانی ادغام شدند .در دوره است مار ای گننه جنامع کحت نفنذ کشانرهای اسات مارگر
قرار میگرفتند و شرایط نیمه است ماری به سر میبردند.

14

کشنرهای غربی برای همنار کردن راه سقطه و سیطره خند بر کشنرهای غیرغربای از مبقغاان ماذهبی و ساازمانهاای
فراماسننری -که نخبگان سیاسی را منرد کنجه قرار میداد -استفاده میکردند .آنها از کبقیغ مسایحیت بارای گساتش
جهانی قدرت خند استفاده کردند .آنان با کبقیغ مسیحیت فرهنگ جنامع غیرغربی را دچار اختالل میکردند و از تریاق
فراماسننری بر نخبگان سیاسی کأثیر میگذاشتند.

15

 کبدیل شدن اقتصاد کشنرهای است مار شده به بازار مصرف کشنرهای غربی کشنرهای است مار شده نیرو کار و مناد خام را برای بازار جهانی کأمی می کنند. کک محصنلی شدن اقتصاد کشنرهای است مارشده وابستگی اقتصادی کشنرهای است مارشده به کبع اقتصاد کک محصنلی نامت ادل شدن مبادالت کجاری در سطح جهانی وانتقال ثروت به کشنرهای غربی انتقال صنایع وابسته به کشنرهای است مارشده به اقتضای بازار مصرف -وابستگی اقتصادی کشنرهای است مارشده امکان عبنر از مرحقه است مارکه به است مارنن و فرانن را فراهم میآورد.

16

صن ت ارکباتات در دوره ی جدید انتقال فرهنگ غرب را با سرعت و گستره بیشتری رو به رو کرده اسات .ایا صان ت
ابزار کازه ای برای مدیریت فرهنگی در اختیار جنامع غربی قرار داده است .به دلیل شکلگیری ای برکری رسانهای برخی
از شکل گیری امپراکنری رسانهها سخ گفته اند .ای بدان م ناست که کشنرهای ابرقدرت بیش از آنکه از نظاامی بارای
غقبه بر جنامع استفاده کنند از ابزارهای ککننلنژیک و ارکباتی برای بسط سقطه فرهنگی خند استفاده می کنند.

17

گزینه 1

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :نرگس سوری

امضاء:
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