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باسمه تعالی

پایه دهم،یازدهم و دوازدهم 3و 2، 1جامعه شناسی یا نهینمونه سواالت چهار گز

 دانش آموزان و همکاران محترم؛ خدمتعرض سالم و خدا قوت 

است.  دهیسنجش و... اقتباس گرد تیسا زیو ن ۹8تا  ۹1موجود در بازار و سواالت کنکور از سال  ینمونه سواالت  مزبور از کتب کمک آموزش

 روز افزون. تیموفق یبا آرزو.ردیقرار گ زانیشما عز یریمورد استفاده و بهره گ دوارمیام

مربوط به کدام قسمت نمودار بیبه ترت ریز یاز عبارت ها کیهر -1

است؟

 اجازه خواستن از معلم -

 گرفتن درس ادی -

 یامتحان یپاسخ دادن به پرسش ها -

یزیخبر فوت عز دنیشدن از شن نیغمگ -

 پ-الف-ت-(ب2               ت-پ-پ-(الف1

ب-الف-الف-(پ4                پ-ت-پ-ت(3

مربوط به کدام قسمت نمودار بیبه ترت  ریز یاز عبارت ها کیهر -2

 است؟

 گرفتن درس ادی -

یاحساس میاز تصم یشکست ناش -

 در امتحان یقبول -

 نشاط پس از ورزش -

ت-پ-الف-(ب2            الف-پ-ت-(الف1

ت-الف-پ-(پ4            ب-الف-الف-(پ3

.دیمشخص کن بیبکار رفته را به ترت یشناسجامعه میمفاه ریدر متن ز-3

د چن انیم نی.از اجمع شدندمشاهده صحنه تصادف  یبرا یرخ داد. عده ا یو موتور سوار لیاتومب نیب یتصادف رانندگ کیشلوغ  یابانیدر خ »

.«افتیدر صحنه حضور  مقصر ییشناسا یبرا سی.پلاقدام کردند یکمک به و ینبوده و برا تفاوتیب دهینفر نسبت به فرد حادثه د

 یریجامعه پذ -یارزش اجتماع -یهنجار اجتماع -ی( کنش اجتماع1

 یکنترل اجتماع-یهنجار اجتماع-یارزش اجتماع -ی( کنش اجتماع2

 یریجامعه پذ-یارزش اجتماع - یهنجار اجتماع- یکنش اجتماع- یعیطب امدی( پ3

یکنترل اجتماع- یریجامعه پذ- یارزش اجتماع- یکنش اجتماع یاراد ریغ امدی( پ4

.دیمشخص کن بیبکار رفته را به ترت یشناسجامعه میمفاه ریدر متن ز-4

از دانش آموزان که بدون صف و با عجله  یکیوارد کالس شدند.  حق تقدم تیرعادبستان زنگ کالس به صدا در آمد. دانش آموزان با  کیدر  »

«.گوشزد کردرا به دانش آموزان  یمقررات مطالب تیعدم رعا. معلم در مورد دندیخنداز دانش آموزان به او  ی. بعضخورد نیزموارد کالس شده بود 

 یریجامعه پذ- یکنش اجتماع یاراد امدیپ- یکنش اجتماع یعیطب امدیپ- ی( کنش اجتماع1

 یکنترل اجتماع- یکنش اجتماع یعیطب امدیپ- یکنش اجتماع یاراد امدیپ- ی( کنش انسان2

یکنش اجتماع یعیطب امدیپ -یکنش اجتماع یاراد ریغ امدیپ -یهنجار اجتماع- یری( جامعه پذ3

 یکنترل اجتماع- یکنش اجتماع یعیطب امدیپ -یکنش اجتماع یاراد امدیپ- ی( ارزش اجتماع4
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 .دیمشخص کن بیبکار رفته را به ترت یشناسجامعه میمفاه ریدر متن ز-5

که  ی. جواناز قطار جا ماندند. دو مسافر سالمند آورده اند هجومحق تقدم به سمت در  تیاز مسافران بدون رعا یمترو عده ا ستگاهیا کی در»

 .«تذکر دهدنوبت به مسافران  تیاعتراض کرد که در مورد رعا ستگاهیو به مامور ا متاثرشدهصحنه بود  نیشاهد ا

 یکنترل اجتماع- یارزش اجتماع- یکنش اجتماع یاراد ریغ امدیپ- ی(کنش اجتماع1

 یریجامعه پذ- یهنجار اجتماع -یکنش اجتماع یاراد امدیپ-- ی( کنش انسان2

 یریجامعه پذ -یکنش انسان- یکنش اجتماع یعیرطبیغ امبریپ -ی( کنش اجتماع3

 یکنترل اجتماع- یهنجاراجتماع- یکنش اجتماع- یاجتماع دی( پد4

 ارتباط دارند؟ نهیکدام گز یبا عبارت ها ریاز موارد ز کیهر  بیبه ترت -6

 و موجود زنده یتفاوت جهان اجتماع -

 .ردیگیبر اساس آن شکل م یکه جهان اجتماع یو شناخت یآگاه -

 فیاز حقوق و تکال یبرخوردار -

 انیآدم یاجتماع یهادگرگون ساختن کنش -

 یگستره جهان اجتماع-انتظارات نقش  -فرهنگ -است ینیتکو ی(نظم جهان اجتماع1

 یعیطب یجهان ماورا- یدر جهان اجتماع تیعضو- یو خصوص یفرد یآگاه-است  یاعتبار ی(نظم جهان اجتماع2

 یعیطب یشناخت خداوند و جهان ماورا- یدر جهان اجتماع تیعضو- یمشترک و عموم یآگاه-است  ینیموجودات زنده و نظم آنها تکو تی(عضو3

 شناخت خداوند و فرشتگان -یجهان اجتماع یظم اعتبارن -یو خصوص یفرد یآگاه- شودیوراثت به نسل بعد منتقل م قیموجودات زنده از طر یها یژگی(و4

 فتعری ها انسان. ……بلکه با ستی.. ن……یجهان اجتماع اعضای. ……است که نیا یتفاوت موجود زنده با جهان اجتماع نیتر یو اصل نیمهمتر-7

 .دیآ می وجود به ها انسان... …شود و با یم

 قرارداد واعتبار- یاراده و آگاه- ینیو تکو یعیطب- نشی( نظم و چ1

 یفرد ینقش آگاه- رشیو پذ تیعضو- یو اراد ینیتکو -ی( کنش اجتماع2

 قرارداد واعتبار -یو خصوص یفرد یآگاه- یرارادیو غ یعیطب ریغ- نشی( نظم و چ3

 نقش  رشیو پذ تیعضو- یو عموم یفرد یآگاه- ینیو تکو یعیطب -ی( کنش اجتماع4

 ست؟ینشانگر چ ریموارد ز، یاجتماعدررابطه با جهان  -8

 .ستین یو خصوص یفرد یآگاه ردیگیبر اساس آن شکل م یکه جهان اجتماع یو شناخت یآگاه -

 .زدیر یفرو م یها جهان اجتماعکه با حذف آن یجهان اجتماع یاز اجزا یبرخ -

 .رندیگ یو تحول قرار م رییکه کمتر در معرض تغ ییها دهیاجزا وپد  -

 یاجتماع یجهان ها یسطح یها هیال-  یجهان اجتماع یها یژگیو-یجهان اجتماع یری( شکل گ1

 یجهان اجتماع قیعم یها هیال- یجهان اجتماع یاجزا  تیاهم- یجهان اجتماع یژگی( و2

 یاجتماع یجهان ها یگوناگون -یجهان اجتماع قیعم یها هیال- ی( ساخت جهان اجتماع3

 یجهان اجتماع یها هیال- یجهان اجتماع دیبازتول- یجهان اجتماع ی( گوناگون4

 .دیبودن و اندازه و دامنه مشخص کن ینیو ع یاز نظر ذهن ار ریز یها دهیپد-9

 «یدانش آموز قاتیتحق- یمنطقه شهر- یاجتماع تیامن »

 نامحسوس وکالن-و خرد  ینیع-( محسوس وکالن 2                           و خرد ینیع-خرد و محسوس -و کالن  ی( ذهن1

 و متوسط یذهن-محسوس وکالن -و محسوس   ی( ذهن4                   و متوسط ینیع-و کالن  یذهن- ینی( نا محسوس و ع3

 مربوط به کدام قسمت نمودار است؟ ریز یها دهیاز پد کیهر  -10

 یمحترم شمردن مقررات اجتماع -

 حضور در کالس زبان -

 یسنت یقیعالقه به موس -

 محرم امیا یعزادار ئتیه -

 پ-ت-الف-(ب2               الف-ت-پ-(الف1

 ت-ب-الف-(پ4                الف-پ-ت-(ب3

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

3 

 مربوط به کدام قسمت نمودار است؟ ریز یها دهیاز پد کیهر  -11

  یاعتماد اجتماع -

 یمراقبت از اموال عموم -

  یسانچ یکشت یمتاثر شدن از خبر آتش سوز -

 خاص یرنگ دنیعالقه به پوش -

 ب-الف-ت-(پ2                 الف-ت-پ-(ب1

 الف-پ-ب-(ت4                  پ-پ-ب-(ت3

 ست؟یچ جهینت ریاز موارد ز کیهر  بیبه ترت-12

 کنش انسان یاراد ریغ یامدهایپ -

 مختلف یها تیتفاوت کنش انسان در موقع -

 یجهان اجتماع یدگرگون ای ختنیفرور -

 یگسترش جهان اجتماع -

 مختلف یاجتماع یجهان ها شیدایپ -

ه ب ینیتکو یها دهیورود پد-عمل نکردن افراد جامعه به ارزش ها و هنجارها-مطلوب و نامطلوب کنش  یامدهایتوجه به پ-انسان  یاراد ریغ یکنش ها جهی( نت1

 انسان اریتنوع اراده و اخت- یجهان اجتماع

نوع ت- یبه جهان اجتماع یعیطب یو ماورا یعیطب یها دهیورود پد -یبعد یعدم انتقال فرهنگ به نسل ها- گرانیتوجه به حضور د -کنش یعیطب جهی( نت2

 انسان اریمعرفت و اخت

گسترش  -یبه جهان اجتماع یعیطب یها دهیورود پد -نسل در حفظ فرهنگ خود کی ییعدم توانا -کنش ها انیتوجه به سود و ز -کنش یعیطب جهی( نت3

 یجوامع بشر یازهاین

 -یبه جهان اجتماع یعیماورا طب یهادهیورود پد -عمل نکردن افراد جامعه به ارزش ها و هنجارها -گرانیتوجه به حضور د -انسان یاراد ریغ یکنش ها جهی( نت4

 متفاوت یو ارزش ها دیوجود عقا

در جهان  یریشود چه تاث یکالن مربوط م یورزش ها یجهان اجتماع یسطح یها هی،ال یمحورکه به عناصر ثابت و  ییتفاوتها بیبه ترت-13

 کنند؟ یم جادیاجتماع ا

 یاجتماع یجهان ها انیم یتفاوت ها  -شوندیواحد واقع م یجهان اجتماع کیدر آن  -کنند یم لیتبد گرید یرا به جهان اجتماع یجهان اجتماع کی( 1

 آورند. یمختلف را به وجود م

 یاجتماع یجهان ها انیموجب تفاوت م -کنند یم لیتبد گرید یرا به جهان اجتماع یجهان اجتماع کی-شوند یواحد واقع م یجهان اجتماع کی( درون 2

 شوندیمختلف م

جهان  کیدر درون  -آورند یمختلف را به وجود م یاجتماع یجهان ها انیم یتفاوت ها -کنند یم لیتبد گرید یرا به جهان اجتماع یجهان اجتماع کی( 3

 شود. یواحد واقع م یاجتماع

 یرا به جهان ها یجهان اجتماع کی- شوندیواحد واقع نم یجهان اجتماع کیدرون  -آورندیمختلف را به وجود م یاجتماع یجهان ها انیم ی( تفاوت ها4

 .کنندیم لیتبد گرید یاجتماع

 اجتماعی جهان... …آن یموجود و در پ یجهان اجتماع رییاست. با تغ یآن باق یها امدپی پابرجاست.…… یجهان اجتماع کیکه  یتا زمان-14

 گذارد. یم رتاثی...…آورد که بر  یبه دنبال م یگرید یشکل خواهد گرفت و الزام ها یدیجد

 گرید یاجتماع یجهان ها-آن  یها و هنجارهاارزش رییتغ-افراد  یمشارکت اجتماع قی( از طر1

 آن یاعضا یاجتماع یها تیفعال -آن یبرداشته شدن  الزام ها -افراد یمشارکت اجتماع قی( از طر2

 یو گسترش جهان اجتماع یدگرگون-آن  یها و هنجارهاارزش رییتغ -خود یها و هنجارهاارزش هی( برپا3

 گرید یاجتماع یبسط و گسترش جهان ها -آن یبرداشته شدن الزام ها -و اراده افراد ی( بر اساس آگاه4

 .دییرا مشخص نما ریز یغلط بودن عبارت ها ای حیصح  بیبه ترت-15

 داد. صینامناسب بودن آنها را تشخ ایکرد و مناسب  یابیارز یاجتماع یتوان در پرتو آرمان ها یرا م قیحقا -

 را دارند. ییاجرا یها و روش ها کیدرباره تکن یتوان داور یعلوم تجرب -

 توان شناخت. یم یکالن و ارزش ها درباره انسان و جهان را با روش ها و علوم تجرب دیحق و باطل بودن عقا -

 غ-غ-ص-(ص4      ص -غ-غ-(ص3         غ  -ص-غ-(غ2   ص   -غ-ص-(غ1   شود. یم رییدستخوش تغ یهر جهان اجتماع یو واقع یحدود قلمرو آرمان -
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 ارتباط دارند؟ یمیبا چه مفاه ریز یاز عبارت ها کیهر  بیبه ترت-16

 جامعه سکوالر کیدر  یتکاثر و ثروت اندوز -

 .کندیم تنگ یو اخالق یعاطف یدسته از کنش ها عرصه را بر کنش ها نیدر جهان متجدد رواج ا-

 .رودیاز دست م یبشر یارزش ها و آرمان ها یابیدسته از علوم امکان ارز نیبا افول ا  -

 یا لهیجامعه قب کیدر  یا لهیو قب یتفاخر نسب -

 یقلمرو واقع- یعلوم تجرب- یاجتماع یهاکنش- ی( قلمرو آرمان1

 یقلمرو واقع- یعلوم عقالن-حسابگرانه معطوف به ارزش  یهاکنش-باطل  ی( ارزش ها2

 باطل یهاارزش -یانیعلوم وح- یسنت یکنشها-یقلمرو واقع( 3

 باطل یهاارزش -یانیو وح یعلوم عقالن- ایحسابگرانه معطوف به دن یهاکنش- ی( قلمرو آرمان4

  دهد؟ ینشان م یرا به درست یجهان اجتماع یو آرمان یقلمرو واقع انیکدام شکل نسبت م -17

 

1                   )                 2                                    )3                                         )4) 

 

 

و ارزش ها  دعقای همان اساس بر را خود اعمال و ها ها،کنش هنجار اگر و....  …را  به قیحق یو ارزش ها دیبه عقا مانیجوامع مختلف با ا-18

 .……به قتیسازمان دهند حق

 .شودیوارد م یقلمرو آرمان -کنند یم کینزد ی( قلمرو واقع1

 .شودیوارد م یقلمرو آرمان- کنندیخود وارد م ی(  حوزه فرهنگ عموم2

 . شودیمسلط م یحوزه فرهنگ عموم-کنند  یم کینزد ی( قلمرو آرمان3

 کنند.  یم دایراه پ ستین یقلمرو واقع  -کنند  یخود وارد م ی( قلمرو آرمان4

 .……یعنی. هستند ……تیدر قلمرو واقع قیحقا -19

 فرهنگ باطل را دارد. رشیجامعه امکان انحراف از فرهنگ حق و پذ- ریپذ ریی( ثابت و تغ1

 .کنندیخود وارد م یرا به عرصه فرهنگ واقع قتیحق یقیحق یو ارزش ها دیبه عقا مانیجوامع مختلف با ا -ریناپذ ریی( غالبا تغ2

 .شودینم نییبر اساس نوع نگاه رفتار جوامع مختلف تع یو ارزش و کنش اجتماع دهیعق کیبودن  یواقع ای یقیحق-ری(متغ3

 .شودیم نییبر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تع یو کنش اجتماع ده،ارزشیعق کیبودن  یواقع ای یقیحق-ریرناپذیی( ثابت و تغ4

 .دیمشخص کن بیموارد را به ترت نیا یتیهو یها یژگینوع و-20

 «فرزند دوم خانواده -کارمند وقت شناس -دانش آموز »

 و ثابت ی،اجتماع یانتصاب -ریو متغ یاکتساب ،یاخالق یروان -ریو متغ ی،اجتماع ی( اکتساب1

 یجسمان ریو غ ی،فرد یاکتساب -ریو متغ یاخالق ی،روان یاجتماع-و ثابت  ی،فرد ی( اکتساب2

 یو جسمان ی،انتساب یاجتماع- ریو متغ یفرد ،یروح- ریو متغ ی،اکتسابی( اجتماع3

 یو انتساب ری،متغ یفرد- یو فرد یثابت ،اجتماع- ریو متغ یانتساب ،ی( فرد4

 کدامند؟ بیبه ترت «پ»و«ب»،«الف»یهامصداق-21

 دیپد یمتفاوت یمختلف فرهنگ ها یمیاقل طیدر شرا -هستند ینفسان یقوا یبرا ییدر حکم ابزارها یبدن ی( قوا1

 را دگرگون ساختند. رانیجامعه ا خیتار ریمس ینیامام خم -ندیآ یم

انسانها  یاجتماع یهااز کنش یبرخ میقرآن کر -منجر شود دیشد یتواند به سردردها ی(  اضطراب و استرس م2

 را دگرگون ساختند. رانیجامعه ا خیتار ریمس ینیامام خم -داند یم ایو در یرا مبدأ فساد در خشک

وبدن  عتیخود با طب یبه تناسب ارزش ها یهر جهان اجتماع -خداوند است فهیبه عنوان خل عتیانسان در طب( 3

 .شودیآنها مشخص م لهیقب گاهیجا قیافراد از طر تیهو یا لهیدر جامعه قب -شود. یمواجه م یآدم

از کنش  یبرخ میکرقرآن  -شودیدرمان م یروح یکمک گرفتن قوا قیاز طر یجسمان یها یماریاز ب ی( برخ4

 افراد سازگار است. یو روان یاخالق تیخاص از هو یبا نوع یهر  جهان اجتماع -داند یم نیبرکات آسمان زم شیرا منشأ گشا یاجتماع یها

 واقعی

 آرمانی

 آرمانی

 واقعی

 قلمرو

 آرمانی

 قلمرو

 واقعی
 واقعی آرمانی
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 کند؟یم انیب گریکدیرا به  یتیهو یکدام بخش ها ریتاث ریز یعبارت ها-22

 هستند. ینفسان یقوا یبرا ییدر حکم ابزارها یبدن یقوا -

 یاخالق تیخاص از هو یبا  نوع یهر جهان اجتماع -

 شود. یآنها مشخص م یا لهیقب گاهیجا قیافراد از طر یاجتماع تیهو یا لهیدر جامعه قب -

 یروح یها یژگیرابطه جامعه و فرهنگ با و- ینفسان یها یژگیرابطه جامعه و فرهنگ با و-و بدن  عتیبا طب ی( رابطه جهان اجتماع1

 یافراد درون جهان اجتماع یاجتماع تیهو یریشکل گ- یبا جهان نفسان یتعامل جهان اجتماع -یروح اتیبر خصوص یجسمان یها یژگیو ریتاث( 2

 یجسمان اتیبا خصوص یتعامل جهان اجتماع- یبر جهان نفسان یاجتماع یزندگ ریتاث- یبا جهان نفسان ی( تعامل جهان اجتماع3

 یروح اتیبر خصوص یجسمان یها یژگیو ریتاث-بر فرهنگ  یجهان نفسان ریتاث- یروح اتیبر خصوص یجسمان یها یژگیو ری( تاث4

 ارتباط دارند؟ یمیبا چه مفاه ریز یاز عبارت ها کیهر  بیبه ترت-23

 گریبه نسل د یانتقال فرهنگ از نسل -

  یانسان با جهان اجتماع ییآشنا طیمح نیمهمتر -

 نوزادان  یصدور شناسنامه برا-

 آموزش قیاز طر یجهان اجتماع یو ارزش ها دیکردن عقا یدرون-

 یرسم ریغ- هیو تنب قیتشو- یریجامعه پذ -مدرسه-و اقناع  غی( تبل1

 اقناع-افراد یاجتماع تیشناختن هو تیبه رسم-خانواده - یری( جامعه پذ2

 و پاداش قیتشو-افراد  یاجتماع تیهو نییتع -خانواده-یری( فرهنگ پذ3

 اقناع-یاجتماع تیهو یریشکل گ-گروه همساالن -یاجتماع تیهو دی( بازتول4

 

