تعداد سئواالت 11 :

نام و نام خانوادگی:
نام درس :جامعه شناسی2

رشته  :انسانی

وقت پاسخگویی 70:دقیقه

پایه :یازدهم
ردیف

تعداد صفحات2 :
تاریخ برگزاری98/2/25 :

طراح محترم سئوال سرکار خانم حسن زاده

بارم

1

در عبارات زیر ،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.
الف) آرمان ها و ارزش های صهیونیسم ،نژاد خاصی را مورد توجه قرار می دهد.
ب) اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است.
ج) لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکردی اجتماعی داشت.
د) جنبش تنباکو نمونه ای از مقاومت منفی بود.
ه) منظور عالمان مسلمان از مشروطه ،نوعی حاکمیت سکوالر مانند دولت انگلستان بود.

2

جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید.
الف) وقتی فردی درباره موضوعی خاص می اندیشد ،در محدوده جهان  .........................خود قرار دارد و هنگامی که
اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند به جهان  ....................وارد می شود.
ب) جهان غرب در"استعمار فرانو" ،هویت  ......................دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.
ج)"حرکت های اعتراض آمیز مذهبی"که با عنوان  .........................شناخته می شوند در جهت اصالح دینی پدید آمدند.
د)"بحران اقتصادی"در صورتی که کنترل نشود میتواند به  .........................منجر شود.
ه) دو عنصر برتر در"فرهنگ اسالمی" اغلب در حاشیه مناسبات قدرت های قومی ،باقی مانده بودند  ......................و
 .....................است.

3

گزینه صحیح را مشخص کنید.
الف) قدرت سیاسی"جوامع اسالمی"در دوران استعمار از طریق سازش با دولت های غربی با قدرت استعمارگران پیوند
خورد و"استبداد ایلی و قومی"به صورت ...................درآمد.
 )4بیداری اسالمی
 )3استبداد استعماری
 )2مناسبات قومی و قبیله ای
 )1استبداد تاریخی
ب) نخستین"انقالب لیبرال"در جهان که الهام بخش انقالب های دیگر اروپا شد  .........................بود.
 )4انقالب فرانسه
 )3انقالب الجزایر
 )2انقالب روسیه
 )1انقالب اسالمی
ج)"پساسکوالریسم"نشانه چیست؟
 )2عدم پاسخگویی فرهنگ غرب به نیازهای اقتصادی انسان
 )1بحران در فرهنگ غرب و پوچ گرایی
 )3عدم پاسخگویی فرهنگ غرب به نیاز های مادی انسان  )4بحران معنویت در فرهنگ غرب
د) حکومت"منوّرالفکران غرب گرا"در کشورهای اسالمی ........................ ،را به دنبال داشت.
 )4استبداد استعماری
 )3انقالب اسالمی
 )2فروپاشی بلوک شرق
 )1بیداری اسالمی
ه) وجه مشترک"انقالب اسالمی ایران"و"انقالب های آزادی بخش" قرن بیستم ،چه بود؟
 )2وابستگی به بلوک شرق
 )1جهت گیری ضد استعماری
 )4الگو گیری از انقالب فرانسه
 )3وابستگی به مکاتب غرب

4

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) نشر وگسترش"اسالم"در جهان مرهون چه بود؟

0/5

ب) مهم ترین عامل ادغام جوامع"غیر غربی"در"نظام جهانی جدید"چه بود؟

0/5
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ج) چه عاملی قدرت چانه زنی در"اقتصاد جهانی" را از کشور های"استعمار زده"می گیرد و موجب وابستگی اقتصادی آن
ها به کشور های"استعمارگر"می شود؟
د) نخستین"چالشی"که در کشورهای غربی شکل گرفت چه نام داشت و چه عاملی سبب ایجاد آن شد؟
ه) چالش و نزاع بلوک شرق و غرب"چالش جهانی" بود یا"منطقه ای"؟"دو ابر قدرت"که در کانون این دو قطب (دو
بلوک) قرار داشتند نام ببرید.
و) به نظر برخی از اندیشمندان ،علت اصلی بحران های"محیط زیست"چیست؟
ز) مهم ترین علت تداوم باورهای"دینی و معنوی"در زندگی انسان چیست؟
ح) دو نمونه از"قدرت های سکوالری"که آرمان های"منوّر الفکران غرب زده"را با حمایت"دولت های غربی"دنبال
می کردند ،نام ببرید.
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سواالت تشریحی
5

چرا"اگوست کنت"جامعه شناس فرانسوی معتقد بود که بعد از"انقالب صنعتی" ،جنگ از زندگی بشر رخت بر می بندد؟

1

6

نظریه"جنگ تمدن ها"ی "هانتینگتون" را توضیح دهید.