 تعلق دارد؟ یاجتماع یاز جهان ها کیبه کدام  ریز یها یژگیو بیبه ترت-24

 دارد. یبستگ نیافراد به رابطه آنها با زم یاجتماع تیموقع -

 است. یاقتصاد یبر اساس ارزش ها یاجتماع یها تیموقع یرتبه بند -

 وجود دارد. یصعود ینژاد خاص امکان تحرک اجتماع کی یصرفاً برا -

 جامعه سکوالر -یغرب یجوامع فئودال -دی( جامعه آپارتا1

 دیجامعه آپارتا-یدار هینظام سرما-یوی( جامعه سکوالر و دن2

 ینظام کاست-دیجامعه آپارتا-سمی( فئودال3

 دیجامعه آپارتا-یدار هینظام سرما-یغرب ی(جوامع فئودال4

 تناسب دارد؟ نهیکدام گز یهر متن با عبارتها بیبه ترت دیو مشخص کن دیرا بخوان ریدو متن ز-25

جمهور  سیانتخابات شد. رئ جینتا یمانع از اجرا ینظام یدادند اما کودتا یرا یاسالم تیبه حاکم یالدیم 1991در سال  ریمردم الجزا تیاکثر -

 دارند. ازیکنترل شده ن یبه دموکراس ریکودتا گفت که مردم الجزا نیدر دفاع از ا کایوقت آمر

 تندسیحرام ن نکهیبا ا زیمشاغل ن یشود برخ کیبه آنها نزد دنبای مسلمان انسان و اند حرام. …و یمشاغل مانند ربا خوار یدر جهان اسالم برخ -

اد و افر قیمشاغل و حرف ها را تشو یجهان بعض نی. در مقابل ایمشاغل مکروه اند مانند دالل نی. ارندیاز مسلمانان خواسته شده آنها را نپذ یول

 دسته مشاغل مستحب اند مانند زراعت. نیکند. ا یم بیاشتغال به آنها ترغ یرا برا

 یو برخ ردیپذ یها را م تیهو یکه دارد برخ ییرزش هاو ا دیبه تناسب عقا یاهر جامعه -وجود ندارد. یاله نیامکان دادن به قوان یوی( در جوامع سکوالر و دن1

 کند. یرا منع م

 یراداند و ب یم نشیرا هدف آفر یمتعال یهاانسان تیاسالم ترب-داشته باشد یتواند بروز و ظهور اجتماع یافراد م یو معنو ینید تیجهان سکوالر هو کی( در 2

 کند. یرا اعمال م یا ژهیو یتحقق آن مراقبت ها

 تیهو یو معنو ینیجهان د کیدر -شناسد  یم تیرا در محدوده همان ارزشها به رسم یتحرک اجتماع  ردیگ یشکل م ینید یکه هول ارزش ها یجهان( 3

 شوند. یشناخته نم تیکنند به رسم یانسان را نف یو اله یکه ابعاد متعال ییها

حرفه ها را  یانسان سازند و  برخ رایز کندیم نیمشاغل را تحس یاسالم برخ -شوندیافراد را آشکار کند منع م یایدن تیکه هو ییهاتی(در جهان سکوالر فعال4

 مخرب انسانند. رایز کندیمذمت م
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 است؟ یمربوط به کدام نوع تحرک اجتماع ریاز موارد ز کیهر  بیبه ترت-26

 منطقه. کیاداره آموزش و پرورش  سیمدرسه به سمت رئ کی ریانتصاب مد -

 .یاسالم یمجلس شورا یاز سمت وزارت از سو ریوز کیعزل  -

 همان اداره شود. یکارمند بخش حسابدار ینیکارمند بخش کارگز کیفرزند  -

 آمده است. ایسواد به دن یو ب ریکه در خانواده فق یجراح معروف ا -

 یصعود یدرون نسل -یافق یدرون  نسل- ینزول ینسل انیم- یصعود ینسل انی( م1

 یصعود ینسل انیم -یافق ینسل انیم- ینزول یدرون نسل- یصعود ی( درون نسل2

 یافق ینسل انیم- یافق یدرون نسل -ینزول ینسل انیم- یافق ی( درون نسل3

 نزول یدرون نسل -یصعود یدرون نسل -ینزول یدرون نسل -یصعود ینسل انی( م4

 ست؟یچ امدیپ بیبه ترت ریموارد ز-27

 «یغرب یدر جوامع فئودال ییگرا دهیفرهنگ فا شیدایپ -دیجد یاجتماع تیموقع یریگشکل- یانسداد اجتماع- یتعارض فرهنگ »

ل شک-افراد  یتیهو راتییتغ- یاکتساب یها یژگیافراد بر اساس و یاجتماع تیموقع نییتع -جامعه یو ارزش ها دیدر چارچوب عقا یتیهو راتیی( وقوع تغ1

 یدار هیسرما ینظام اقتصاد یریگ

افراد  یابیارز- دیجد یاجتماع یها تیکسب هو -نژاد خاص کی یصرفاً برا یامکان تحرک اجتماع- یمقبول جهان اجتماع یاز مرزها رونیب یتیهو راتیی( تغ2

 یغرب ینبودن آنها در جوامع فئودال ایبودن  دیمف زانیها بر اساس مو گروه

 یتحرک اجتماع- یانتساب یهایژگیافراد بر اساس و یاجتماع تیموقع نییتع- ستندیو ارزش ها در تقابل ن دیکه با عقا یاز زندگ ییها وهیش یری( شکل گ3

 یطبقه متوسط در جوامع مدرن غرب یریشکل گ- یصعود

 طیبرخورد فعال و خالق با مح -است یاقتصاد هیبر اساس سرما یاجتماع یها تیموقع یکه در آنها رتبه بند یجوامع- یاجتماع یها ی( اضطراب و نگران4

 یغرب یتیجوامع ارباب رع یاجتماع

 ست؟یدرست ن یاجتماع تیدرست است و در ارتباط با هو یفرهنگ تیدر رابطه با هو کیکدام -28

 .ردیگ یشکل م یجهان اجتماع یفرهنگ تیافراد همواره در پرتو هو یاجتماع تیهو -کنند ینم رییثابت اند و تغ یفرهنگ یها تی(هو1

 ،یفرهنگ یها تیهو یریافراد فرصت شکل گ یاجتماع تیهو -افراد است یاجتماع تیگسترده تر از هو یا دهیپد یجهان اجتماع یفرهنگ یها تی( هو2

 آورد. یم دیو... را پد یشغل ،یخانوادگ

 دارد. یجهان اجتماع یفرهنگ تیدر هو شهیافراد ر یاجتماع تیهو -ردیگ یافراد شکل م یاجتماع تیدر پرتو هو یجهان اجتماع یفرهنگ تی( هو3

 دارد. یاجتماع تیدر هو شهیر یفرهنگ تیهو -ردیگ یآن شکل م یاجتماع یو ارزش ها دیبر اساس عقا یجهان اجتماع یفرهنگ تی( هو4

 ست؟یچ جهیعلت و نت ف،یعبارات، تعر نیاز ا کیهر  بیبه ترت -29

 راتییوقوع تغ -یجهان اجتماع یو ارزش ها دیبا عقا یزندگ وهیش انیم یتداوم ناسازگار -دیدرآ یکه به صورت تحوالت فرهنگ یراتییتغ »

 «جامعه یمقبول فرهنگ یافراد خارج از مرزها یتیهو

 یتزلزل فرهنگ -یفرهنگتعارض  -یمنف ی( تحول فرهنگ2                         یتعارض فرهنگ -تیبحران هو -مثبت ی( تحول فرهنگ1

 یتعارض فرهنگ -یتزلزل فرهنگ -تی( بحران هو4                   یمنف یتحول فرهنگ -یفرهنگ یخودباختگ -تی( بحران هو3

 کدام اند؟  «دهندیآنها که نشاط خود را از دست م»و « شوند یکه دچار مرگ م ییجهانها» یها یژگیو ب،یبه ترت -30

 و مرگ  یزندگ یافراد درباره معنا یپاسخ ندادن به پرسش ها - راتییباطل بودن جهت تغ ی( به سو1

 یبه پوچ انگار دنیرس -انسان ها  یو معنو یفطر ای یو جسمان یعیطب یازهایبه ن یی( بازماندن از پاسخ گو2

 شدن .  گانهیمبهوت و مقهور فرهنگ ب - یفرهنگ تی( دچار تحول شدن هو3

 و مرگ  یزندگ یغفلت از پرسش درباره معنا - یفرهنگ تیهو یزها( عبور از مر4

 به کار رفته است؟ یجامعه شناخت میکدام مفاه ر،یدر متن ز-31

منطقه محدود شدند و از گوشت بوفالو و که  کیدر  یوادار به زندگ کا،یبزرگ آمر یدشتها یسرخ پوستها کا،یبه قاره آمر انییهجوم اروپا در»

اعتبارش را از دست  زین تقدس بوفالوآنها دچار اختالل شد و  ییغذا یگردآور یعادت ها نیمرسومشان بود، محروم ماندند؛ بنابرا ییمنبع غذا

 .« داد

  تیبحران هو - ی( تزلزل فرهنگ2                             یتزلزل فرهنگ -( فرهنگ باطل 1

 فرهنگ  یعیمرگ طب -( خرده فرهنگ 4                    یفرهنگ یخودباختگ - ی( فرهنگ واقع3
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 فرهنگ، درست است؟ یتیدر ارتباط با تحوالت هو کیکدام -32

 براساس فرهنگ یاجتماع یکنشها یدر سامانده یجهان اجتماع یناتوان- یبروز تعارض فرهنگ-یمقبول فرهنگ یخارج از مرزها یتیهو راتیی( فراتر رفتن تغ1

  تیبحران هو-یتزلزل فرهنگ-خود

 یتحول فرهنگ - تیبحران هو-یمقبول فرهنگ یخارج از مرزها یتیهو راتییفراتر رفتن تغ - یتزلزل فرهنگ-جامعه  یو آرمان ها دی( از دست رفتن ثبات عقا2

  یمنف

ران بح-جامعه یو آرمان ها دیو از دست رفتن ثبات عقا یتزلزل فرهنگ-یفرهنگمقبول  یخارج از مرزها یتیهو راتییفراتر رفتن تغ - ی( بروز تعارض فرهنگ3

  تیهو

ت تحوال-یفرهنگ تیو تحول هو یدگرگون- تیبحران هو-یبروز تعارض فرهنگ-براساس فرهنگ خود یاجتماع یکنش ها یدر سامانده یجهان اجتماع ی( ناتوان4

 یتمدن

 د؟یآ یم شیپ یتیچه وضع یفرهنگ طیشرا نیاز ا کیدر هر  بیبه ترت-33

  یفطر ای یجسمان یازهایباز ماندن از پاسخ به ن -

  تیبحران هو -

 افراد  یو روح یمعنو یازهایعمل نکردن متناسب با ن -

  یفرهنگ تیو تحول هو یدگرگون - یتعارض فرهنگ - یو خود کش یدیبا ناام ییاروی( رو1

  یتزلزل فرهنگ - یو خودکش یدیبا ناام ییارویرو - یفرهنگ تیو تحول هو ی( دگرگون2

 یو خودکش یدیبا ناام ییارویرو - یفرهنگ تیو تحول هو یدگرگون - ی( کهولت و مرگ جهان اجتماع3

 یفرهنگ تیو تحول هو یدگرگون - یتزلزل فرهنگ - ی( کهولت و مرگ جهان اجتماع4

 

 افتد؟  یم یچه اتفاق راتییتغ نیخورد و به موجب ا یواحد رقم م یجهان اجتماع کیدر درون  یتیهو راتییتغ یتا چه زمان-34

در تقابل هستند به دنبال  یاجتماع یو ارزش ها دیرا که با عقا یاز زندگ ییها وهیجامعه واقع شود و ش یمقبول فرهنگ یدر خارج از مرزها یتیهو راتیی( تغ1

 شود  یمنجر م یبه تعارض فرهنگ اوردیب

تواند  یبلکه م رد،یگ یجامعه قرار نم یفرهنگ تینه تنها در تعارض با هو راتییتغ نیجامعه واقع شود و ا یمقبول فرهنگ یدر خارج از مرزها یتیهو راتیی( تغ2

 باشد.  یمستلزم گسترش و توسعه فرهنگ اجتماع

جامعه قرار نگرفته و  یفرهنگ تیدر تعارض با هو راتییتغ نیو ا ردیکالن جامعه شکل گ یو ارزش ها دیافراد در چارچوب عقا یاجتماع تیکه هو ی( تا هنگام3

 شود.  یمنجر م یدر تقابل باشد به تزلزل فرهنگ یاجتماع یبا ارزش ها

جامعه قرار  یفرهنگ تینه تنها در تعارض با هو یتیهو راتییتغ ردیکالن جامعه شکل گ یو ارزش ها دیافراد در چارچوب عقا یاجتماع تیکه هو ی( تا هنگام4

 باشد. یتواند مستلزم گسترش و توسعه فرهنگ اجتماع یبلکه م رد؛یگ ینم

 

از دست رفتن ثبات و »و  «یهست قتیخود و حق قتیدور ماندن انسان از حق»، «که توان عبور و گذر از گذشته خود را ندارد. یفرهنگ»-35

 در رابطه با کدام موضوع است؟ بیبه ترت« سازند. یمرا  یجهان اجتماع یفرهنگ تیکه هو ییو ارزش ها دیاستقرار عقا

 فرهنگ یعیمرگ طب - یخیتار یگانگیاز خودب - تی( بحران هو2         یتعارض فرهنگ - یفرهنگ یخودباختگ - یفرهنگ یگانگی( از خودب1

 یتعارض فرهنگ - تیبحران هو - یفرهنگ ی( خودباختگ4             یتزلزل فرهنگ - یفطر یگانگیاز خودب - یفرهنگ ی( خودباختگ3

  

 ست؟یدرست ن گر،ید یبا فرهنگ ها ییارویرو نینخست یکدام عبارت در رابطه با روش جهان اسالم در سده ها-36

 دو فرهنگ را اخذ کرد.  نیا یو روم، تنها عناصر عقل ونانیدهد، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ  یم تیکه اسالم به عقل و عقالن یتیاهم لی( به دل1

 آن عناصر اقدام نمود.  یبه بازساز ازیرا از آنها اخذ کرد و در صورت ن یریاساط ریعناصر غ گر،ید یاصول خود در تعامل با فرهنگ ها لی( با تعد2

 . ترفیمختلف آنها تصرف کرد و عناصر مشرکان آنها را نپذ یخود در دانش ها یدیتوح یو روم، به تناسب جهان شناس ونانی( جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ 3

ناصر آن ع یبه بازساز ازیفرهنگ ها اخذ کرد و در صورت ن گریعناصر سازگار با آن اصول را از د لیدل نیخود به تعامل پرداخت و به هم یفرهنگ تی( با حفظ هو4

 اقدام نمود.
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 قبل از ظهور اسالم ....... یرانیا تیهو-37

در  یریاساط یکه با آموزه ها انهیقوم گرا نیداشته اند، در قالب عناو یواحد یاجتماع یها تیبا آن که هو یرانیبود. اقوام مختلف ا یویو دن ینیردیغ یتیهو (1

 کردند.  دایپ یمتفاوت یفرهنگ تیبود، هو ختهیآم

در  یریاساط یکه با آموزه ها انهیقوم گرا نیداشته اند، در قالب عناو یمتفاوت یاجتماع یها تیبا آن که هو یرانیبود. اقوام مختلف ا یویو دن ینیردیغ یتی( هو2

 کردند.  دایپ یواحد یفرهنگ تیبود، هو ختهیآم

ه زرتشت ک نییآ یو ارزش ها دیداشته اند، در عقا یواحد یاجتماع یها تیبا آن که هو یرانیبود. اقوام مختلف ا ریبا اساط ختهیو آم ینید ،یدیتوح یتی( هو3

 کردند.  دایپ یمتفاوت یفرهنگ تیبود، هو ختهیدر آم یریاساط یبا آموزه ها

 نییآ یو ارزش ها دیداشته اند، در عقا یمتفاوت یاجتماع یها تیبا آن که هو یرانیبود. اقوام مختلف ا ریبا اساط ختهیو آم ینید ،یدیتوح یتی( هو4

 کردند. دایپ یواحد یفرهنگ تیبود، هو ختهیدر آم یریاساط یکه با آموزه ها زرتشت

قان و مستشر ینگاران غرب خیکه تار یریکند که ......... و تصو یم تیسرا یجهان اجتماع کی قیعم یها هیبه ال یدادوستد فرهنگ یدر صورت-38

 ...……کردند، یجهان اسالم القا م تیاز هو

 کرد.  یغرب مقاومت م یو اقتصاد یاسیبود که در برابر هجوم س ینید یتیهو -( روابط در محدوده هنجارها و نمادها باشد 1

 و یخیبود که به ابعاد تار یویسکوالر و دن یتیهو -داشته باشد  یبدون ملحق شدن به آن ابداعات گرید یبا فرهنگ ها ییارویدر رو ی( آن جهان اجتماع2

 . دیگرد یآن محدود نم ییایجغراف

 . دیگرد یآن محدود م ییایو جغراف یخیبود که به ابعاد تار یویسکوالر و دن یتیهو -داشته باشد  یمتفاوت یشکل ها ی( دادوستد فرهنگ3

 را به اقوام مختلف یامت اسالم ،یستیونالیو ناس انهیقوم گرا نیبود که در قالب عناو یتیهو -نکند  یخود پافشار یو ارزش ها دیبر عقا ی( آن جهان اجتماع4

 کرد. یم میتقس

 ارتباط دارند؟ یمیعبارت ها با چه مفاه نیاز ا کیهر  بیبه ترت-39

 انسان ها  یفطر یازهایاز ن یکی -

 مهم نهاد خانواده  یاز کارکردها -

  یجهان اجتماع تیهو هیاساس و پا -

 نهاد اقتصاد  - یریجامعه پذ - تیو ترب می( تعل2             فرهنگ                         - تیجمع نیتأم - ی( فرزندآور1

 نهاد خانواده  -مراقبت از فرزندان  - ییبایبه ز لی( م4                تیجمع -خانواده  یاعضا یازهاین نیتأم - ی( کمال طلب3

 ست؟یدرست ن« در جهان ینسل یپاک ساز دهیپد»در مورد  نهیکدام گز-40

سرخ  ونیلیمقطع پنجاه ساله، پانزده م کیپرداخت و در  یبردن ساکنان بوم نیو از ب یسلطه خود به نسل کش نیمتأ یها در هجوم به قاره اروپا برا ییکای( آمر1

 پوست را نابود کرد. 

 توسط صربها  یدر سراسر بوسن 1۹22-1۹۹۵در طول جنگ  یگریو د 1۹۹۵در سال  تسایدر سربرن یکیصورت گرفت  یدر بوسن ی( دو نسل کش2

بانه خود، توسعه طل یطرحها ینسبت به مسلمانان و اجرا انیهودیشدن تعداد  شتریو ب یاشغال یها نیسرزم یتیجمع بیترک رییتغ یاشغالگر قدس برا می( رژ3

 کند. یم اقدام یاشغال یها نیو کوچ دادن آنها به سرزم ایاز سراسر دن یهودیاعراب مسلمان و آواره کردن آنها به جذب مهاجران  یکیزیضمن حذف ف

 . ندیگو یم ینسل یپاک ساز ای یو ... را نسل کش یمذهب ،یقوم ،یگروه بوم کی تیاز جمع یبخش ایکل  یکیزیو حذف ف ی( هر گونه اقدام به نابود4

 «یافراد و جوامع غرب یابی تیهو یعامل اصل» ،«یجوامع غرب تیجبران کاهش جمع یاز راهها یکی» انگریب نهیکدام گز یعبارتها ب،یبه ترت-41

 است؟ « متجدد یجهان اجتماع یاز شاخص ها یکی»و 

  تیکاهش جمع - یدار هیسرما - یقیتشو یها استی( س2              یدار هینظام سرما -اقتصاد  - یتیجمع یها استی( س1

 یدار هیسرما تیهو - یاقتصاد صنعت - یهیتنب یاستهای( س4               عادالنه ثروت عیتوز - ییسودجو -مهاجران  رشی( پذ3

 کند؟  ینم یرا ط یمنطق ریس کی نهیکدام گز-42

 جادیموجود و ا یگسترش نهادها-خود یها تیها و قابل تیبه آنها با استفاده از ظرف یلزوم پاسخ جهان اجتماع-دیشدن مسائل جد داریپد-تیجمع شی( افزا1

  یتیرفع مسائل جمع-دیجد ینهادها

  یقیتشو یها استیاتخاذ س-یتیفروافتادن جهان متجدد در چاله جمع-یکاهش فرزندآور-یثارگریکاهش محبت و ا-یی( فردگرا2

و  ینفت یها میانواع تحر- یالملل نیسوءاستفاده طمع ورزان ب-و شکننده فیضع یمل دیتول یریشکل گ-ینفت یها هیسرما جادیا-کشف نفت-( اقتصاد وابسته3

 یمال

 یگسترش جهان اجتماع-آن یگسترش فرهنگ و معان-و عمل کردن به آن فرهنگ رفتنیشناختن، پذ-فرهنگ کی( کثرت حامالن و عامالن 4
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 عبارت های زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.-43

کارخانجات تولیدی مختلف تبدیل شود؛ اما اگر به درستی استفاده  اگرچه سرمایه های نفتی می تواند به انواع دارایی ها و ثروت ها مانند صنایع و -

 نشود، می تواند اقتصادی وابسته ایجاد کند که رشد و افول آن، به قیمت و درآمد نفتی وابسته است. 

تقیم ای می شود که مساقتصاد نفتی از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد می کند، باعث شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده  -

 . دو غیرمستقیم وابسته به نفت است؛ دولت بزرگی به وجود می آید که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت و نه رواج کسب و کار، افزایش ده

ولد مردمی ه ظرفیت های ماقتصاد مقاومتی، الگویی از اقتصاد پیشرفته، مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات بخش اسالم و اتکا ب -

رمغان می و دولتی، روحیه جهادی و ... و با حضور فعال و مؤثر در تعامالت جهانی، برای مردم جهان، امنیت، رفاه و پیشرفت توأم با عدالت را به ا

 آورد.

ون زایی در عین برون گرایی و ...، هویت مردم و دولت ایران می کوشند براساس عدالت، با اتکا به دانش و فناوری و با تأکید بر استقالل، در -

ز دشمنی ااقتصادی نوینی را پایه ریزی کنند که در مقابل انواع مشکالت و موانع، مقاوم و پایدار باشد تا بتواند مسیر پیشرفت را با تأثیرپذیری 

 های بیرونی و موانع درونی طی نماید. 

 غ – ص - غ - ص( 4                  ص - ص - غ- غ( 3                  غ- غ- ص - ص( 2                     غ -ص  -ص  -( غ 1

 

 کدام اند؟« پ»و « ب»، «الف»به ترتیب مصادیق -44

 «ب» رفاه زدگی

 درون زایی در عین برون گرایی «الف»

 «پ» فردگرایی و اصالت لذت

یکی از عوامل مؤثر در پیری و سالمندی جمعیت  -حفظ می کند. (اقتصادی که مبتنی بر منع خام فروشی ثروتهای طبیعی است و اقتدار و عزت ملی جامعه را 1

 موجب افتادن جوامع غربی در چاله جمعیتی شده است.  -جوامع غربی 

ی قوی خود متکی است ولی صرفا برای خود تولید نمی کند؛ بلکه آن را به صورتی متعادل با ( اقتصادی که مانند چشمه ای از درون بجوشد و بر تولید داخل2

 موجب کاهش محبت و ایثارگری در جهان متجدد شده است.  -از علل کاهش جمعیت در جوامع غربی  -سایر کشورها مبادله می کند. 

ست تا بتواند مسیر پیشرفت را بدون تأثیرپذیری از دشمنیهای بیرونی و موانع درونی طی نماید. ( اقتصادی که در مقابل انواع مشکالت و موانع، مقاوم و پایدار ا3

 موجب کاهش فرزندآوری در جوامع غربی گردیده است.  -نشانه جهان اجتماعی متجدد  -

موجب کاهش محبت و  -خانواده در جوامع غربی است. باعث اختالل در نهاد  -( بازسازی هویت اقتصادی با اجرای قانون اساسی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی 4

 ایثارگری در جهان متجدد شده است.

 شده است؟ انیب یبه درست نهیدر کدام گز یو کنش اجتماع یرابطه کنش اقتصاد-45

1                                  )2                                     )3                     )                4) 

 

  

 

 ارتباط دارند؟ میبا کدام مفاه ریز یعبارت ها ب،یبه ترت -46

 کنند.  یمشرکانه دارند، پنهان م تیکه هو یخود را از افراد و جامعه ا یو آسمان یاله یها تیو آسمان ظرف نیزم -

 شوند.  یم یو جهان هست قتیانسان به حق یابیمانع دست میکه از نظر قرآن کر یباورها و اعمال -

 شود.  یاو م یاستعدادها ییو شکوفا یانسان با جهان هست حیمانع تعامل صح -

  یعیبا علوم طب یانگاشتن تفاوت علوم انسان دهیناد - یدیتوح ریمشرکانه و غ یباورها - یبا افراد و جوامع انسان ینیجهان تکو مانهی( رفتار حک1

  یدیعدم شناخت درست انسان از جامعه توح - یو اخرو یویدن یرهایزنج -و مرگ امتها  ی( زندگ2

 ینیانسانها در برابر جهان تکو یریپذ تیعدم مسئول -اغالل و سالسل  - یو جهان انسان ینی( تعامل جهان تکو3

  یو جهان هست شتنیعدم شناخت درست انسان از خو -اغالل و سالسل  - ینیجهان تکو ی( ادراک و آگاه4

 

 یازدهم 2جامعه شناسی  پایه
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 دارند؟ یشتریارتباط ب نهیکدام گز میبا مفاه ریز قیاز مصاد کیهر  ب،یبه ترت -47

  نینو یاز خانه در معمار ییازدایو ح یا شهیخانه ش -

 باشد.  یم یو جار یسار وستهیمقدس با مصائب فراوان است که آثار و برکاتش پ یحماسه ا ،ینیحماسه حس -

 ( 41)روم / « وظهر الفساد فی البر و البحر بما کتبت آیرى الناس ... » فهیشر هیآ -

 یبه رو ینیبرکات جهان تکو یجامعه باعث گشوده شدن درها یدیانسان و فرهنگ توح یاخالق اله - یو جهان فرهنگ یجهان ذهن ی( تناسب و هماهنگ1

  یبا جهان اجتماع ینیتعامل فعال جهان تکو -شود  یانسانها م

 - یبا جهان فرهنگ ینیماند. تعامل فعال جهان تکو یو آسمان از تعامل سازنده با آنها باز م نیمشرکانه داشته باشند، زم یتی( هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هو2

 دارد.  یبا افراد و جوامع انسان مانهیحک یخداوند سبحان، رفتار تیمشبراساس حکمت و  ینیجهان تکو

 تیوضع -دارد.  یبا افراد و جوامع انسان مانهیحک یخداوند سبحان، رفتار تیبراساس حکمت و مش ینیجهان تکو - یو جهان فرهنگ ی( تعامل جهان ذهن3

 است.  یبر جهان اجتماع ینیجهان تکو ریحاصل تأث ستیز طیمح یامروز

 و نیمشرکانه داشته باشند، زم یتیهرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هو - یو جهان فرهنگ یتعامل متقابل جهان ذهن -به حوزه فرهنگ  یفرد یها شهی( ورود اند4

 کنند.  یخود را از آنها پنهان م یاله یها تیآسمان ظرف

است که و  یگروه دگاهید کیدانند و کدام  یم ینیو تکو یاست که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهن ینظر کسان کیکدام  ب،یبه ترت -48

 کنند؟ یمحدود م عتیرا به جهان طب ینیجهان تکو

 دارند.  یو ماد یعیطب یتیذهن افراد و فرهنگ جامعه هو -وجود ندارد.  یتفاوت واقع یو اجتماع یعیعلوم طب نی( ب1

 دانند.  یافراد را تابع فرهنگ م یو فرد یجهان ذهن -است.  یعیعلوم طب ریبه ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظ( علوم مربوط 2

 دارند. یو ماد یعیطب یتیذهن افراد و فرهنگ، هو -افراد تابع فرهنگ جامعه است.  یو فرد ی( جهان ذهن3

 .دانندیدخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف م یبرا یاده خامرا م یعیجهان طب -دارند.  یعیطب یتی( ذهن افراد و فرهنگ جامعه هو4

 ست؟ین «تیسطح دوم عقالن»و  «یشباهت ها و تفاوتها در فرهنگ جهان»بر  دیتأک تیاهم انگریکدام عبارت ب ب،یبه ترت-49

 یو ارزش ها دیبراساس عقا یخیمختلف تار طیبتواند در شرا دیبا یفرهنگ جهان -دارد.  یرا در برابر جنگ و خشونت پاس م یتفاوتها، صلح جهان رشی( پذ1

 پاسخ مناسب بدهد.  ریمتغ یازهایخود به پرسش ها و ن نیادیبن

بشر درباره انسان و جهان پاسخ  نیادیبن یبتواند به پرسش ها دیبا یفرهنگ جهان -کند.  یشناخت متقابل فرهنگ ها را فراهم م زهیتفاوت ها، انگ رشی( پذ2

 . دهدیخود را از دست م تیدهد وگرنه توان دفاع از هو

 یزش هاو ار دیسنجش عقا یبرا یزانیو م اریمع دیبا یفرهنگ جهان -گرفتن تفاوتهاست.  دهیمستلزم ناد ،یبر اشتراکات و شباهت ها در فرهنگ جهان دی( تأک3

 خود دفاع کند.  یارزش ها تیمختلف داشته باشد تا بتواند از عقالن

راساس ب یخیمختلف تار طیبتواند در شرا دیبا یفرهنگ جهان -انسانها و فرهنگ هاست.  انیم یهم زمان بر شباهت ها و تفاوت ها دی( مراسم حج نمونه بارز تأک4

 پاسخ مناسب بدهد. ریمتغ یازهایخود به پرسش ها و ن نیادیبن یو ارزش ها دیعقا

فتن ر نیاز ب»شود؟  یحاصل م جینتا نیا ابد،یتحقق ن یفرهنگ مطلوب جهان کیمتعلق به  یاز ارزش ها کیکه کدام  یدر صورت ب،یبه ترت-50

 «مختلف یو ارزش ها دیسنجش عقا یبرا یزانیو م ارینداشتن مع»و  «یو روان یروح یبشر به بحران ها یگرفتار»، «قدرت مقاومت انسانها

  تیعقالن - تیمعنو -و تعهد  تی( مسئول2                                             تیمعنو - قتحقی ۔ تی(عقالن1

 تیعقالن – تیمعنو -( عدالت و قسط 4                                 قتیحق - تیمعنو -و تعهد  تی( مسئول3

 ست؟یدرست ن «یجامعه تغلب از نظر فاراب یها یژگیو»کدام عبارت در ارتباط با -51

 فتهیکه همه مردم، ش دیآ یم شیپ یهنگام یوضع نیکنند. چن یم یهمکار گریکدیملتها، با  ریشدن بر سا رهیو چ افتنیغلبه  ی( در جامعه تغلب، مردم برا1

 شوند.  گریغلبه بر اقوام و ملل د

 یو برا گریغلبه بر اقوام د یخود، برا یبقا یاز آن جا که مردم جامعه برا یشوند، ول رهیچ زیمردم جامعه خود ن کیکای( افراد جامعه تغلب دوست دارند که بر 2

 . ندینما یخوددار گریکدیبر  یرگیناچارند از چ ازمندند،یبر خود، به هم ن گریاقوام د ۂممانعت از غلب

به  گریمردم جوامع د لیدل نیبرترند. به هم گریه جوامع دباشند و از هم دیاند و با گرانیو مورد رشک د روزیبرند تنها آنان هستند که خوشبخت، پ ی( گمان م3

 شوند.  یارزش شمرده م ینظر آنان خوار و ب

ده که آنان به دست آور یتینتوانسته اند به موقع گرید یبرند که ملت ها ی. گمان مندینما یآنها چاپلوس یکرده و برا شیرا ستا گرانیخواهند د ی( همواره م4

 شناسند. یرا نم یسعادت نیچن گریاند برسند و اصوال ملل د
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 د؟یآ یم شیپ یتیچه وضع ریز طیاز شرا کیدر هر  ب،یبه ترت -52

 باشند.  رفتهیجهان غرب را پذ یمطلق فرهنگ یکه برتر یمردم -

 باشند.  یسرنوشتشان م نییجبرگرا که منکر نقش انسانها در تع یفرهنگ ها -

 مشرکانه داشته باشند.  یتیهرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هو -

 مانند.  یو آسمان از تعامل سازنده با آنها باز م نیزم -آورند.  ینفوذ سلطه گران را فراهم م نهیزم -کنند.  یجهان غرب جست وجو م هیخود را در حاش تی( هو1

 یتماعو اج یعلوم انسان یها تیها و ظرف تیقابل - رندیگ یم انی. قدرت مقاومت را از آدمندینما یکند، دنبال م یم میآنان ترس یرا که جهان غرب برا یری( مس2

 گردد.  یمحدود م

 برند. ینم یو آسمان یاله یها تیاز ظرف یبهره ا -مختلف ندارند.  یو ارزش ها دیسنجش عقا یبرا یزانیو م اریمع -شوند.  یم یفرهنگ ی( دچار خودباختگ3

 بندد. یآنها م یبرکات خود را به رو یدرها ینیجهان تکو گرید یاز برخ یظالمانه برخ یبهره کش -شوند.  یم یفرهنگ خونیو شب ی( دچار تهاجم فرهنگ4

 یاسیو س یاقتصاد یمستعمره، استفاده از نهادها و سازمانها یکشورها یو داخل یبوم انیاستفاده از مجر ،یاقتصاد صنعت نهیدر زم شرفتیپ -53

 ست؟یچ انگریب ب،یبه ترت ،ینظام یو استفاده از کودتا یالملل نیب

 شباهت استعمار و استعمار نو  -روش استعمار فرانو  -استعمار فرانو  یژگیو -استعمار  یری( نحوه شکل گ1

 تفاوت استعمار و استعمار نو  -استعمار فرانو  استیس -روش استعمار  -استعمار نو  جهی( نت2

 شباهت استعمار و استعمار نو -استعمار نو  وهیش -استعمار نو  وهیش -استعمار نو  تی( از علل موفق3

 تفاوت استعمار نو استعمار فرانو -عملکرد استعمار نو  -استعمار نو  استیس -استعمار  تی( از علل موفق4

 

 کدام است؟« استعمار نو»و  «یفرهنگ سمیالیامپر» یژگیو ب،یبه ترت-54

حفظ سلطه جهان  یبرا - زدیقرار گرفته است، فرور گرید یجامعه ا ینظام ای یکه تحت تصرف اقتصاد یمنطقه ا یدهد که مقاومت فرهنگ یرخ م ی(هنگام1

 برد.  یبهره م یفرهنگ یها تیغرب از ابزارها و ظرف

 یالملل نیب یاسیو س یاقتصاد یاز نهادها و سازمانها -کند  یرا تصرف م گریکشور، بازارها و مواد خام کشور د کی یقتصادکه قدرت ا دهدیرخ م یی( در جا2

 برد.  یبهره م

 گرید یکشورها استیخود، س یو فرهنگ یبا اتکا به قدرت اقتصاد -شود  یمحقق م یاسیو س یشده در دوره استعمار نظام جادیا یها تی( با استفاده از ظرف3

 .ردیگ یم اریرا در اخت

 .ردیگ یم اریرا در اخت گرید یکشورها استیکنترل بازار و س ،ییبا روش و سازوکارها -جامعه مسلط است  یفرهنگ یتحقق آن، برتر طی( از شرا4

 

 ست؟یکننده چ انیب ریز یاز عبارت ها کیهر  ب،یبه ترت-55

 شاه برپا شده بود.  نیبه فرمان ناصرالد هیتعز یعاشورا و اجرا امیمراسم ا یبرگزار یکه برا ییبنا -

 منع شدند.  یاز استفاده از چادر، روبنده و روسر یرانیکه براساس آن زنان و دختران ا 1314ماه  ید 17در  یقانون بیتصو -

 تن ورقه طال به کار رفته است.  14آن که در ساخت  یعثمان نیسالط نیکاخ دلمه باغچه در استانبول، محل اقامت و مقر حکومت آخر -

ظواهر  تیکرد با رعا یجهان اسالم نداشت، تالش م یایخارج از جغراف یکه پشتوانه و عقبه ا نیا لیخود، به دل یراسالمیغ تیبه رغم هو یو قوم یلی( استبداد ا1

جز حذف مظاهر فرهنگ  یا رهکرد، چا یقدرت و سلطه جهان غرب عمل م هیکه در سا نیا لیبه دل یاستبداد استعمار -خود را حفظ کند.  ینیظاهر د ،یاسالم

 شد.  انینما یدر دوران خالفت، دوباره در جامعه اسالم یجاهل یارزشها و هنجارها -نداشت.  یاسالم

 و یاسیرجال س شتریب ،یغرب یاستعمار یدولتها یو صنعت یقدرت نظام -شد.  انینما یدر دوران خالفت، دوباره در جامعه اسالم یجاهل ی( ارزشها و هنجارها2

 سازمان داده شد.  یرهایو عش یا لهیدر چهارچوب مناسبات قب یدر دوران خالفت اقتدار جامعه اسالم -را مقهور خود ساخت.  یدولتمردان جوامع اسالم

که تا قبل از  یجوامع اسالم یاسیقدرت س -کرد.  یرا درون خود هضم و جذب م گانهیمهاجم ب یخود، گروه ها یقدرت و غنا لیبه دل ،ی( فرهنگ اسالم3

قدرت  بهغل -خورد.  وندیبا قدرت استعمارگران پ ،یغرب یسازش با دولت ها قیداشت در دوران استعمار از طر یا لهیو قب یدر مناسبات قوم شهیر شتریاستعمار، ب

 . شدیم یفرهنگ اسالم یها تیکردند مانع آشکار شدن ظرف یرفتار م یا لهیو قب یکه در چهارچوب فرهنگ قوم ییها

 ینید یو ارزش ها میخود در ظاهر از مفاه یاستمرار و بقا یساخت تا برا یم ریرا ناگز یخود، حاکمان جوامع اسالم یقدرت و غنا لیبه دل ،ی( فرهنگ اسالم4

 یدر عصر نبو یجاهل یهاارزش ها و رفتار -داشت.  یدر فرهنگ اسالم شهیشکل گرفت که ر ییهادر مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب، مقاومت -استفاده کنند. 

 بود.  دهیتا فتح مکه در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس در پوشش نفاق خز
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 نهیم گزدر کدا «یبا استبداد استعمار یلیتفاوت استبداد ا»و  «یاسالم یداریب شگامانیاز پ» ،«یاسالم دارگرانیب نیاز نخست» ب،یبه ترت-56

 آمده است؟ 

 خود را حفظ کند.  ینیظاهر د ،یظواهر اسالم تیکرد با رعا یتالش م یاستبداد استعمار -صدر  یامام موس - ینی( امام خم1

 جهان اسالم نداشت.  یایخارج از جغراف یپشتوانها یلیاستبداد ا -صدر  یامام موس - یاسدآباد نیجمال الد دی( س2

 کرد. یرا حذف م یمظاهر فرهنگ اسالم یاستبداد استعمار - ینیامام خم - یاسد آباد نیجمال الد دی( س3

 .دیگز یم یدور یبا فرهنگ اسالم میمستق ییارویاز رو یلیاستبداد ا - یرازیش یرزایم -صدر  ی( امام موس4

 وندی.......،با قدرت استعمارگران پ قیدر .......داشت، در دوران استعمار از طر شهیر شتریکه تا قبل از استعمار، ب یجوامع اسالم یاسیقدرت س-57

 .دیمسئله سبب شد تا .......به صورت ........در آ نیخورد و ا

  یمناسبات استعمار - یستیونالیمکاتب ناس - یغرب یسازش با دولت ها -دوران خالفت  ی( ارزش ها1

  یستیونالیمکاتب ناس - یو قوم یخیاستبداد تار - یاستبداد استعمار - یا لهیو قب ی( مناسبات قوم2

 یاستبداد استعمار - یا لهیو قب یمناسبات قوم - یقوم ،یخیاستبداد تار - یاسالم یو ارزش ها دی( عقا3

 یاستبداد استعمار - یومو ق یلیاستبداد ا - یغرب یسازش با دولت ها - یا لهیو قب ی( مناسبات قوم4

 ارتباط دارند؟ یمیبا چه مفاه ب،یبه ترت ریموارد ز-58

 را ندارد.  یانسان یدرباره ارزش ها و آرمان ها ینوع علم توان داور نیا -

 و سعادت بشر ندارد.  تیهدا یبرا یگونه برنامه ا چیکه ه ییاعتقاد به خدا -

 فرهنگ معاصر غرب  یانسان شناخت یژگیو نیمهم تر -

 سمیدئ -پنهان  سمیسکوالر -سکوالر  ی( دانش تجرب1

  یروشنگر - سمیدئ -سکوالر  یو عقل یتجرب ی( دانشها2

 سمیاومان - سمیدئ -سکوالر  ی( علم تجرب3

 سمیپروتستانت -عقل گرا  یروشنگر - یو فلسف یعقل ی( دانشها4

و  «یاستدالل عقل»، «سالمت بدن یبودن آن برا دیمف انیو ب یمطابقت دادن حرکات نماز با حرکات ورزش یاز عبارت ها کیهر  ب،یبه ترت-59

 است؟ نهیناظر به موارد کدام گز «یانسان یارزش ها و آرمان ها یدر داور یعلم تجرب یعلت ناتوان»

  یانسان ینبودن آرمان ها و ارزشها یحس - یعلم نیراه شناخت قوان - یویدن ریبا تفاس ینید یهنجارها و رفتارها هی( توج1

 است.  یدانش ابزار کیفقط  یعلم تجرب رایز - یفلسف نیراه شناخت قوان - یابعاد معنو هیدر سا یویو دن یابعاد نفسان یریگی( پ2

که آن را  یعلم تجرب یها تیمحدود لیبه دل - یعیرطبیها و امور غ دهیراه شناخت پد - یویدر جهت اهداف دن ینید ی( به خدمت گرفتن هنجارها و رفتارها3

 کرده است. یعلم ابزار کیبه  لیتبد

قرار گرفته و فقط قدرت تسلط  یانسان یویدر خدمت اهداف دن یعلم تجرب - یاضیر یایراه شناخت قضا - یویدن یدادن به رفتارها و هنجارها ینی( پوشش د4