1

7

برای حل آسیب های مرتبط با"محیط زیست" ،چه اقداماتی صورت گرفته است؟

1

8

گریز و رویگردانی از"سکوالریسم"در جوامع غربی ،چه"پیامد های اجتماعی"داشته است؟ (دو مورد)

1

9

دو تفاوت"انقالب اسالمی ایران"با" انقالب های آزادی بخش"قرن بیستم را بنویسید.

1

10

دو دیدگاهی که در مورد علت وقوع انقالب های "کشور های عربی" (چهار کشور عربی) بعد از سال 1389وجود دارد را
بنویسید.

1

11

نمونه هایی از فعالیت های دنیای غرب برای"رفع نیاز های اقتصادی و سیاسی" و مقابله با حرکت های مستقلی که در
جهان اسالم شکل گرفته است ذکر کنید( .سه مورد)
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حق یارتان باد
صفحه2

جمع بارم

 20نمره

پاسخنامه درس :جامعه شناسی 2
رشته :انسانی

نام دبیر :حسن زاده

پایه :یازدهم

کالس :

تعداد سئواالت 11 :
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الف) ص

ب) ص

ج) غ

د) غ

ب) فرهنگی
الف) جهان ذهنی یا فردی -جهان فرهنگی
ه) فقاهت و عدالت
د) فروپاشی حکومت ها
د) 4
ج) 4
ب) 4
الف)3

ه) غ
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ج) پروتستانتیسم
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الف) مرهون قوت و قدرت فرهنگی آن بود.
ب) استعمار
ج) تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده
د) چالش فقر و غنا .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.
ه) چالش جهانی بود .آمریکا و شوروی به عنوان دو ابر قدرت در مرکز این دو قطب قرار داشتند.
و) ناشی از رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر غرب به طبیعت می داند.
ز) نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی است.
ح) آتاتورک در ترکیه ،رضاخان در ایران و امان اهلل خان در افغانستان( .دو مورد کافی است).
آگوست کنت معتقد بود که فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند ولی 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 زندگی بشر رخت
بر می بندد.
هانتینگتون از آخرین مرحله درگیری ها در جهان معاصر به 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 به وقوع خواهد پیوست و در این میان ،فرهنگ اسالمی
بزرگترین تهدید برای غرب است.
-1همایش های بین المللی متعددی درباره بحران زیست محیطی برگزار شده است که نتوانسته اند از شتاب بحران بکاهند
 -2اعتراضات و واکنش های مردمی جنبش های اجتماعی جدیدی پدید آورده است.
-1برخی از نخبگان جهان غرب را به جست و جوی سنت های قدسی و دینی وا داشت  -2.مهاجران ساکن کشورهای
غربی را که اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند ،به سوی هویت دینی خود فراخواند -3.بازار معنویت های کاذب و
دروغین را رونق بخشید .مانند خرافه پرستی ،شیطان پرستی و( ....ذکر دو مورد کافی است).
-1انقالب های آزادی بخش در جهان دو قطبی قرن بیستم ،اغلب در برابر بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت
بلوک شرق بودند ولی انقالب اسالمی ایران به هیچ یک از دو بلوک وابستگی نداشت -2 .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 ولی انقالب
اسالمی ایران از آموزه های اسالمی بهره می برد و به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب تعلقی نداشت.
-1دولت های غربی تالش کردند تا این انقالب ها را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند و از همین
رو آن را بهار عربی نامیدند -2 .این انقالب ها حکایت از بیداری اسالمی دارند به همین دلیل غرب برای منحرف کردن
آن ها با تمام توان خود وارد عمل شده است.
-1مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم ،مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داده است -2 .محاصره و تحریم
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اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی مانند آنچه نسبت به ایران انجام می شود -3 .تبلیغ معنویت های کاذب و
سکوالر در کشورهای غربی برای پر کردن خأل معنوی فرهنگ غرب.
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