 .دهدیم شیرا افزا یعیطب یها دهیانسان بر پد

  کدام اند؟ ب،یبه ترت« پ»و « ب»، «الف» یمصداق ها-60

 یوح ینف - عتیبدون شر نید - یعقل و وح ی( نف1

 عقل و تجربه ینف - سمیسکوالر - یی( افول حس گرا2

 یعقل و وح ینف -علم سکوالر  -عقل و تجربه  ی( نق3

 ییحس گرا - سمیدئ - یی( افول تجربه گرا4

 کدام است؟ ب،یبه ترت ل،یاز موارد ذ کیهر  شیدایعلت پ-61

 کامال سکوالر در غرب  یاسینظام س یریشکل گ -

  یبه اقتصاد صنعت یفئودال یاقتصاد کشاورز لیتبد -

 رنسانس  یدر ابتدا یمحل یتوسط پادشاهان و قدرت ها یویدر امور دن نیانکار دخالت د -

  سایو رقابت با آباء کل یویدن کردیرو -گسترش تجارت و رشد صنعت  - یروشنگر سم،یاومان سم،ی( سکوالر1

  سایکاهش اقتدار کل -و انقالب فرانسه  یانقالب صنعت - یروشنگر یفلسف یها شهی( اند2

 اشتند. د اگرایدن کردیکه رو سمینوع اول پروتستانت یمتحد شدن با حرکت ها - کایباال گرفتن تب طال و کشف قاره آمر - سمیبرالیل یاسیس شهی( اند3

در  سایو آباء کل انیحیشکست مس -رشد تجارت و باال گرفتن تب طال  - یاز انقالب صنعت یناش یاجتماع راتییدوران رنسانس و تغ یفرهنگ ی( حرکت ها4

 یبیصل یجنگ ها

 یروشنگر

 امدیپ یژگیو یدوره زمان

 یبحران معرفت «الف» ستمیقرن ب انیپا

 «ب» ییعقل گرا قرن هفدهم و هجدهم

 یدانش ابزار «پ» ستمیقرن نوزدهم و ب
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در سطح  تیحیمس فیتحر امدیپ»و « غرب دیلوتر و ژان کالون در فرهنگ جد نینقش مارت»، «غالب جهان غرب ینیجهان ب» ب،یبه ترت-62

 کدام است؟ «شهینظر و اند

  ییاگرایدن ینوع یو گام برداشتن به سو انیحیتوسط مس ثیقبول تثل -را فراهم آوردند.  یروشنگر یگسترش فلسفه ها نهیزم - سمیبرالی( ل1

  یریاساط یکردهایبا رو تیحیشدن مس ختهیآم -کردند.  نهیفرهنگ غرب نهاد نیادیبن یرا در باورها سمیسکوالر - یروشنگر ی( فلسفه ها2

 دیوحت یاز ابعاد عقالن تیحیدورشدن مس -غرب نقش داشتند.  یدر فرهنگ عموم سمیدر گسترش سکوالر ن،یاز د یپروتستان ریبا تفاس - سمی( سکوالر3

 سایکل یویعملکرد دن یتوجیه معنو -دادند.  یآن تسر قیو عم یفرهنگ غرب به سطح نظر یو ظاهر یرا از سطح عمل سمیسکوالر-سمی(اومان4

 

 ست؟یچ انگریب ریز یاز عبارت ها کیهر  ب،یبه ترت-63

 آنژ  کلیمجسمه داوود اثر م -

 درویدکارت، روسو، د یها شهیاند -

 نداده اند.  رییخود را تغ یزندگ وهیکه از قرن شانزدهم تا امروز، ش« ها شیآم»ها به نام  ستیاز آناپاپت یگروه -

  سمینوع دوم پروتستانت یحرکت ها - یروشنگر یفلسف یها شهیاند -باستان در دوران رنسانس  ونانی( بازگشت به هنر 1

 سمینوع اول پروتستانت یحرکت ها -فرهنگ غرب  یها هیال نیتر قیدر عم سمیکردن سکوالر نهینهاد - دیتوح یاز ابعاد عقالن سای( دورشدن کل2

 سمینوع دوم پروتستانت یحرکت ها - یاصالحگران پروتستان -انسان  یویو دن یدادن هنرمندان دوران رنسانس به ابعاد جسمان تی( اهم3

 ینوع اول پروتستان یحرکت ها - یعصر روشنگر لسوفانیف -انسان  یویو دن یبه ابعاد جسمان یدادن هنرمندان دوران قرون وسط تی( اهم4

 

و صنعت، درست  یاما در عرصه علم و فناور ست؛یدرست ن یاسیغرب در رنسانس، در عرصه س نیادیبن یدر رابطه با ارزش ها کیکدام -64

 است؟

خود،  یویدن کردیبا رو دیعلم جد -داند.  یم یرا مبدأ قانون گذار یخواست و اراده آدم ،یویبه انسان دن دنیغرب براساس اصالت بخش نینو یاسیس شهی( اند1

 عبور انسان از ملک به ملکوت را بر عهده نداشت.  تیعالم و مسئول قتیشناخت حق فهیوظ گرید

 گریر دد جیاز انگلستان آغاز شد و به تدر یدر قرن هجدهم، انقالب صنعت -داشت.  یجهان نیو ا یویکامال سکوالر، دن یکه شکل گرفت صورت یاسی( نظام س2

 . افتیگسترش  ییاروپا یکشورها

کرد و  دایرا پ تیاهم نیشتریمختلف، ب علوم نیدر ب یعلوم تجرب د،یجد کردیدر رو -رهگذر شکل گرفت.  نیبود که از ا یدیجد یاسیس شهیاند سمی( اومان3

 بخش از علوم بود.  نیو صنعت رهاورد ا یفناور

در  -. دینما ینید هیخود را توج یخطاها ایخواست عملکرد  یباشد و نه م یاله یارزش ها تیتوانست به دنبال حاکم یکه شکل گرفت نه م یاسی( نظام س4

 رهاورد آنها بود. یکرد و علوم تجرب دایرا پ تیاهم نیشتریب یعلوم مختلف بشر نیو صنعت در ب یفناور د،یجد کردیرو

 ست؟یچ جهیعلت و نت ف،یتعر ریاز موارد ز کیهر  ب،یبه ترت-65

  یخیآنها در هر دوره تار انیم یجوامع مختلف و شبکه ارتباط -

 جوامع مختلف  یرگذاریقدرت تأث -

  یدرون یبا چالش ها و تضادها یمواجهه جامعه جهان -

  رامونیجهان به دو بخش مرکز و پ میتقس - یفرهنگ نیب یچالش ها و تضادها - یجهان نی( نظام نو1

  یفرهنگ جهان کیمطلوب  یها یژگیغالب از و یفرهنگ ها یعدم برخوردار - یمتفاوت جامعه جهان یحالت ها - ی( جامعه جهان2

 رامونیجهان به دو بخش مرکز و پ میتقس - یتمدن یچالش ها و تضادها -الملل  نی( روابط ب3

 یفرهنگ سلطه در جامعه جهان یریشکل گ -متفاوت  یحضور فعال فرهنگ ها - ی( جامعه جهان4

 جامعه است؟ ایمربوط به کدام فرهنگ  ریز یاز عبارت ها کیبا توجه به روابط فرهنگ ها و جوامع مختلف در گذشته، هر -66

 خود را حفظ کرد.  تیهو ان،یسلوک تیدر دوره حاکم انیونانی یروزیبه رغم پ -

 کرد.  لیبا آن که از مغوالن شکست خورده بود، فرهنگ خود را بر آنان تحم -

 آن بود.  ینشر و گسترش آن مرهون قدرت و قوت فرهنگ -

 فرهنگ اسالم  - نیفرهنگ هند و چ -( فرهنگ مصر باستان 2                   نیفرهنگ چ - یرانیفرهنگ ا - ی( فرهنگ مغول1

 مفرهنگ اسال - نیفرهنگ چ - یرانی( فرهنگ ا4                    یرانیفرهنگ ا -فرهنگ اسالم  - نی( فرهنگ چ3
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 :بیبه ترت-67

 بردند؟  یبه سر م یاستعمار مهین طیدر دوره استعمار در شرا ییچه کشورها-

 گذاشتند؟  یم ریتأث گرید یکشورها یاسیبر نخبگان س یقیاز چه طر یسکوالر غرب یدولت ها -

 داران را افزود؟ هیسرما تیانباشت ثروت و موقع ندیبر فرا یچه عامل-

 رشد تجارت  - یغرب یعلوم و دانش ها جیترو - نیهند، چ ،ی( عثمان2              رشد صنعت           - یحیمبلغان مس -هند  ران،ی( مصر، ا1

 صنعت - یفراماسونر یسازمان ها - رانیا ،یعثمان ن،ی( چ4              یانقالب صنعت - یو فناور یتکنولوژ - یمصر، مالز ران،ی( ا3

 ،«یاقتصاد صنعت نهیدر زم شرفتیپ»و « سکوالر یاسیس یقدرت ها شیدایپ» ،«ینظام یاستفاده از کودتا» ،«یادغام جوامع در نظام جهان»-68

 ست؟یچ انگریب ب،یبه ترت

 استعمار نو  جهینت - سمیبرالیدستاورد ل - میروش منسوخ استعمار قد -( روش استعمار فرانو 1

 استعمار  یرینحوه شکل گ -دستاورد انقالب فرانسه  -شباهت استعمار و استعمار نو  -استعمار نو  تی( موفق2

 استعمار تیعامل موفق - یجهان نینظام نو نیاز مراحل تکو -استعمار نو و فرانو تفاوت  -( دستاورد استعمار 3

 استعمار نو تیموفق -استعمار فرانو  امدیپ -شباهت استعمار و استعمار نو  - یجهان نینظام نو نیتکو ندی( فرا4

 است؟ ینظام جهان نیاز مراحل تکو کیمتعلق به کدام  ب،یموارد به ترت نیا-69

 یبودند که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نم یاقوام یدر هم شکستن مقاومت فرهنگ ازمندیخود ن یمنافع اقتصاد نیتأم یبرا یغرب یکشورها»

رفت که شکل گ ییبا انقالب فرانسه دولت ها» -« داران افزود. هیسرما تیانباشت ثروت و موقع ندیبود که بر فرا یگریصنعت عنصر د» -« کردند.

 « اعالم کردند. نیخود را از د ییداج ،یبه طور رسم

 سوم –دوم  -( چهارم 4اول           -دوم  -( سوم 3          چهارم  -سوم  -( دوم 2اول           -سوم  -( دوم 1

 نادرست هستند؟ ایدرست  ریز یاز عبارت ها کیکدام -70

 به نام دولت است.  یاجتماع یدر واحدها یزندگ ا،یدر دن یاجتماع یغالب زندگ ۂوی( امروزه شالف

 است.  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یابعاد اقتصاد یدارا ی( هر کشورب

 کالن است. یواحد اجتماع کی ی( نظام جهانپ

 ن -د -(د4ن        -د -(ن3د         -ن  -(د2د       -ن  -(ن 1

 یمدت، فرهنگ کشورها نیا یچه بوده است و ط ستمیدو سده نوزدهم و ب دادیچگونه بود؟ رو ستمیهفدهم تا ب ۀنقش فرهنگ غرب از سد-71

 کرد؟ دایپ یتیچه وضع یرغربیغ

 -درآمدند.  یرامونیجوامع به صورت جوامع پ گریو د یبه صورت جوامع مرکز یجوامع غرب -. دیبخش یجوامع و جامعه جهان انیبه روابط م یدی( شکل جد1

 شد.  تیتثب یجهان یو اقتصاد یاسیس یروابط و سازمان ها هیآنها در حاش تیوضع

 یاسیس یروابط و سازمان ها هیدر حاش -. دیبخش یجوامع و جامعه جهان انیبه روابط م یدیشکل جد -شکل گرفت.  یدیجد یو اقتصاد یاسیس ی( سازمانده2

 کرد.  دایمتزلزل پ یتیوضع یجهان یو اقتصاد

 یسایس یروابط و سازمان ها هیدر حاش -شکل گرفت.  یدیجد یو اقتصاد یاسیس یسازمانده -. دیبخش یجوامع با جامعه جهان انیبه روابط م یدی( شکل جد3

 کرد.  دایمتزلزل پ یتیوضع یجهان یو اقتصاد

 دچار اختالل شد. یرغربیفرهنگ جوامع غ ت،یحیمس غیبا تبل -شکل گرفت.  یدیجد یفرهنگ یسازمانده -. دیخود کوش یاسیبسط قدرت س ی( برا4

 

 استعمار شده، کدام روند درست است؟ یدر ارتباط با اقتصاد کشورها-72

بور از امکان ع -استعمارزده  یوابسته به کشورها عیانتقال صنا -شدن اقتصاد  یتک محصول یاقتصاد یوابستگ - یدر اقتصاد جهان ی( سلب قدرت چانه زن1

 تعمارگر اس یکشورها یاستعمار به استعمار نو برا

 - یربغ یکشورها یانتقال مستمر ثروت به سو -شدن اقتصاد  یتک محصول - یاقتصاد یوابستگ - یغرب یکشورها ازیکار و مواد خام مورد ن یروین نی( تأم2

 نامتعادل  ینامتعادل به گونه ا یمبادالت تجر

مر تداوم انتقال مست -نامتعادل در سطح جهان  یمبادالت تجار - یاقتصاد یوابستگ - یدر اقتصاد جهان یسلب قدرت چانه زن -شدن اقتصاد  ی( تک محصول3

 یغرب یکشورها یثروت به سو

 یورهاکش یامکان عبور از استعمار به استعمار نو برا-استعمارزده  یوابسته به کشورها عیشدن اقتصاد و انتقال صنا یتک محصول - یاقتصاد ی( وابستگ4 

 ثروت عیتوز یقرار گرفتن در چرخه نامتعادل جهان -استعمارگر 
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 «ینعتص یقدرتها یها استیس ریتحت تأث یجهان ینفت در بازارها متیکاهش ق» ،«ینفت یبراساس درآمدها رانیبودجه ا میتنظ» ب،یبه ترت-73

 استعمارزده است؟ یکشورها یاقتصاد یها یژگیاز و کیناظر به کدام « 1346در سال  رانیبه ا یانتقال صنعت خودروساز»و 

 استعمار زده  یاقتصاد کشورها یکمک به توسعه حداقل -محصول خاص  کیبه  یوابستگ - ی( کاهش قدرت چانه زن1

 ثروت  یجهان لیتعد -کار و مواد خام ارزان  یرویاز دست دادن ن - یاقتصاد ی( وابستگ2

 مستعمره یکشورها یافکار عموم بیفر -زار مصرف از دست دادن با - ی( عدم تعادل در نظام اقتصاد3

 استعمار زده یوابسته به کشورها عیانتقال صنا -در حال توسعه  ینفت یکشورها یکاهش قدرت چانه زن -شدن اقتصاد  ی( تک محصول4

 ارتباط دارند؟ یمیبا چه مفاه ب،یبه ترت ر،یموارد ز-74

 « شدن یموافقان جهان دگاهید»و  «یالملل نیبرداشتن موانع موجود از سر راه تجارت ب» -« محور هیاقتصاد سرما نیآغاز یها حرکت»

  یجهان نینظم نو جادیا - یالملل نیب یسازمانها - یو منطقه ا یقوم یاستهایس تی( حما1

  یجهان یچالش ها و تضادها جادیا - یاطالعات میعظ یاستفاده از شبکه ها -( گسترش صنعت ارتباطات 2

 یانسجام مطلوب جهان - یمشترک منطقه ا یبازارها - یتیبزرگ چندمل یآمدن شرکتها دی( پد3

 یمل یعدم اعتنا به مرزها - یرغربیغ یکشورها یمخدوش شدن استقالل اقتصاد -( انباشت ثروت 4

 ی. م یبه آنها خوددار یاز آموزش چه علوم»و « دهند یدر حال توسعه آموزش م یرا به کشورها یچه علوم یغرب یکشورها ب،یبه ترت»-75

 «دهد؟  یکند و سازمان م یم فیرا چگونه تعر یآدم یو زندگ اتیح ،یغرب یعلوم انسان»و « کنند؟

  یویسکوالر و دن یبه گونه ا - یراهبرد یدانش ها -است.  ازیمورد ن یغرب یبه کاالها یخدمت رسان یکه برا یعیاز علوم طب ی( بخش1

 آن  یبدون توجه به ابعاد معنو - ینید یمعرفت یها انیبر بن یمبتن یعلوم انسان - یغرب ی( علوم انسان2

 آن یو معنو یویبا توجه به ابعاد دن -دارد.  یکه نقش راهبرد ییدانش ها -شود.  یکشورها م نیکه منجر به رشد؛ صنعت وابسته در ا ی( علوم3

 یویسکوالر و دن یبه گونه ا -شود.  یجوامع در حال توسعه م یو فرهنگ یاقتصاد یکه باعث وابستگ یعلوم - یکیو تکنولوژ ی( علوم فن4

 شوند؟ یم ییها دهیعوامل، منجر به بروز چه پد نیاز ا کیهر -76

 دیپد»و  «یحیاز مبلغان مس یسکوالر غرب یدولتها تیحما» ،«سایقدرت کل یجیزوال تدر» ،«یمتفاوت در عرصه جهان یفعال فرهنگ ها حضور»

 .«یتیبزرگ چندمل یآمدن شرکت ها

  یدر سطح جهان یاقتصاد راتییتغ تیریقدرت خود به مد یبسط جهان -قدرت با تجارت و صنعت  وندیپ - یدر نظام جهان ی( انسجام فرهنگ1

 یریشکل گ - گرید یکشورها یاسیبر نخبگان س یرگذاریتأث - ینیردیغ تیبا هو ییدولت ها یریشکل گ -مختلف  یفرهنگ ها و تمدن ها انی( تعامل م2

 محور  هیاقتصاد سرما

  یاسیس یمرزها تیکاهش اهم - یمنافع اقتصاد نیتأم -فئودال ها و اربابان بزرگ  تیحاکم - یو تمدن یفرهنگ نیب ی( بروز چالش ها3

مخدوش ساختن استقالل  - یرغربیجوامع غ یاختالل در فرهنگ عموم جادیا - دیجد یملت ها -دولت یریشکل گ - یدر نظام جهان یدرون ی( بروز چالش ها4

 کشورها  یمل یها استیو س یاقتصاد

 کدام است؟ یاسیو س یغرب در چارچوب اهداف اقتصاد یانتقال فرهنگ تیریبه دست گرفتن مد ریس-77

ناصر ع یریفراگ- یفرهنگ یگانگیاز خودب -جوامع  گریغرب با د یبرخورد استعمار -یاسیو س یاز نظر اقتصاد یرغربی( در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غ1

  یدیتقل یبه گونه ا گرید یفرهنگ

عناصر  یریفراگ - یفرهنگ یخودباختگ جادیا -یاسیو س یاز نظر اقتصاد یرغربیدر موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غ-جوامع  گریغرب با د ی( برخورد استعمار2

  یدیتقل یبه گونه ا گریفرهنگ د

خود در  تیریاز دست دادن مد - یفرهنگ یگانگیاز خودب- یفرهنگ تیو تحول هو یدگرگون - یمقبول فرهنگ یدر خارج از مرزها یتیهو راتیی( وقوع تغ3

  یعناصر فرهنگ غرب نشیگز

 - یبراساس مسائل درون فرهنگ گریبا فرهنگ د ییارویرو - یفرهنگ یاز امپراتور یرغربیغ یکشورها یریپذ بیآس - یاسیو س ییایجغراف یمرزها ی( فروپاش4

 یبه واسطه تزلزل فرهنگ یعناصر فرهنگ نشیاز دست دادن حالت فعال در گز

 انجام داد؟ یحل آن چه اقدام یبا کدام چالش مواجه بود و برا ب،یبه ترت سا،یکل کردیدر ارتباط با رو یجامعه غرب-78

 یمعنو کردیاز رو دنیو دست کش سایارباب کل یویاصالح رفتار دن - سایکل یویو دن ینظر کردیرو نی(چالش ب1

 یمعنو کردیاز رو دنیو دست کش سایارباب کل یویاصالح رفتار دن - سایپادشاهان و ارباب کل انی(چالش م2

 نسبت به عالم  یمعنو کردیاز رو دنیو دست کش ایو دن نیرابطه د ینف سایکل یو عمل ینظر کردیرو نی(چالش ب3

 نسبت به عالم یمعنو کردیاز رو دنیو دست کش ایو دن نیرابطه د ینف -سایپادشاهان و ارباب کل انی(چالش م4
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 کامال درست است؟ ریاز موارد ز کیکدام  یدر جوامع صنعت« چالش فقر و غنا»در رابطه با -79

 یاجتماع - یاقتصاد - یذات -(مستمر 2                  یدرون فرهنگ -خرد - یمنطقه ا -ی(مقطع1

 یاجتماع - یاقتصاد - یعارض -(مستمر 4                            یاجتماع -کالن  - یعلم -ی(مقطع3

 ست؟یچ امدیپ ب،یبه ترت ر،یامور مطرح شده ز-80

 « چالش و نزاع بلوک شرق و غرب انیپا»و « افراد یرفتن آزاد نیاز ب»، «گرفتن عدالت دهیناد»

 اول و دوم  یجهان یجنگ ها - یاقتصاد سمیبرالیدر ل هیصاحبان سرما تیفعال یآزاد - یستیالی( مشکالت جوامع سوس1

 بلوک شرق  یفروپاش - یستیالیمشکالت جوامع سوس - یاقتصاد سمیبرالیصاحبان ثروت در ل ی( باز گذاشتن راه استثمار برا2

 یشورو هیتجز - یستیالیصاحبان ثروت در جوامع سوس یباز گذاشتن راه استثمار برا - یاقتصاد سمیبرالیدر ل هیصاحبان سرما تیفعال ی( آزاد3

 1۹1۷در سال  یشورو ستیحزب کمون دنرسی قدرت به - غرب و شرق بلوک چالش ۔( چالش فقر و غنا 4

با  یاز چه سازمان ست؟یملت ها چ -از عوامل مؤثر در افول دولت یکیاشتراک نظر داشتند؟  ینهایو مالتوس در چه زم کاردویر ب،یبه ترت-81

 برند؟ ینام م« شرق یناتو» عنوان 

 جنبش عدم تعهد  -انباشت ثروت  - یستیمارکس دگاهی( د2            یشانگها یسازمان همکار -گسترش صنعت ارتباطات  - یاقتصاد سمیبرالی( ل1

 جنبش عدم تعهد -شدن  یجهان ندیفرا - یستی( اقتصاد کمون4                                         یسازمان کنفرانس اسالم -استعمار  - یبرالی( اقتصاد ل3

 شود؟ یمارکس محسوب نم اتینظر یها یژگیکدام مورد از و-82

 فرهنگ غرب  یحل چالش در چارچوب ارزش ها و آرمان ها - یخصوص تیمالک ینف - یدار هی( عبور از اقتصاد سرما1

  یاقتصاد سمیبرالینقد ل - یدار هینظام سرما یچالش ها هیعل یاعتقاد به حرکت انقالب - یستیبرالیل یی( عبور از فردگرا2

  یدار هیقتصاد سرماعبور از ا -بر مدار قدرت  یدیطبقه جد یریشکل گ -مناسب ثروت  عیو توز ی( اعتقاد به عدالت اجتماع3

 فرهنگ غرب ینظر یها انیعدم عبور از بن - یستیبرالیل ییعبور از فردگرا - یدار هینظام سرما یچالش ها هیعل ی( اعتقاد به حرکت انقالب4

برد چه نام دارد و همه بشر را بر مدار  یم نیاز خون، نژاد و ... را از ب یناش زیکه هر گونه ست یآمده است جامعه ا میبراساس آنچه در قرآن کر-83

 کند؟  یجمع م یزیچه چ

 برتر یاجتماع یارزش ها -( امت2                                  لیو اص یقیآرمان حق -( امت1

 برتر یاجتماع یارزش ها -فاضله  نهی( مد4                   لیو اص یقیآرمان حق -فاضله  نهی( مد3

رو قبل از ف نیدو بخش شهر برل ییمدت زمان جدا» ،«یدار هیمتقدم و نظام سرما سمیاز مخالفان لیبرال» ،«یستیالیجوامع سوسمشکالت »-84

 آمده است؟  یبه درست نهیدر کدام گز «نیبرل وارید ختنیر

 سال 2۸ - نیو لن سیافراد انگل یرفتن آزاد نی( از ب1

 سال 3۸ - نیمارکس و استال -قدرت نه ثروت  یبر مبنا یدیطبقه جد شیدای( پ2

 سال 3۸ - نیمارکس و استال -ثروت نه قدرت  یبر مبنا یدیطبقه جد شیدای( پ3

 سال 2۸ -مارکس و انگلس  - یرفتن استقالل اقتصاد نی(از ب4

 یکودکان قربان سیتند»، «در جنگ، زنان و کودکان انیرنظامیشدن غ ریدر گ»است؟ یخیاز موارد روبه رو مربوط به چه اتفاق تار کیهر -85

 «عربستان ناقض حقوق کودک»و  «گریکدیدر برابر  یو شورو کایآمر یروهاین ییآرا صف»،«مایروشیه یبمباران اتم»،«شهر پراگ

 منیجنگ با  - تنامیجنگ و -اول  یجنگ جهان -اول  یجنگ جهان -دوم  ی(جنگ جهان1

 منیجنگ با  - تنامیجنگ و -دوم  یجنگ جهان -دوم  یجنگ جهان -دوم  ی(جنگ جهان2

 جنگ با عراق -جنگ کره  -اول  یجنگ جهان -اول  یجنگ جهان -دوم  ی(جنگ جهان3

 جنگ با عراق -جنگ کره  -دوم  یجنگ جهان -اول  یجنگ جهان -اول  ی(جنگ جهان4

 نیتریجهنم»، «برد. شیسوم پ یکه جهان را به آستانه جنگ جهان یخیواقعه تار»ت؟ درست اس نهیروبه رو کدام گز میدر ارتباط با مفاه-86

 «ریجنگ و صلح در قرن اخ تیوضع»و  «ستمیجنگ قرن ب

 بشر خیدوران تار نیجنگ زده تر -کوبا  یبحران موشک تنامی(جنگ و2             مدام انقراض  دیبا تهد یزندگ -جنگ کره  -کوبا  ی(بحران موشک1

 مدام انقراض دیبا تهد یزندگ -کوبا  یبحران موشک تنامی(جنگ و4          بشر  خیدوران تار نیجنگ زده تر تنامیکوبا جنگ و ی(بحران موشک3

 «جنگ یانسان نهینماد هز»و  «تیقرن بشر نیجنگ زده تر»، «شدن جهان یتفرقه و قطب جادیعامل ا»پاسخ درست کدام است:  بیبه ترت-87

 زنگ صلح در سازمان ملل متحد - کمیو  ستیقرن ب - مانی(نبود تفکر و ا2          زنگ صلح در سازمان ملل متحد - کمیو  ستیقرن ب -قسط و عدالت(نبود 1

 ققنوس در سازمان ملل متحد ریتصو - ستمیقرن ب -(نبود قسط و عدالت 4              ققنوس در سازمان ملل متحد ریتصو - ستمیقرن ب - مانی(نبود تفکر و ا3
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 غرب، کدام مورد نادرست است؟ ینظام اجتماع یدرباره چالش فقر و غنا و چالش ها یپرداز هیدر ارتباط با نظر-88

 کرد.  یم هیرا توج یرغربیغ یکشورها یدر قبال مقاومت ها یغرب یقدرتها ینظام اتیجنگ تمدنها، عمل هیبا ارائه نظر نگتونی( هانت1

 کرد.  یم دایپ یستیو کمون یستیالیسوس یکرد و صورت یعبور م یدار هیو اقتصاد سرما یستیبرالیل ییمارکس از فردگرا یجامعه آرمان( 2

به  عتیر طبغلبه ب قیو صنعت، ثروت از طر یبا رشد علم تجرب یافزودند، ول یبر ثروت خود م یبا غنائم جنگ خی( اگوست کنت معتقد بود فاتحان در گذشته تار3

 . دیآ یدست م

 یراه حل انقالب ،یدار هینظام سرما یمقابله با چالش ها یپرداخت و برا یاقتصاد سمیبرالیفرهنگ غرب، به نقد ل ینظر یها انی( مارکس با قصد عبور از بن4

 کرد. یم شنهادیپ

 ب،یتبه تر «یاقتصاد سمیبرالینقد ل -شوند  یکه در فقر متولد م یکسان اتیحق ح ینف - یبودن جنگ در جوامع غرب یاعتقاد به عارض» -89

 باشد؟ یپردازان م هیاز متفکران و نظر کیمربوط به کدام 

  کاردویر -مارکس  -( کنت 2                     مارکس          -مالتوس  -( کنت 1

 کنزید -مالتوس  - وننگتی( هانت4                      نگتونیهانت - کاردویر -( مارکس 3

 شود؟ یبه کار گرفته م یجهان یتقابل ها انیب یدر ارتباط با موارد ذکر شده، کدام اصطالح برا-90

حل  - یو غن ریفق یچالش کشورها یو اقتصاد یدر نظر گرفتن ابعاد فرهنگ یو غن ریفق یتقابل کشورها انیب یدوم برا یاز جنگ جهان بعد»

  «یرغربیغ یکشورها یاستثمار اقتصاد قیاز طر یجوامع غرب یدرون یچالش ها

 رامونیمرکز و پ -استعمارگر و استعمار زده  -( شمال و جنوب 2                       و عقب مانده  افتهیتوسعه  - رامونیمرکز و پ -( شمال و جنوب 1

 و عقب مانده افتهیتوسعه  -استعمارگر و استعمار زده  - رامونی( مرکز و پ4           استعمارگر و استعمار زده  -و عقب مانده به شمال و جنوب  افتهی( توسعه 3

 ست؟یچالش ها مربوط به چ نیاز ا کیهر  ب،یبه ترت-91

  «خود یاز مرزها رونیبه ب یغرب یکشورها یانتقال مشکالت حاد درون -انگاشتن عدالت  دهیناد - یفرهنگ نیو ب یفرهنگ درون»

 شمال و جنوب  - سمیبرالیل - سایکل یو عمل ینظر کردی( رو2                              رامونیمرکز و پ -فقر و غنا  -غرب  دی( فرهنگ جد1

 یاقتصاد تک محصول - یبحران اقتصاد - دیجد ی( انسجام اجتماع4          استعمارگر و استعمار زده     -شمال و جنوب  - یجهان نی( نظم نو3

 آمده است؟ یبه درست نهیبحران و چالش در کدام گزرابطه -92

 شوند.  یم لیبه چالش تبد د،یشد ی(بحران ها2                    هستند.              یمهارنشدن ی(بحرانها، چالش ها1

 هستند.  یمهارنشدن ی(چالشها، بحران ها4               (چالش ها، همواره در درون خود، بحران ساز هستند.   3

 درست است؟ ریز یجامعه شناخت میاز مفاه کیدر رابطه با کدام  ریز تیحکا-93

د و چن افتی( ی)شکست یافتاد و بر گردن موالنا آمد، چنان که مهره گردن او قصور یاز بام یرفت، شخص یم یدر راه نیموالنا قطب الد ندیگو»

از  یرگیبدتر چه باشد که د نیاو آمدند و گفتند: چه حال است؟ گفت: حال از ا ادتیاز اکابر وقت، به ع یروز بدان سبب صاحب بستر کشت جمع

 «و گردن من بشکند! فتدیبام ب

 هستند. یغرب یتوسعه صنعت و رفاه کشورها ریکه تحت تأث یرغربیغ یدر کشورها یفرهنگ ی(وجود خودباختگ1

 فرهنگ هستند. یمعرفت یربنایبا ز یبزرگ اقتصاد یاز بحران ها یجنگها که ناش شیدای(علت پ2

 دهد. یقرار م ریکشور را تحت تأث یبحران ها ساختار درون نی(چالش ها، همواره در درون خود، بحران ساز هستند و ا3

 .ابندی یم یتسر اینقاط دن ریبه سا یول ندیآ یم دیپد یاز بحران ها در مناطق خاص یاری(امروزه بس4

 کدام است؟ بیبه ترت ت،یغرب و چالش مربوط به جنبش وال استر یبحران اقتصاد نیزمان شروع آخر-94

 چالش فقر و غنا - تی(هم زمان با شروع جنبش وال استر2                یاجتماع یچالش ها - یالدیم 2۰۰۸(از سال 1

 یاجتماع یچالش ها تی(هم زمان با شروع جنبش وال استر4             چالش فقر و غنا          - یالدیم 2۰۰۸(از سال 3

به  «حکومتها یعلت فروپاش»و  «یکارخانه ها در بحران اقتصاد یلیعلت تعط» ،«یطیمح ستیبحران ز یالملل نیب یکنفرانس ها جهینت»-95

 آمده است؟ یبه درست نهیدر کدام گز ب،یترت

 یبحران اقتصاد -کنندگان  دیمصرف کنندگان و از دست رفتن بازار فروش تول دیکاهش قدرت خر - یستیز طیمح یجنبش ها جادی(با ا1

 یعدم کنترل بحران اقتصاد -کنندگان  دیمصرف کنندگان و از دست رفتن بازار فروش تول دیکاهش قدرت خر -(کاهنده شتاب بحران نبودند 2

 یبحران اقتصاد - یدیتول یتمام شده کاالها متیو گران تر شدن ق هینبود مواد اول - یستیز طیمح یجنبش ها جادی(ا3

 یعدم کنترل بحران اقتصاد - یدیتول یتمام شده کاالها متیو گران تر شدن ق هینبود مواد اول -(کاهنده شتاب بحران نبودند 4
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 آمده است؟ یها به درست نهیاز گز کیدر کدام  ب،یبه ترت« استعمار فرانو»و  «یاستعمار سم »میمفاه-96

 غیو تبل گرید یفرهنگ ها یو آرمانها و ارزشها دیهجوم بردن به عقا -کشورها به قصد مسموم کردن اذهان مردم آن کشورها گرید یفرهنگ تیگرفتن هو(هدف 1

 فرهنگ غرب یباورها و ارزش ها

 گرید یفرهنگ ها یو آرمان ها و ارزشها دیهجوم بردن به عقا - یغرب یشده در کشورها دیتول یسم یارسال زباله ها یجهان سوم برا ی(هدف گرفتن کشورها2

 فرهنگ غرب  یباورها و ارزش ها غیو تبل

کشورها به قصد  گرید یفرهنگ تیهدف گرفتن هو -فرهنگ غرب یباورها و ارزش ها غیو تبل گرید یفرهنگ ها یو آرمان ها و ارزش ها دی(هجوم بردن به عقا3

 کشورهامسموم کردن اذهان مردم آن 

کشورها به قصد مسموم  گرید یفرهنگ تیهدف گرفتن هو - یغرب یشده در کشورها دیتول یسم یارسال زباله ها یجهان سوم برا ی(هدف گرفتن کشورها4

 کردن اذهان مردم آن کشورها

 

 جهیو نت« شروع شده است. 2018از سال  کایکه در اروپا و آمر یبحران جهینت» ،«دیآ یمهار نشود، به وجود م یکه چالش یزمان»، «مفهوم نظام»-97

 آمده است؟ یبه درست نهیدر کدام گز ب،یبه ترت ،«یعدم کنترل بحران اقتصاد یاحتمال

 حکومت ها یفروپاش -بحران پسامدرن  -نظام  یهستند. فروپاش یهدف مشترک یکه دارا ندیساختار را گو کی ی(اجزا1

 جوامع یفروپاش -هنوز ادامه دارد  -بحران  -هستند.  یهدف مشترک یکه دارا ندیساختار را گو کی ی(اجزا2

 جوامع یبحران پسامدرن فروپاش -بحران  -در ارتباط اند  گریکدیمشترک با  یبه هدف دنیرس یکه برا وستهیبه هم پ یاز اجزا ی(مجموعه منظم3

 حکومتها یفروپاش -هنوز ادامه دارد  -بحران  -در ارتباط اند  گریکدیمشترک با  یبه هدف دنیرس یکه برا وستهیبه هم پ یاز اجزا ی(مجموعه منظم4

 

در ساحل  جانیعلت بحران اب»و « هدف جنبش عدم تعهد»، «سپتامبر 21صلح در  یزنگ جهان» ،«یالدیم 1989باسل سال  مانیهدف طرح پ»-98

 شده است؟ انیب یبه درست نهیدر کدام گز« عاج

 نیپرسود بودن تجارت ب - یجهان استیمقاومت در برابر س -جنگ  یآور هزینه انسان ادی - ریفق یبه کشورها یصنعت یاز انتقال زباله از کشورها یری(جلوگ1

 زباله یالملل

 یشورهابه ک یصنعت یاز انتقال زباله از کشورها یریجلوگ - یجهان استیمقاومت در برابر س -جنگ  یانسان نهیآور هز ادی -از تجارت پر سود زباله  یری(جلوگ2

 ریفق

 یصنعت یاز انتقال زباله از کشورها یریجلوگ - یجهان استیمقاومت در برابر س -دو بلوک شرق و غرب  نیصلح ب یبرقرار -از تجارت پر سود زباله  یری(جلوگ3

 ریفق یبه کشورها

 -ها برتر قدرت یاقتصاد یساز یجهان استیمقاومت در برابر س -جنگ  یآور هزینه انسان ادی - ریفق یبه کشورها یصنعت یاز انتقال زباله از کشورها یری(جلوگ4

 زباله یالملل نیپرسود بودن تجارت ب

نقطه  نیاست و آلوده تر ینیو تکو یفرهنگ ،یذهن یدر مورد رابطه جهانها دگاهیاز عدم توجه به کدام د یناش یطیمح ستیز یبحران ها-99

 جهان کجاست؟

 یکیپالست رهیبشر است، مهم تر است. جز ازیکه منابع مورد ن نیا لیبه دل ینیجهان تکو -سوم  دگاهی(د1

 هندرسون  رهیجز -.گرندیکدیتعامل با  یمهم و دارا ینیو تکو یذهن ،یهر سه جهان فرهنگ -سوم  دگاهی(د2

 هندرسون رهیشده است. جز یطیمح ستیز یبحران ها نیاعمال انسان موجب ا راتیتاث -اول  دگاهی( د3

 یکیپالست رهیجز -اند. گریکدیتعامل با  یمهم و دارا ینیو تکو یذهن ،یهر سه جهان فرهنگ -دوم  دگاهی(د4

 

 یخوددار رلندیا یمقابله با قحط یبرا یاز جمله لرد جان راسل از هر اقدام ،یسی.......در قرن نوزدهم موجب شد تا دولتمردان انگل تیحاکم-100

به  نتوسعه و گسترش خود به صورت ....... در آمدند. انسان مدر ریدر اروپا شکل گرفتند که در مس ییملتها -دولت  سا،یکنند. با افول قدرت کل

 .دهدیرا تنها با ....... انجام م عتیپندارد و تصرف در طب یسکوالر خود، ...... را کودکانه م کردیرو لیدل

  یصنعت یگسترش شهرها - یانیشناخت وح -سکوالر  یقدرتها -متقدم  سمیبرالی( ل1

  یماورائ یروهایاز ابعاد و ن عتیطب یبرخوردار -سکوالر  یقدرتها - یدار هی( نظام سرما2

 یتجرب یفنون و روشها - عتیبه طب یو معنو ینینگاه د - یاستعمار یقدرت ها - یاقتصاد سمیبرالی( ل3

 هدف تسلط بر آن - یانیو وح یشناخت عقل - یصنعت یقدرتها - سمیالیسوس( 4
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 د؟یدان یرا با کدام مورد مرتبط م ریز یها دهیاز پد کیهر -101

در  یوقوع دو جنگ جهان» ،«یغرب یاقوام مختلف توسط کشورها یفرهنگ یدر هم شکستن مقاومت ها»، «فئودال ها و اربابان بزرگ تیحاکم»

  «یمنطقه ا یاقتصاد یشدن بحران ها یجهان»و  «ستمیاول قرن ب مهین

  یاقتصاد جهان یریشکل گ -اگوست کنت  هینظر دییتأ - یمنافع اقتصاد نیتأم - دیجد یدولت، ملت ها یری( شکل گ1

  ییایو جغراف یاسیس یمرزها تیکاهش اهم -اگوست کنت  هیخطا بودن نظر - یمنافع اقتصاد نیتأم - سایقدرت کل یجی( زوال تدر2

 یمرزها تیکاهش اهم - نگتونیهانت یجنگ تمدن ها هینظر دییتأ - یستیونیصه یتجمع قدرت رسانه در دست کانون ها - سایقدرت کل یجی( زوال تدر3

  ییایو جغراف یاسیس

و  یادبحران اقتص انیم وندیپ - نگتونیهانت یجنگ تمدن ها هینظر دییتأ - یفراماسونر یو سازمانها یاعزام مبلغان مذهب -قدرت با تجارت و صنعت  وندی( پ4

 مسئله فقر و غنا

 راه شناخت نیمعتبرتر»و « فرهنگ معاصر غرب ۀروح و شالود» ،«یجهان یچالش ها ریبا سا یو معنو یمعرفت یتفاوت بحران ها» ب،یبه ترت-102

 کدام است؟ «یجهان در فرهنگ قرون وسط

رنسانس،  -. ندیآ یبه وجود م گرید یدر مواجهه با فرهنگ ها یجهان یچالش ها ریسا یول زند،یخ یاز عمق فرهنگ غرب بر م یو معنو یمعرفت ی( بحران ها1

  یشناخت تجرب -یروشنگر سم،یاومان

 م،سیسکوالر -اختصاص دارند.  هیال نیبه ا یو معنو یمعرفت یبحران ها یول زند،یخ یفرهنگ معاصر غرب برم هیال نیتر قیاز عم یجهان یچالش ها ی( تمام2

  سایشهود آباء کل - یروشنگر سم،یاومان

 کتاب مقدس  -انقالب فرانسه  ،یروشنگر سم،یبرالیل -شوند.  یظاهر م یجهان یچالش ها ریو سپس سا دهندیرخ م یو معنو یمعرفت ی( ابتدا بحران ها3

 سم،یانقالب فرانسه، سکوالر ،یانقالب صنعت -شوند.  یظاهر م یو معنو یمعرفت یدهند و سپس چالش ها یرخ م یو نظام یاسیس ،یاقتصاد ی( ابتدا چالش ها4

 یشناخت تجرب - یو روشنگر سمیاومان

 کدام است؟ ب،یبه ترت ل،یاز موارد ذ کیهر  شیدایپ لیدل ایعلت -103

 قلمداد شد.  یتنها راه شناخت علم یو تجرب یشناخت حس ستم،یدر قرن نوزدهم و ب -

 در دوران رنسانس  یبحران معرفت -

  یروشنگرانه علم تجرب تیدر هو دیترد -

 ریغ یعرفتهام -به  یعلم تجرب یمشخص شدن وابستگ - ینید یبه معرفت ها یو تجرب یدانش عقل یوابستگ - یروزافزون علوم تجرب یها شرفتیپ لی( به دل1

  یتجرب

 یمعنا جیراه شناخت جهان، ترو نیبه عنوان معتبرتر سایقرار گرفتن کتاب مقدس و شهود آباء کل دیمورد ترد -عقل و تجربه ( بسنده کردن به شناخت از راه 2

 علم مدرن 

 -راه شناخت جهان  نیبه عنوان معتبرتر سایقرار گرفتن کتاب مقدس و شهود آباء کل دیمورد ترد - یو شهود در شناخت علم یوح گاهیگرفتن جا دهی( ناد3

 یتجرب ریغ یبه معرفتها یعلم تجرب یمشخص شدن وابستگ

 علم مدرن یمعنا جیترو - ینید یبه معرفتها یو تجرب یدانش عقل یوابستگ - یو شهود در شناخت علم یو گاهیگرفتن جا دهی( ناد4

 شوند؟ یم ریز جینتا شیدایکدام عوامل منجر به پ ب،یبه ترت-104

  «یعلم - یظهور بحران معرفت»و  «یدموکراس یساز و کارها فیتضع» ،«یشرق یو عرفان ها انیشده اد یانواع بازساز رواج»

 علم مدرن  یتجرب ریغ یپرسش از مبان - یو انسان یعیهدفمند علوم طب عیتوز - سمی( افول سکوالر1

 پست مدرن  یها انیجر یریتوسط رسانه ها به شکل گ یغرب ریجوامع غ یفرهنگ عموم تیریمد - سمی( پساسکوالر2

 یغرب یتجرب -علوم  یپرسش از مبان -فرد قدرتمند  ایتجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت  - یدر جوامع غرب سمیاز سکوالر یگردانیو رو زی( گر3

 علم مدرن یرتجربیغ یپرسش از مبان - ینید یها انیبر بن یمحروم کردن فرهنگ ها از علوم مبتن -در جهان غرب  تی( بحران معنو4

به  «ینجها نیو ا یویبه انسان دن دنیاصالت بخش»و  «یویدن کردیبه بهانه رو یغفلت از ابعاد معنو» ،«یدر جوامع غرب سمیاز سکوالر زیگر»-105

 منجر شد؟ یزیچه چ

  قتیو انکار حق تیشکاک - یخرافه پرست - ی( بحران فرهنگ1

  ییپوچ گرا - تیبحران معنو - یشرق یو عرفان ها انیشده اد ی( ظهور انواع بازساز2

  سمیدئ - یبحران معرفت - یخیو تار یفرهنگ تی( بازگشت به هو3

 یشرق یو عرفان ها انیظهور اد - سمیاومان -توسط نخبگان  یقدس یسنت ها ی( جست وجو4
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 کدام است؟ ریاز موارد ز کیهر  شیدایعلت پ ب،یبه ترت-106

چالش جوامع  نیاول»و  «یغرب لسوفانیپسامدرن خوانده شدن ف» ،«یغرب یاقوام مختلف توسط کشورها یفرهنگ یهم شکستن مقاومت ها در»

  «یغرب

  سمیبرالیظهور ل -عبور از اصول جهان مدرن  - یمنافع اقتصاد نی( تأم1

  یانسان اتیانگاشتن عدالت در ح دهیناد -علم مدرن  یاصل روشنگر رشیپذ -قدرت خود  ی( بسط جهان2

 سمیالیظهور سوس -جهان مدرن  یمعرفت شناخت تیدر هو دیانکار و ترد - یرغربیجوامع غ یاختالل در فرهنگ عموم( 3

 متقدم سمیبرالیل - یمعرفت یها یغرب با توانمند یاسیس یعملکرد اقتصاد نیب یناسازگار -سکوالر  یها شهی( گسترش اند4

 

 کدام اند؟« پ»و « ب»، «الف» قیمصاد ب،یبه ترت-107

 استعمارگر و استعمار زده - یفرهنگ خودباختگی ۔( شمال و جنوب 1

 شمال و جنوب - یصنعت یمقلدانه از کشورها یریالگوپذ -( استعمارگر و استعمار زده 2

 افقر و غن - یانسان اتیگرفتن عدالت در عرصه ح دهیناد -و عقب مانده  افتهی( توسعه 3

به ابعاد  ریو فق یغن یکشورها نیمحدود نکردن چالش ب -غرب  دی( فرهنگ جد4

 کنترل نشده یبحران اقتصاد - یو نظر داشتن به ابعاد فرهنگ یاقتصاد

 

کشورها،  نی.......و عمل مطابق منافع ا لیبه دل ی....... است. استبداد استعمار یاسالم یغرب زده در کشورها رهاورد حکومت منورالفکران-108

 سازند و ....... یرا مخدوش م یاسالم ی........ کشورها

 دهند.  یخود را سامان م یاسالم تیحفظ هو یبرا یمردم یمقاومت ها یاسیو س یاستقالل نظام - شرفتهیپ یارتباط با کشورها - ی( استبداد استعمار1

 یب مسرکو زیخود را ن یاسالم تیحفظ هو یبرا یمردم یمقاومت ها - یو نظام یاستقالل اقتصاد - شرفتهیپ یارتباط با کشورها - یقوم ،یخی( استبداد تار2

 کنند. 

 یخود را سامان م یمل تیحفظ هو یبرا یمردم یمقاومت ها - یو اقتصاد یاسیاستقالل س -استعمارگر  یبه کشورها یوابستگ - یقوم ،یخی( استبداد تار3

 دهند. 

وب سرک زیخود را ن یاسالم تیحفظ هو یبرا یمردم یمقاومت ها - یو اقتصاد یاسیاستقالل س -استعمارگر  یبه کشورها یوابستگ - ی( استبداد استعمار4

 کنند. یم

 

 کند؟ یم انیانقالب مشروطه و پس از آن را ب یریروند شکل گ ک،یکدام -109

جنبش  - یبه مقاومت منف زیرقابت آم تیفعال رییتغ-اصالح ساختار یحرکت از اصالح رفتار به سو-زیرقابت آم تیبا حکومت بر مدار فعال یعی( تعامل عالمان ش1

 جنبش عدالتخانه  -تنباکو 

 دارگرانیمنورالفکران و ب نیرقابت ب جادیا -از حکومت سکوالر  یانتخاب نام مشروطه به عنوان نوع -منورالفکران به آن  وستنیجنبش عدالتخانه و پ یری( اوج گ2

 دخالت انگلستان و استبداد رضاخان  - دارگرانیب یروزیو پ

جنبش -اصالح ساختار یحرکت از اصالح رفتار به سو - زیرقابت آم تیبه فعال یمقاومت منف رییتغ-توسط حکومت  گانگانیبا ب یاستعمار ی( انعقاد قراردادها3

 نام مشروطه  دنیمنورالفکران غرب زده به جنبش و برگز وستنیپ -عدالتخانه 

و  یاجتماع یورود فعال به عرصه زندگ -توسط حکومت  گانگانیبا ب یاستعمار یانعقاد قراردادها - هیبا حکومت در حد واجبات نظام یعیعالمان ش ی( همکار4

 انقالب مشروطه یریشکل گ -حرکت از اصالح ساختار به اصالح رفتار  - یاسیس

 شده است؟ جینتا نیا شیدایموجب پ یطیچه شرا-110

  رامونیمرکز و پ یکشورها نیچالش ب نهیزم جادیا -

 تداوم جنگ سرد  -

 زیرقابت آم تیبه فعال یاز موضع مقاومت منف ینیموضع عالمان د رییتغ -

 در مشروطه  ینیشکست رهبران د - ینظام حاتیرونق اقتصاد وابسته به تسل - یمتفاوت در جامعه جهان یفعال فرهنگ ها( حضور 1

 توسط دولتمردان قاجار  یاستعمار یانعقاد قراردادها -دوم  یبعد از جنگ جهان داریعدم استقرار صلح پا -( فرهنگ و سلطه 2

 عتیبر مدار شر نیقوان میعدم تنظ -دوم  ینزاع جنگ جهان نیاز طرف یکیشکست  -محروم  یبه کشورها ی( انتقال بحران اقتصاد3

 دخالت انگلستان به نفع منورالفکران  -بلوک شرق  یفروپاش - ریفق یکشورها یفرهنگ ی( خودباختگ4

 چالش جهینت نوع چالش

 حکومت ها یفروپاش «پ»

 «ب» استعمارگر و استعمار زده

 یو علم یمعرفت «الف»
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 شده است؟ جینتا نیا شیدایموجب پ یطیچه شرا-111

  رامونیمرکز پ یبه بخش ها یجامعه جهان میتقس -

 مناطق تحت سلطه  یبه تمدن ها یغرب یجنگ از کشورها یاتیعمل یانتقال محورها -

  یبه مقاومت منف زیرقابت آم تیاز موضع فعال ینیبازگشت رهبران د -

 شکست در مشروطه  -بلوک شرق  یفروپاش -( فرهنگ سلطه 1

 رضاخان یاستبداد استعمار - یرامونیمناطق پ نیجنگ سرد ب - ریفق یکشورها یفرهنگ ی( خودباختگ2

  عتیبر مدار شر نیقوان میعدم تنظ - یبر سر مناطق استعمار ییاروپا یرقابت کشورها -محروم  یبه کشورها ی( انتقال بحران اقتصاد3

 نفع منورالفکراندخالت انگلستان به  -مختلف جهان  یسلطة بلوک شرق و غرب بر بخش ها - یمتفاوت در جامعه جهان ی( حضور فعال فرهنگ ها4

 شود؟ یمربوط م یخیتار انیبه کدام جر ب،یاتفاقات به ترت نیا-112

  «بار نیاول یاستفاده از بمب اتم برا»و  «دیجد یملت ها -دولت  ییآ دیپد» ،«نیدر فلسط یاسالم دیجد یانتفاضه و جنبش ها یریگ شکل»

         اول          یجنگ جهان - سمیبرالیظهور ل - دیوی( پس از قرارداد کمپ د1

 دوم  یجنگ جهان -پس از رنسانس  - یجبهه نجات اسالم لی( تشک2

 دوم        یجنگ جهان -انقالب فرانسه  -و بازگشت به اسالم  ی( انقالب اسالم3

 اول یجنگ جهان - سایکل تیحاکم ختنیفرور -( قتل انورسادات توسط اسالم خواهان مصر 4

 

 کدام اند؟ ب،یبه ترت« پ»و « ب»، «الف» یمصداق ها-113

 ریز یکشورها - نیشیپ یاجتماع ی( حذف ساختارها1

   یاسالم یدر کشورها یاستبداد استعمار -نفوذ بلوک شرق

 یها انیجر - دیجد یاجتماع یساختارها جادی( ا2

 موفق شدن در مقابله با استعمار  -چپ  یروشنفکر

 - یاسالم دارگرانیب - یداریجبهه مقاومت و پا لی( تشک3

  نیشیپ یاجتماع یحذف ساختارها

  یغرب یکشورها گاهیبه جا دنیرس- ینیفلسط مبارز یگروه ها - ینی( حفظ پوشش د4

 

 ارتباط دارند؟ یمیبا چه مفاه ریاز موارد ز کیهر  ب،یبه ترت-114

 فرهنگ غرب  یاشباع خط معنو -

  یوهاب یستیترور یها انیجر یو شکل ده یسازمانده -

 در جهان غرب یاسالم هراس یریشکل گ -

 جنگ تمدنها  هینظر -جهان اسالم  فیتضع یبرا یو مذهب یاختالفات فرقه ا جادیا - یاز فرهنگ اسالم یرعقالنیخشن و غ یرسازی( تصو1

 جنگ تمدنها  هینظر - یاز فرهنگ اسالم یرعقالنیخشن و غ یرسازیتصو - یغرب یکاذب و سکوالر در کشورها یها تیمعنو غی( تبل2

 اامیفوکو خیتار انیپا هینظر -جهان اسالم  فیتضع یبرا یو مذهب یالفات فرقه ااخت جادیا - ییکایاز اسالم آمر تیسکوالر از اسالم و حما یرهای( تفس3

 امایفوکو خیتار انیپا یهنظر -جهان اسالم  یهمه جانبه در برابر حرکت فرهنگ یجنگ رسانها تیریمد - سمی( افول سکوالر4

 

دام گروه، کنند؟ ک یریجلوگ یاسالم دارگرانیب یجنبش ها تیتوانستند از موفق یبه کمک چه کسان یاستعمارگر غرب یدولت ها ب،یبه ترت-115

ناظر به افول  یها هینظر یریاصالح رفتار حاکمان و ساختار حکومت قاجار به وجود آوردند؟ کدام انقالب در شکل گ یرا برا ییجنبش ها

 انجام داد، چه بود؟ رانیا یممقابله با انقالب اسال یکه جهان غرب برا ییتالش ها نیاز نخست یکیبود؟ و  ؤثرم سمیسکوالر

  یاقتصاد میتحر - رانیا یانقالب اسالم - یعیعالمان ش - یاسالم ی( حاکمان سکوالر کشورها1

  یجنگ رسانه ا تیریمد - 13۸۹از سال  یعرب یکشورها یانقالب ها -و منورالفکران  دارگرانیب -( روشنفکران غرب گرا 2

 نوژه یکودتا - رانیا یانقالب اسالم - یاسالم دارگرانیب نینخست -( منورالفکران غرب گرا 3

 یلیجنگ تحم - هیانقالب روس -منورالفکران غرب گرا  -روشنفکران چپ (4

 

 

 عملکرد انهایافراد و جر

 «پ» حکومت منورالفکران غرب زده

 «الف» مسلمان یحاکمان سکوالر در کشورها

 «ب»
در  یداریجبهه مقاومت و پا لیتشک

 لیمقابل اسرائ
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 هستند؟ میمربوط به کدام مفاه ریز یعبارت ها ب،یبه ترت-116

 انسان  یدانش رهیبخش ذخ نیگسترده تر -

 دهد  یانسان قرار م اریرا در اخت یاجتماع یزندگ یالزم برادانش  -

 جهان متجدد از علم یتلق -

 داند.  یم یو عقل یرا محدود و منحصر به دانش تجرب یدانش علم - یعلم یدانشمندان و نهادها - ی( دانش عموم1

 داند.  یرا معتبر م یانیو وح یعقالن ،یتجرب یروشها - یجهان اجتماع - ی( دانش علم2

 .دانستیم یرا دانش علم یفقط علم تجرب - یجهان اجتماع - ی( دانش عموم3

 داند. یرا معتبر نم یانیو وح یدانش عقالن - یعلم یدانشمندان و نهادها - ی( دانش علم4

 کدام است؟« پ»و « ب»، «الف» قیمصاد ب،یبه ترت-117

 - یدانش علم -است.  یعقل یو کاوشها ی( حاصل خردورز1

 یدانش حاصل از زندگ

 -. میکن یاستفاده م شتریو ب میشیاند ی( درباره آن، کمتر م2

 یدانش علم - یدانش عموم

دانش  - یدانش عموم -بدن انسان است.  ی( همانند هوا برا3

 یعلم

 -را دارد.  یموجود در شناخت عموم قی( قدرت دفاع از حقا4

 یدانش حاصل از زندگ - یدانش عموم

 دهد؟ ینشان م یکند، به درست یم یاز جامعه زندگ رونیو ب ییرا که به تنها یفرد یدانش رهیذخ شیو روند افزا ریس نهیکدام گز-118

 رهیقرارگرفتن آن عمل در دا - یانجام آن عمل در دفعات بعد یبرا یاستفاده از دانش قبل - زیآم تیعمل موفق - یکسب آگاه -عمل  کی( تفکر درباره انجام 1

 او  یدانش رهیذخ شیافزا-عادت او 

در  یذهن تیظرف یریبه کارگ - یدر وقت و انرژ ییصرفه جو -حل مشکالت  یبرا یاستفاده از دانش قبل -مختلف  یها تی( مواجه شدن با مشکالت در موقع2

 او  یدانش رهیذخ شیافزا - گرید یتهایفعال

در  یذهن تیظرف یریبه کارگ - دیجد تیبا موقع یسازگار - شیهمه کنش ها یدانش برا دیتول - شیخطا و آزما - دیجد یها تی( مواجه شدن با موقع3

 خود  رامونیپ طینسبت به مح یاو  کسب شناخت و آگاه یدانش رهیذخ شیافزا - گرید یتهایفعال

 او یدانش رهیذخ شیافزا - یاستفاده از دانش قبل - دیجد یها تیمواجه شدن با موقع -تجربه  یریبه کارگ -کسب تجربه  -(4

در  و دندینام یم یرعلمیکردند، کدام علوم را غ یم دیعلوم تأک« روش»علوم بر « موضوع» یکه به جا یکسان ،یالدیم ستمیقرن ب لیدر اوا-119

 کردند؟ یم یرا علم تلق یو اجتماع یعلوم انسان یچه صورت

 دانستند.  یرا معتبر م ینیمانند فلسفه، اخالق و علوم د ییو دانش ها یعلم ریرا که با تجربه قابل اثبات نبود، غ یی( دانش ها1

 . تنددانسیم یقابل اثبات بود، علم یانیو وح یعقل قیرا که از طر ییو دانش ها یعلم ریآمدند، غ یبه دست م یو تجرب یرا که فقط با روش حس یی( دانش ها2

 .دانستندیم یرا که با تجربه قابل اثبات باشد، علم ییو فقط دانش ها دندینام یم یعلم ریرا غ ینیمانند فلسفه، اخالق و علوم د ی( علوم3

 دانستند. یرا معتبر م ینیمانند فلسفه، اخالق و علوم د یو علوم یعلم ریرا غ یعیو علوم طب یاضیمانند ر یی( دانش ها4

 وجود دارد؟ یدانش علم کیو کدام  یدانش عموم ریاز موارد ز کیدر مورد کدام  دیمشخص کن-120

  کیاز تراف ییرها یب: استفاده از مترو برا                 ی: تسلط بر دستور زبان مادرالف

 پشت چراغ قرمز ستادنیت: ا                                     یشناس تی: جمعپ

  یت: علم یپ: علم - یب: عموم - ی(الف: علم2              یت: عموم یپ: علم - یب: عموم -ی(الف: علم1

 یت: عموم یپ: عموم - یب: عموم - ی(الف: عموم4             یت: عموم یپ: علم-یب: عموم - ی(الف: عموم3

درست کردن آتش، ساعتها  یکند. او برا یزندگ رهیجز کیدر  ییشود به تنها یاست که مجبور م یفرد تیدورافتاده روا یینمایس لمیف»-121

 است؟ لمیف نیدر رابطه با ا یمناسب فیکدام عبارت توص...« کند و  یوقت صرف م

 دشوار است. یما قرار ندهد، انجام هر کنش اریدر اخت یانجام هر کنش یالزم را برا یدانش عموم ،ی(اگر جهان اجتماع1

 گردد. یفراهم م زیدرباره آن ن یو رشد دانش علم شیدایپ یبرا نهیشود، زم یمطرح م یجامعه، مسئله خاص کی(هرگاه در 2

 کند. یتر م یرا غن یو دانش عموم دیافزا یجامعه م یدانش علم رهیبر ذخ جیبه تدر یعلم ی(تالش ها3

 دهند. یتر م قیدارند نظر دق یدهند اما آنها که دانش علم یدارند نظر م یکه دانش عموم ی(در برابر بحرانها کسان4

 یژگیو دانش ها

 «ب»
 یآن را به کار م گریکدیدر تعامل با 

 میبر

 «الف» یدانش علم

 «پ»
به سبب عادت، ممکن است از نظر ما 

 پنهان بماند.

 دوازدهم 3جامعه شناسی  پایه
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 رند؟یگ یدر کدام گروه از دانش ها قرار م ریز یعبارت ها بیبه ترت-122

 رود.  یراه م ابانیخ کیکه در  ی: فردالف

 کند.  یم یفوتبال باز یکه به طور حرفه ا یستی: فوتبال ب

 کند.  یامداد شرکت م یکه در کالس آموزش ی: زن پ

 .ردیگ یم ادیآتش درست کردن بدون امکانات الزم را  ،یکوهنورد یکه در ط ی: مرد ت

 یدانش عموم - یدانش علم - یدانش علم - ی( دانش عموم2              یدانش علم - یدانش علم - یدانش علم - ی(دانش عموم1

 یدانش علم - یدانش عموم - یدانش عموم -ی(دانش علم4             یدانش عموم - یدانش علم - یدانش عموم -ی(دانش علم3

 یرزشا یها یتواند داور ی....... نم لیبه دل یعلم یباشند و جامعه شناس یم یشناخت علم یاصل یماکس وبر، ...... شاخص ها دهیبه عق-123

 نموده است. یرا ...... معرف یموضوع جامعه شناس یانجام دهد. و

 یاجتماع یکنش ها -خود  ی(حس و تجربه خصلت تجرب2           یاجتماع یکنش ها -بودن  یخصلت تفهم -(ذهن و عقل انسان 1

 یاجتماع یارزشها و هنجارها -بودن  یخصلت تفهم -(ذهن و عقل انسان 4                   یاجتماع یها دهیپد -خود یخصلت تجرب -(حس و تجربه 3

 باشد؟ یمربوط به کدام قسمت در جدول م ریز یاز عبارت ها کیهر  بیبه ترت-124

 معنادار انسان یتوجه به رفتارها-

 یعیطب یها دهیمانند پد یاجتماع یها دهیپد -

 و کنترل آنها ینیب شیپ یبرا یاجتماع یها دهیشناخت پد -

 ه -ج -(ب4       د   -الف  -(و3         الف –و  -(د2         د     -ه-(ج1

 باشد؟ یمربوط به کدام قسمت در جدول م ریز یاز عبارت ها کیهر  بیبه ترت-125

 یعیطب یها دهیمانند پد یاجتماع یها دهیپد -

 در آن یو نقش اراده و آگاه یانسان یتوجه به کنش ها -

  یدر شناخت علم یارزش یها یتوجه به داور -

 و کنترل آن ها ینیب شیپ یبرا یاجتماع یها دهیشناخت پد -

 

 ه -و  -د -(ج4د      -الف -ب-(ج3    ه –الف  -و  -(ب2ب    -و -ج -(الف1

 کدام است؟ یدر علوم اجتماع یمراحل شناخت علم یخیتقدم و تأخر تار -126

  یاجتماع یکنش ها یتوجه به ضرورت فهم معان - یدر علوم اجتماع یارزش یها یدادن به داور تیاهم - یعیطب یها دهیمانند پد ،یاجتماع یها دهی( مطالعه پد1

  یاجتماع ینقد وضع موجود زندگ - یاجتماع یکنش ها یتوجه به ضرورت فهم معان -و کنترل آنها  ینیب شیپ یبرا یاجتماع یها دهی( شناخت پد2

 یاجتماع یها دهیشناخت پد - یاجتماع یها دهیمطالعه پد یبرا یو تجرب یحس یاستفاده از روش ها - یو علوم اجتماع یعیموضوع علوم طب انیانگاشتن تفاوت م دهی( ناد3

 و کنترل آنها  ینیب شیپ یبرا

 تیوضع یموجود به سو طیجهت گذار از شرا ییها هیارائه توص - یعیطب یها دهیمانند پد ،یاجتماع یها دهیمطالعه پد - یاجتماع یکنش ها ی( توجه به ضرورت فهم معان4

 مطلوب

 قابل مطالعه است؟  یجامعه شناس دگاهیبا کدام د بیبه ترت ریکدام از موارد زهر -127

 « و اقوام مختلف انیاد یمناسک مذهب یدرک معنا»و  «رانیطالق در ا شیعلل افزا یبررس»، «در جامعه یکار ایکاهش دروغ و ر یبرا تالش»

 یتفهم - یتبیین - ی( انتقاد4      یتبیین - یتفهم - ی( انتقاد3     یتفهم – یانتقاد - یتبیین( 2    یتفهم – یبه انتقاد یتبیین( 1

 کدام است؟« پ»و « ب»، «الف» قیمصاد ب،یبه ترت-128

نظم  استقالل - دهیچیاما پ ،یعیموجود صرفا طب کیانسان به عنوان  ی( تلق1

انسانها محسوب  یجامعه، محصول و مخلوق کنش ها -از انسانها   یاجتماع

 شود. یم

منجر به تسلط انسان  یدر جامعه شناس یعیعلوم طب ی( استفاده از روش ها2

 انسان  یل جامعه از کنش هاعدم استقال - ینظم اجتماع یو مهره ها چیانسان به پ لیتقل -شود  یبر جامعه م

 - میرا بشناس یاجتماع نیقوان میتوان یما صرفا م -را ممکن سازد  یبا شناخت و کنترل جامعه، نظم اجتماع یعیبتواند همانند علوم طب دیبا ی( جامعه شناس3

 و مستقل از ما نخواهد بود. رونیب ینظم اجتماع

 ینظم اجتماع یو مهره ها چیانسان به پ لیتقل -در جامعه  نیادیبن رییتغ جادیانسانها در ا ییعدم توانا -( تسلط انسان بر جامعه 4

 تبیینی یجامعه شناس یتفهم یجامعه شناس 

 الف و موضوع

 ج ب روش

 د ه هدف

 یانتقاد یشناسجامعه  تبیینی یجامعه شناس 

 ب ج موضوع

 الف ه روش

 و د هدف

 امدیپ تبیینی دگاهید

 «پ» و جامعه عتیدانستن طب کسانی

 غلبه جامعه بر انسان «الف»

 «ب» یرونیب یتیتصور جامعه به عنوان واقع
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 شود؟ یم ریز جینتا شیدایموجب پ یطیچه شرا-129

 دهد.  ینم رییرا تغ نیقوان نیوجه ا چیبه ه عتیطب نیشناخت قوان یتالش ما برا -

  یجهان اجتماع یو فروپاش یاجتماع یمختل شدن زندگ -

 در اجتماعات مختلف  یزندگ یاحتمال یها بیدر امان ماندن انسان از آس -

 از امور مانوس  ییزدا ییآشنا -جامعه  یانگار عتیطب -را کنترل کند  یعیطب نیخود قوان یو خواسته ها ازهایتواند متناسب با ن ی( انسان م1

  یاجتماع یشناختن قواعد زندگ - یفقدان دانش حاصل از زندگ - میا اوردهین دیو مستقل از ماست و ما آن را پد رونیب عتی( طب2

رشد و توسعه علوم  -در جامعه  یفقدان دانش علم -انسان هاست و بود و نبود آن، به ما وابسته است  ی( جامعه برخالف طبیعت، محصول و مخلوق کنش ها3

 یاجتماع

 یشناختن نظم اجتماع -جامعه  یو عموم ینش علمدا انیوقوع تعارض م -قبل از ما وجود داشته است  عتی( طب4

 

 است؟ نهیکدام گز یمربوط به عبارتها بیمتون به ترت نیاز ا کیهر  دیو مشخص کن دیرا به دقت بخوان ریز یمتن ها-130

راساس افراد ب یکنند، اما در جلب مشارکت و همکار نیرفتارها را تضم یریپذ ینیب شیو اجبار قادر باشند پ دیو تهد عیبا تطم دیجوامع شا نیا -

 . ندیفزایب دو ابزار کنترل کننده خو روهاین زیو ن ینظارت نیبر حجم قواعد و قوان دیرو، هر روز با نیکنند؛ از ا یو رغبت، موفق عمل نم تیرضا ل،یم

 دیاقتصاد در تول یناتوان ،یمدارس و دانشگاه ها، رکود اقتصاد النیدانش و مهارت فارغ التحص زانیچون م یدر کشور و عوامل یکاریب انیم -

 وجود دارد. یو ... رابطه ا هیرو ینامناسب مشاغل، واردات ب عیشغل، توز

  .دانند یبر قرارداد، نفع، ترس و اجبار م یمناسبات را مبتن نیو ا دهند یم حیتوض یرونیبراساس مناسبات ب شتریرا ب یکه نظم اجتماع ی( جوامع1

  یاجتماع یها دهیپد انیم یرابطه علّ -

  .ستندین یعیطب نیو قوان یقواعد اجتماع یانگار کسانیکه قائل به  ی( جوامع2

 یاجتماع یها دهیپد انیرابطه على م -

  .کنند یبرقرار م یستیویتیپوز یرا براساس الگو یکه نظم اجتماع ی( جوامع3

  یاجتماع یها دهیپد انیم یرییرابطة هم تغ -

  .دهندیم لیتقل ینظم اجتماع یو مهره ها چیکه انسانها را به پ ی( جوامع4

 یاجتماع یها دهیپد انیم یرییرابطه هم تغ -

 نهیکدام گز «یتبیین یبر الگو یمبتن ینظم اجتماع»و  «ییایتالیلمبروزو، جرم شناس ا دگاهید»، «ها دهیپد یرییهم تغ»در رابطه با  بیبه ترت-131

 درست است؟

ارکت در جلب مش -دهد  صینبودن افراد را تشخ ایمجرم بودن  ،یتجربقصد داشت با روش  -داد  حیتوض یگرید راتییرا به کمک تغ یکی راتییتوان تغ ی( م1

 کند.  یموفق عمل م تیو رضا لیافراد براساس م یو همکار

 یافراد را مبتن انیمناسبات م -دهد  صینبودن افراد را با مشاهده رفتار افراد تشخ ایخواست مجرم بودن  یم -ها قابل مشاهده اند  یرییهم تغ نیاز ا ی( برخ2

 . داندیبر قرارداد و اجبار م

 یژگینبودن افراد را با مشاهده و ایخواست مجرم بودن  یم یستیویتیاو با روش پوز -مطالعه کرد  یو آمار یها را با روش کم یرییاز هم تغ یتوان برخ ی( م3

 کند.  نیرفتارها را تضم ینیب شیو اجبار بتواند پ دیو تهد عیبا تطم دیشا -دهد  صیتشخ یو ظاهر ینجسما یها

نبض نگار و جمجمه نگار قصد داشت  یاستفاده کرد . او با استفاده از ابزارها یآمار یتوان از روشها ینم ریمشاهده پذ یها دهیپد یرییمطالعه هم تغ ی( برا4

 شود. یدر جامعه م ینظارت نیموجب کاهش حجم قواعد و قوان -کند  قیمجرمان تحق ییدرباره رفتار جنا

 

با توجه به جدول  بیبه ترت« پشت چراغ قرمز ستادنیا»و « آموزش و پرورش» ،«ییایدر یرویروابط نقش ها در ن»، «اجازه گرفتن از معلم»-132

 آمده است؟ یبه درست نهیدر کدام گز ریز

 الف -ب  -ب  -(الف 2الف        -ب  -پ  -(الف 1

 پ –الف  -الف  -(ب 4پ             -الف  -پ-(پ3

 

 ست؟یدرست ن یکنش اجتماع فیدر ارتباط با تعر نهیکدام گز-133

 ی(ذات4              (آگاهانه  3                 یگری(رو به د2               (معنادار 1

 یساختار اجتماع ینظام اجتماع یقواعد اجتماع

 پ ب الف
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در روزگار ما نشان دهنده غلبه کدام  «ییبایز یجشنواره ها یدوم و برگزار یجنگ جهان امیدر ا« بدن یاجزا یریاندازه گ» دییبگو بیبه ترت-134

 تواند باشد؟ یم یدر جامعه شناس کردیرو

 یتبیین – یتبیین(4            یانتقاد – ی(تفهم3              یتفهم - یتبیین(2             یانتقاد - یتبیین(1

 

 کدام است؟« پ»و « ب»، «الف» قیمصاد بیبه ترت ،یتبیین یها دگاهیبا توجه به د-135

 حیقابل توض -کنش انسانها  یقابل مشاهده نبودن معان -گرفتن قدرت اراده انسان  دهی( ناد1

 یتبیین کردیبا رو یاخالق یاز کنش ها یاریبودن بس

 یتجرب یبر روش ها دیتأک -شود  یتمرکز بر آن چه مشاهده م -از انسان  ییزدا تی( خالق2

  یبه عنوان تنها روش معتبر علم

علوم   یتوجه به تفاوت ها -ن غرب در حوزه صنعت و فضا جها ریچشمگ یشرفتهای( پ3

 ارزشها در جهان مدرن عیسر رییتغ - یو علوم انسان یعیطب

انکار ارزش  - یدر جامعه شناس یتفهم کردیغلبه رو - یقفس آهنین وبر یری( شکل گ4

 یو عاطف یاخالق یها

 

 است؟ یجامعه شناخت کردیدر کدام رو لیمربوط به تحل ریاز موارد ز کیهر  ب،یبه ترت-136

 خود است.  یاجتماع گاهیمتفاوت زنان از جا ریتفس ران،یسن ازدواج در ا شیافزا لیاز دال یکی -

 رابطه وجود دارد.  یا انهیرا یها یو باز نترنتیبه ا ادیبا اعت التیخواب، تأهل و تحص جان،یه ،یپرخاشگر زانیمانند م ،یعوامل انیم -

 دانند.  یم یو آزاد جانیه ،یرا به روز بودن، سرگرم میو گ نترنتیاز ا شتریخود در استفاده هر چه ب زهیجوانان و نوجوانان انگ شتریب -

 وجود دارد.  یفرزندان رابطه معنادار یلیخانواده و افت تحص یاقتصاد - یاجتماع گاهیپا انیم -

  یتبیین - یتفهم - یتبیین - ی( تفهم2         یتبیین - یتفهم - یتفهم - یتبیین( 1

 یتفهم – یتفهم - یتبیین - یتبیین( 4                یتفهم - یتبیین - یتفهم - ی( تفهم3

 

 ارتباط دارند؟ یمیبا چه مفاه ریز یاز عبارت ها کیهر  ب،یبه ترت-137

 از رشد و رونق الزم  یبازماندن دانش علم - 

  یفناور یها تیدرباره فرصتها و محدود قیعم یها یفراهم آوردن آگاه -

 و معنا یبر آگاه دیانسان با تأک یمطالعه زندگ -

  یروش تفهم - یعیعلوم طب ۀدیفا - یرغربیجهان متجدد از علم در جوامع غ ی( رسوخ تلق1

  یادانتق یآوردن به جامعه شناس یو رو یتفهم یعبور از جامعه شناس - یعلوم اجتماع دهیفا - یبا دانش حاصل از زندگ یعلم یدستاوردها ی( تضاد و ناسازگار2

  یتفهم کردیدر رو یاجتماع یاز زندگ تیاز حذف اراده و خالق یریجلوگ - یعیعلوم طب تیاهم - یو علوم اجتماع یعیعلوم طب ی( عدم توجه به تفاوت ها3

 زیرا ن یانیو وح یعلوم عقالن ،یکه عالوه بر علم تجرب یگریتجدد از علم به جوامع دجهان م یتلق تیسرا لیجامعه به دل یدانش رهی( تعارض در ذخ4

 یریستف - یتفهم یجامعه شناس یریو شکل گ یتبیین یعبور از جامعه شناس - یعینسبت به علوم طب یعلوم اجتماع شتریب تیاهم -دانند.  یم معتبر

 هستند؟ میکدام مفاه انگریب ریز قیاز مصاد کیهر  ب،یبه ترت-138

با به دست آوردن شغل پردرآمد، انجام  گرانیعلم داللت نکند، بلکه با هدف غلبه بر د یبر ارزشمند یفرهنگ، سوادآموز کیممکن است در  -

 شود. 

 در مدرسه باشد.  یرقابت یتواند نشان دهنده فضا یدانش آموز م کیدرس خواندن  -

 کیماه ها به عنوان کارمند در  ماران،یو اثر آن بر ب ینهاد اجتماع کیبه عنوان  ،یروان مارستانیدرباره ب قیتحق یاز جامعه شناسان برا یکی -

 پرداخت.  قیبه تحق یمشاهده مشارکت قیمشغول به کار شد و از طر یروان مارستانیب

  یمطالعه مورد -کنش  یدر معنا یفرهنگ یها نهیزم ریتأث -آورند.  یم دیپد یمتفاوت یو فرهنگ یذهن یمختلف، معان یاجتماع ی( جهانها1

  یقوم نگار -کنش  یو فرد یذهن یآنها به معنا یمعان دنیفهم یو دشوار یانسان یکنش ها یدگیچی( پ2

  یروش کت -کنش  یدر معنا یفرهنگ یها نهیزم ریتأث - یفرهنگ ی( تنوع و تکثر معان3

 یفیروش ک -کنش  یو فرد یذهن یمعنا -مختلف  یآمدن خرده فرهنگ ها و گروهها دیآن پد جهیگوناگون و در نت یمعان شیدای( پ4

 امدیپ تیوضع

 ب
 یدرون یغفلت از معنا

 کنش

 یزیاخالق گر پ

نظم  یانگار کسانی

 یعیو نظم طب یاجتماع
 الف
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ال اشتغ - قتیکشف حق»کنش است؟  یکدام بعد از معنا انگریب ریاز موارد ز کیدانش آموز، هر  کیدر ارتباط با درس خواندن  ب،یبه ترت-139

  «یاجتماع تیکسب موقع - نیدوال یبرا التیتحص تیدر جامعه به اهم یارزشمند بودن سواد آموز -

  یفرهنگ - یاجتماع - یفرد - یفرهنگ - ی( ذهن2                  یذهن - یفرهنگ - یفرد - یذهن - ی( فرهنگ1

 یفرد - یفرهنگ - یفرهنگ - یذهن - ی( ذهن4              یفرهنگ - یذهن - یذهن - یاجتماع - ی( فرهنگ3

 شود؟ یم ریز جینتا شیدایموجب پ یطیچه شرا-140

  یعیبه علوم طب یجامعه شناس شتریهر چه ب یساز هیشدن و شب کیجامعه شناسان قرن نوزدهم به نزد یعالقه مند -

 آنها  یمعان دنیفهم یو دشوار یانسان یکنش ها یدگیچیپ -

 یاجتماع یها دهیاز پد ییزدا تیهو -

 جوامع  یفرهنگ یعدم توجه به تفاوت ها -کنشگران  تیو خالق تیفعال - یعیعلوم طب ریچشمگ یها تی( موفق1

 کنش  یعدم فهم داللتها -کنشگران  یو اجتماع یفرد یتفاوت ها - یدر جوامع غرب ی( وقوع انقالب صنعت2

  یاجتماع یها دهیپد یدگیچیگرفتن عمق و پ دهیناد - یفرهنگ یتنوع و تکثر معان - یعیسابقه علوم طب یب یها تی( موفق3

 یاجتماع یها دهیوقوع پد ییگرفتن چرا دهیناد -کنشگران  یذهن یتنوع و تکثر معان -قرن هجدهم  انیدر پا نیشیپ یارزشها و هنجارها یپاش( فرو4

جمله با کدام  نیا« که اصل مطلب فراموش شده است. ی. به طورمیاز اندازه مفتون ظاهر امور شده ا شیمدرن ب یزندگان روداریبه نظرم در گ»-141

 تواند ارتباط داشته باشد؟ یم یجامعه شناس یکردهایاز رو کی

 یریتفس - یتفهم ی(جامعه شناس2                        یو تفهم یانتقاد ی(جامعه شناس1

 یتبیین ی(جامعه شناس4                                    یانتقاد ی(جامعه شناس3

 اشاره دارد نهیعبارت به کدام گز نی، ا«است که در جهان اسالم منحصر به فرد است یمیقد اریدر ورزنه از رسوم بس دیچادر سف دنیپوش»-142

 است؟  یجامعه شناس کردیو مربوط به کدام رو

 یتبیین یجامعه شناس-شود.  یم یانسان یفهم کنش ها یموجب دشوار ی(تنوع معان1

 یانتقاد یجامعه شناس-شود.  یم یانسان یفهم کنش ها یموجب دشوار ی(تنوع معان2

 یریتفس - یتفهم یجامعه شناس -آورند.  یم دیپد یمتفاوت یو فرهنگ یذهن یمختلف، معان یاجتماع ی(جهان ها3

 یانتقاد یجامعه شناس -آورند.  یم دیپد یمتفاوت یو فرهنگ یذهن یمختلف، معان یاجتماع ی(جهان ها4

 یتیهر کدام چه وضع بیشد، به ترت یم سهیمقا گریکدیبه سعادت با  یابیروت و دانش، در دستعملکرد سه گانه قدرت، ث یدر گذشته وقت-143

 داشتند؟

 کامال مثبت - یخاکستر - ی( خاکستر2                    کامال مثبت      - یخاکستر - یمنف شتری(ب1

 یخاکستر -یمنف شتریب -(کامال مثبت 4                         یخاکستر -کامال مثبت  - یمنف شتری(ب3

 منجر شد؟ یزیبه سه گانه قدرت، ثروت و دانش، به چه چ انیغرب دگاهید یینها جهینت-144

 ییگرا دهی(رونق فا4             سمیلیهی(رونق ن3               ییگرا دهی(افول فا2              سمی(رونق اومان1

 دهد؟ یرا نشان م تیاقتدار و مقبول نینسبت موجود ب ک،یکدام -145

 

1)    2                                     )3                                               )4) 

 

 

 ، مصداق وجود کدام قدرت است؟«شود یشده است و حکم بر او اجرا م ریرا انجام داده و دستگ یتیکه جنا یمجرم»-146

  تیو فاقد مقبول تی(واجد مشروع2                   تیو واجد مقبول تی(واجد مشروع1

 تیو فاقد مقبول تی(فاقد مشروع4                    تیو واجد مقبول تی(فاقد مشروع3

 دهد؟یرا نشان م گریکدام نظام بر نظام د ریتأث ریز یعبارت ها-147

 « شدند. جیرا ،یاقتصاد کشاورز شبردیپ وهیبه عنوان دو ش یاشتراک یو مزرعه دار یدولت یمزرعه دار ،یحکومت شورو لیبا تشک: »الف

 .«استیاز س نید ییبر جدا یم مبن 1905پس از قانون سال  سایکل کیفرانسه بر سر در  یشعار جمهور: »ب

 یبر نظام فرهنگ یاسیاثر نظام س - یبر نظام اقتصاد یاسی(اثر نظام س2    یو نظام فرهنگ یاسیاثر متقابل نظام س - یو نظام اقتصاد یاسی(اثر متقابل نظام س1

 یبر نظام فرهنگ یاسیاثر نظام س - یاسیبر نظام س ی(اثر نظام اقتصاد4                     یاسیبر نظام س یاثر نظام فرهنگ - یبر نظام اقتصاد یاسی(اثر نظام س3

 اقتدار

 اقتدار مقبولیت

 مقبولیت

 مقبولیت اقتدار مقبولیت اقتدار
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ر داران که در براب هیاز سرما یتیحکومت اقل»و « برخوردار بوده اند یطبقات ازاتیکه از امت یحکومت نخبگان» ،«کانیحکومت پاپ بر وات»-148

 هستند؟ یاسیس یاز انواع کدام نظام ها بیبه ترت.« ستندیمردم مسئول ن تیاکثر

 یاستبداد - یستوکراسیار - ی(مونارش2                          یگارشیال - یستوکراسیار - ی(مونارش1

 یگارشیال - یاستبداد - یستوکراسی(ار4                         یاستبداد - یگارشیال - یستوکراسی(ار3

 است؟ ییها نهیدر چه زم «یارسطو و فاراب»، و «و وبر یلتاید» ،«یو استبداد یمونارش یاسینظام س»اشتراک نظر -149

 یو عمل یکاوش درباره عقل نظر - یاجتماع یها دهیفهم پد -حاکم  لی(خواست و م1

 یاسیس هینظر - یعیو طب یتفاوت موضوع علوم انسان -(تعداد حاکمان 2

 یو دموکراس یتفاوت جمهور -محافظه کارانه  یها دگاهید -(تعداد حاکمان 3

 یاقتصاد هینظر - یموضع جامعه شناس -حاکم  لیخواست و م(4

 است؟ حیصح یدموکراس برالیدر ارتباط با نظام ل کیکدام -150

 مردم تیاکثر ۀبر خواست و اراد دیتأک -نامشروع  - یاجتماع یارزشها ی(انکار شناخت علم1

 یجهان نیسکوالر و ا -مشروع  -مستقل از خواست مردم  قتیبر حق دی(تأک2

 سازگار با فرهنگ غرب -نامشروع  -مستقل از خواست انسان ها  یبر ارزش ها و آرمان ها دی(تاک3

  یجهان نیو ا ینید یحکومت -مشروع  -وابسته به خواست انسان ها  لتیو فض قتیبر حق دی(تأک4

قرار گرفتن در » «یجهان اجتماع یدگرگون» ،«گریجامعه به جوامع د کی یژگیدادن و میتعم»ست؟یاز چ یناش یها بیآس نیا ییدآیپد-151

 «ثروت عیتوز یچرخه نامتعادل جهان

 رامونیچالش مرکز و پ - نیادیبن یدر ارزش ها و هنجارها دگرگونی – ینظم اجتماع یدر بررس یی(اعتقاد به روش استقرا1

 شدن یجهان -به نسل بعد  یصفات ارث قیعدم انتقال فرهنگ از طر - ی(اعتقاد به نظم جهان شمول در نظم اجتماع2

 و چالش فقر و غنا یبحران اقتصاد انیم وندیپ - یجهان اجتماع نیادیو بن قیعم یها هیال رییتغ - ینظم اجتماع یدر بررس یی(اعتقاد به روش استقرا3

 استعمار زده یاقتصاد وابسته کشورها -حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد  ییعدم توانا - ی(اعتقاد به نظم جهان شمول در نظم اجتماع4

 

 «یاسینظام س یفروپاش»و  «شرفتیجهان غرب در پ یالگوساز»، «مقبول غیر مشروع قدرت»ست؟یاز چ یناش بها،یآس نیا ییآ دیپد-152

 یاسیس یدر ارزش ها و هنجارها یدگرگون -بشر  خیبه تار یگاه تک خط دید - تیاز رضا یناش تیبا تبع یخالف قانون اله ی(قدرت1

 یعدم کنترل بحران اقتصاد -بشر  خیبه تار یگاه تک خط دید - تیاز رضا یناش تیبا تبع یخالف قانون اله ی(قدرت2

 یجهان اجتماع نیادیو بن قیعم یها هیال رییتغ - خینسبت به تار یگاه عرض دید - تیبا عدم تبع یخالف قانون اله ی(قدرت3

 چالش فقر و غنا - خینسبت به تار یعرض دگاهید - تیبا عدم تبع یخالف قانون اله ی(قدرت4

 

 یم جهینت نیبه ا یکند و پژوهشگر یم فیقلعه و برج و بارو، بازار، دادگاه مستقل و ... است، تعر یکه دارا یستگاهیماکس وبر شهر را ز-153

 کدام مفهوم است؟ انگریرسد که: شهر فقط در اروپا وجود داشته است، ب

  یریتفس کردیدرست براساس اصول رو ییاستقرا میتعم کی(2                ییاستقرا یداده ها ریو تفس نییاز تب یناش می(تعم1

 گرا ریتفس نشیبراساس ب یستیویتیاستدالل پوز کی(4         .  گریکدیجوامع و فرهنگ ها به  نینادرست قوان می( تعم3

 کدام اند؟ بیبه ترت« پ»و « ب»، «الف» یمصداق ها-154

با منحصر  - یجامعه شناسان انتقاد - تبیینی ( جامعه شناس1

 یرا قابل مطالعه علم یانسان یارزش ها ،یکردن علم به علوم تجرب

 . دانندینم

 ارزش فیصرفا به توص - یجامعه شناسان انتقاد -( ماکس وبر 2

 یبرا یاریکنند و مالک و مع یبسنده م یاسیس یها و نظام ها

 دهند.  یآنها ارائه نم یعلم یابیارز

به  انسانها را نسبت - یتبیینبه جامعه شناسان  یانتقاد کردی( رو3

 سازند. یموجود منفعل و مجبور م تیوضع

 کنند. یو فاقد معنا مطالعه م یخنث دهیپد کیاز قدرت، آن را به عنوان  ییو معنازدا ییبا ارزش زدا - یجامعه شناسان تفهم -( ماکس وبر 4

 دگاهید یجامعه شناخت یکردهایبا رو شمندانیاند

 ب

درباره  یعلم یداور یبرا یراه افتنی

در عرصه  ژهیبه و ،یاجتماع یارزش ها

 دانند. یم یقدرت را ضرور

 الف
را دچار بحران اراده و بحران  یجوامع غرب

 .ندیب یمعنا م

 پ یجامعه شناسان تفهم
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 شود؟ یمنجر م یجیبه چه نتا ریاز امور ز کیهر  ب،یترتبه -155

 . ندیاند، بب رفتهیکه آن را پذ یمطالعه هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردم یبرا یاگر علوم اجتماع -

  یعلم به علوم تجرب یمنحصر کردن معنا -

 ین در مطالعات اجتماعخودشا یمختلف به مرزها یتوجه به محدودنماندن فرهنگ ها -

ارزشها  سهیاز مقا ریجامعه شناسان ناگز -شوند.  یقابل مطالعه دانسته نم یانسان یارزش ها -رود.  یفرهنگ ها و ارزش ها از دست م یو داور سهی( امکان مقا1

 شوند.  یغلط م یاز ارزشها حیصح یارزشها صیتشخ یبرا

در آن  یاجتماع یها دهیدرست پد یشود. به معنا یاز قدرت م ییو معنازدا ییمنجر به ارزش زدا -کند.  جادیدر نظام موجود ا یاصالح ای رییتواند تغ ی( نم2

 شود.  یفرهنگ، درک نم

 هسیاز مقا ریشناسان ناگزجامعه  -شود.  یارزشها ارائه نم یعلم یابیارز یبرا یاریمالک و مع -دهد.  میتعم گرید یخود را به فرهنگ ها یها افتهیتواند  ی( م3

 . شوندیغلط م یاز ارزش ها حیصح یارزش ها صیتشخ یارزش ها برا

سنده ب یاسیس یارزشها و نظام ها فیصرفا به توص -سازد.  یم یو تمام نشدن ریناپذ انیمطالعات پا ریرا درگ ی( تعدد و تنوع فرهنگ ها و جوامع، علوم اجتماع4

 شود. یدر آن فرهنگ، درک نم یاجتماع یها دهیدرست پد یمعنا -شود.  یم

 

 شده است؟ ریز جینتا شیدایموجب پ یطیچه شرا-156

 با دولتها  سهیدر مقا یاز کنشگران فرد یاریبس شتریب یو فرهنگ یاجتماع یرگذاریتأث -

  رمشروعیقدرت مقبول غ یریشکل گ -

  مطابق منافع و اغراض خود گریساز کشور د ندهیآ ینسل ها ینیفرهنگ و جهان ب رییتغ -

 یاسیاعمال سلطه س - شودیاست که قدرت بر آنها اعمال م یقدرت بر مدار خواست و اراده کسان - یاجتماع یجنبشها یها و راه انداز یتیسلبر یساز انی( جر1

 با توسل به قدرت سخت  یو اقتصاد

  گریکشور د ینفوذ در نظام آموزش -باشد  تیاز آن با رضا تیباشد و تبع یقدرت برخالف قانون اله - یمجاز یدر فضاها یاجتماع ی( توسعه شبکه ها2

اعمال  -نباشد  یبشر یها یدئولوژیهمراه باشد، اما موافق ا لیو م تیاز قدرت با رضا تیتبع - یمجاز یگسترده در فضا یاز ارتباطات اجتماع ی( برخوردار3

 توسل به قدرت سخت با  یو اقتصاد یاسیسلطه س

 گریکشور د ینفوذ در نظام آموزش -قدرت موافق اراده خداوند و مردم نباشد  - یمجاز یها در فضا یتیسلبر یساز انی( جر4

 

 است؟ کردیمربوط به کدام رو بیبه ترت ریز یها یژگیاز و کیهر -157

 همگان  یفراهم کردن امکان رقابت برا -

  یخصوص تیلغو مالک -

  یاجتماع یها یعادالنه بودن نابرابر -

  یاجتماع یمخالفان قشربند - یموافقان عدالت اجتماع - یاجتماع ی( مخالفان قشربند1

  یاجتماع یموافقان قشربند - یطرفداران عدالت اقتصاد - ی( طرفداران عدالت اجتماع2

 یاجتماع یموافقان قشربند - یاجتماع یمخالفان قشربند - ی( طرفداران عدالت اقتصاد3

 یاجتماع یمخالفان قشربند - یاجتماع یطرفداران قشربند - ی( طرفداران عدالت اجتماع4

 

 ؟مربوط به کدام قسمت نمودار است ریز یها یژگیاز و کیهر -158

 افراد، ناعادالنه است.  انینقطه آغاز رقابت م - 

 افراد، ناعادالنه است.  انیرقابت م انینقطه پا -

 برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد. عیبا توز -

  یتوجه هم زمان به عدالت و آزاد -

 پ -الف  -ت  -( ب 2الف      -پ  -ت  -( ب 1

 پ –ب  -الف  -( ت 4الف      -ب  -پ  -( ت 3
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روت ث - تیجنس -هوش  - التیتحص»افراد است؟  انیم یاز تفاوت هاها، مربوط به کدام دسته  یژگیو نیاز ا کیدر هر  ینابرابر ب،یبه ترت-159

 «نژاد -

  یتفاوت اسم - یاجتماع ینابرابر - یعیطب ینابرابر - یعیطب ینابرابر - ی( تفاوت اسم1

  یتفاوت اسم - یاجتماع ینابرابر - یتفاوت اسم - یعیطب ینابرابر - یاجتماع ی( نابرابر2

  یعیطب ینابرابر - یتفاوت اسم - یاجتماع ینابرابر - یاجتماع ینابرابر - ی( تفاوت اسم3

 یعیطب ینابرابر - یتفاوت اسم - یتفاوت اسم - یتفاوت اسم - یاجتماع ی( نابرابر4

 شده است؟ ریز جینتا شیدایموجب پ یطیچه شرا-160

 درباره ارزشها  یانتقاد یداور یبه سو یسوق دادن جامعه شناس -

 ستمیدوم قرن ب مهیتا قبل از ن یاجتماع یمخالفان قشربند یانتقاد یها تیاستفاده از ظرفعدم امکان  -

  یو علوم اجتماع یعیعلوم طب یانگار کسانی - یاجتماع یطرفداران و مخالفان قشربند انی( منازعه م1

  تبیینیکردیغلبه رو - یمطلوب جهان اجتماع تیموجود و وضع تیوضع انی(  فاصله م2

 یاجتماع یقشربند یبر کارکردها دیتأک - یاجتماع یطرفداران و مخالفان قشربند انیمنازعه م( 3

 یعیو علوم طب یعلوم اجتماع انیم یتوجه به تفاوتها - یمطلوب جهان اجتماع تیموجود و وضع تیوضع انی( فاصله م4

 کدام اند؟ بیبه ترت« پ»و « ب»، «الف» قیمصاد-161

 یتفهم یجامعه شناس - یستیکمون کردیرو - ی( طرفداران عدالت اجتماع1

 یانتقاد یجامعه شناس - یاجتماع یمخالفان قشربند - ی( طرفداران عدالت اجتماع2

 یانتقاد یجامعه شناس - یطرفداران عدالت اجتماع - یاجتماع یموافقان قشربند( 3

 یتفهم یجامعه شناس - یاجتماع یمخالفان قشربند - یاجتماع ی( موافقان قشربند4

 

از کدام نوع تفاوتها هستند و کدام « تفاوت در زن و مرد بودن»و « و ثروت التیتفاوت در تحص» ،«یهوش بیتفاوت در ضر»، «تفاوت در قد»-162

 آورند؟ یرا به دنبال م یاز انواع نابرابر کی

 (ی)اجتماع یرتبه ا -( یعی)طب یاسم -( یعی)طب یرتبه ا -( ی)اجتماع ی(اسم1

 (ی)اجتماع یاسم -( ی)اجتماع یاسم -( یعی)طب یرتبه ا -( ی)اجتماع ی(رتبه ا2

 (یعی)طب یاسم -( ی)اجتماع یرتبه ا -( ی)اجتماع یرتبه ا -( یعی)طب ی(رتبه ا3

 ( ی)اسمیاسم -( ی)اجتماع یرتبه ا -( یعی)طب یرتبه ا -( یعی)طب ی(رتبه ا4

تخوان اس یباعث شکستگ یدردناک بود و حت اریکار بس نیآنها کوچک بماند. ا یشد تا پا یاجرا م نیدختران، قرنها در چ یرسم بستن پا»-163

 است؟ یاز کدام نوع تفاوت گذار یرسم ناش نیا« شد. یها م

 امر نشانه آن است. نیزن و مرد وجود دارد و ا انیم ی(تفاوت اسم2     امر نشانه آن است. نیزن و مرد وجود دارد و ا انیم یاجتماع ی(نابرابر1

 منجر شده است. یزن و مرد وجود دارد که به تفاوت اسم انیم یاجتماع ی(نابرابر4        است. افتهی رییتغ یاجتماع یزن و مرد به نابرابر انیم ی(تفاوت اسم3

 کنند؟ یتوجه م یدر چه صورت یعیطب یها یو نابرابر یاسم یجامعه شناسان به بحث تفاوت ها-164

 منجر شود. یاجتماع یها ی(آنگاه که به نابرابر2          گردد.   یو گروه یفرد ی(آنگاه که اساس تفاوت ها1

 داشته باشد. یکه موضوع جامعه شناخت ی(در صورت4          باشد.        یآنها، تجرب یکه روش بررس ی(در صورت3

 دارند؟ نهیاشاره به کدام گز بیبه ترت ریز یهر کدام از عبارت ها-165

 سازند. یآن را م یو ساختارها یجهان اجتماع گر،یکدیخود با  یگروه ی: افراد در زندگالف

 سازد. یانسانها را متأثر م یدارد که زندگ ییامدهایالزام ها و پ ی: هر جهان اجتماعب

 یاجتماع راتییب: توجه به تغ - ی(الف: توجه به کنش اجتماع2            یب: توجه به کنش اجتماع - ی(الف: توجه به ساختار و نظام اجتماع1

 یب: توجه به کنش اجتماع - یاجتماع راتیی(الف: توجه به تغ4            یب: توجه به ساختار و نظام اجتماع - ی(الف: توجه به کنش اجتماع3

 اشت؟دربر د یجیچه نتا یجامعه شناسان انتقاد دیاز د «یتیو جنس ینژاد یضهایپوستان و زنان به تبع اهیاعتراضات گسترده س»توجه به-166

 ساختار سرکوب منجر شد. تیپوستان و زنان و تقو اهیس شتریه سرکوب ب(ب1

 منجر شد. ضهایتبع نیرفع ا یدر راستا نیقوان یبرخ ریی(به اصالح و تغ2

 منجر شد. ضهایتبع نیا یتجرب یها یبررس هیاز زاو ی(به شناخت نقش کنشگر3

 منجر شد. ضهایتبع نیرفع ا یدر راستا یو اجتماع یاسیمحکم س یساختارها ریی(به تغ4

 ویژگی کردیرو

 یداشتن عدالت اقتصاد تیاهم ب

 یعلم تجرب یها تیازمحدود ییرها یتالش برا پ

 یستگیو شا ییافراد براساس توانا انیرقابت م الف
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ثبت احوال و افعال  یدولت برا میآنچه نشان دهنده تصم»و « در شناسنامه یاسینشان دهنده نظام س»، «ما تیهو یسند رسم نینخست»-167

 آمده است؟ یبه درست نهیدر کدام گز« است یرانیمهم شهروندان ا

 هر فرد  یده رقم یشماره مل - یجمهور -(شناسنامه 2              وزارت کشور و سازمان ثبت احوال - رانیا -(خانواده 1

 وزارت کشور و سازمان ثبت احوال - یجمهور -(شناسنامه 4                    هر فرد یده رقم یشماره مل - رانیا -( خانواده 3

 کند ؟ یملت ها اشاره نم-دولت شیدایبعد از پ یتیهو یگذار استیبه س ریز یها نهیاز گز کیکدام -168

 یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس یو فرصت ها ایمزا عیتوز ی(چگونگ2                           یمل تیهو نیی(تع1

 آنها یازهایبه درخواستها و رفع ن یی(پاسخ گو4                     یو نژاد یتیقوم ی(برتر3

 ت؟اسریرد زموکدام انگریب بیبه ترت «اینگیموسوم به روه انماریاخراج و کشتار مسلمانان م»و«جنبش جوانان» ،«یجنبش سبک زندگ»-169

 یهمانندساز استیس -شدن  یجهان ندیفرا یلیتحم تیمقاومت در برابر هو -شدن  یجهان ندیبا فرا ی(همراه1

 یهمانندساز استیس -شدن  یجهان ندیفرا یلیتحم تیمقاومت در برابر هو -شدن  یجهان ندیفرا یلیتحم تی(مقاومت در برابر هو2

 تیهو استیس -شدن  یجهان ندیبا فرا یهمراه -شدن  یجهان ندیبا فرا ی(همراه3

 تیهو استیس -شدن  یجهان ندیبا فرا یهمراه -شدن  یجهان ندیفرا یلیتحم تی(مقاومت در برابر هو4

 ست؟یمدل تکثر گرا ن یهایژگیاز و ریز یها نهیاز گز کیکدام -170

 یمل تیهو نییبر تع دی(تاک2                                                        دوران پسامدرن         ژهی(و1

 یو اقتصاد یاسیساختار مشترک س کیدانستن  ی(ضرور4              یو زبان یقوم یگروه ها انیموجود م یشدن تفاوت ها دی(تشد3

 آمده است؟  نهیدر کدام گز بیبه ترت« تکثر گرا یمقابل الگو»و « تعارف یمقابل الگو» ،«یهمانندساز یمقابل الگو»-171

 تیهو استیس - یهمانندساز - تیهو استی(س2                            یهمانندساز -تکثر گرا - تیهو استی(س1

 تیهو استسی ۔و تکثر گرا یهمانندساز -(تکثر گرا4                  یهمانندساز -و تکثر گرا یهمانندساز -(تکثر گرا3

 نیا« است. دینژاد سف یبرتر بانیدر گذشته و امروز است که پشت کایمتحده امر االتیدر ا یهمبسته ا یکو کالس کالن نام سازمان ها»-172

 رد؟داللت دا ریز یعبارت به کدام مفهوم جامعه شناخت

 تعارف است. یاز الگو یکه ناش هایبر تفاوت ها و گوناگون یافراط دی(تأک1

 تعارف است. یاز الگو یرانده که ناش هیبه حاش یشناختن گروه ها تی(به رسم2

 است. تیهو استیاز س یرانده که ناش هیبه حاش یشناختن گروه ها تی(به رسم3

 است. تیهو استیاز س یکه ناش هایبر تفاوت ها و گوناگون یافراط دی(تأک4

 مصداق کدام عبارتها هستند؟ ریاز موارد ز کیهر  ب،یبه ترت-173

  انیرانیشناسنامه مستند و مکتوب ا نیاول -

 جلد شناسنامه  یرو« سازمان ثبت احوال»و « وزارت کشور»درج دو عبارت  -

 در صفحه اول شناسنامه «دیکن یحفظ حقوق خود به دقت از آن نگهدار یشماست؛ برا تیشناسنامه سند هو»درج عبارت  -

 ینیو د یمل تیهو انگریب -داد  رییدست برد و آن را تغ تیسند هو نیدر ا شیتوان خودسرانه و به دلخواه خو ینم یعنی - 12۹۷در سال  یرانی( شناسنامه خانم فاطمه ا1

 است.  انیرانیمشترک ا

و حقوق  انیرانیفرد فرد ا تیدولت، هو دهدینشان م -برابرند  یها تیحقوق و مسئول یدارا یاز هر قوم و مذهب رانیهمه مردم ا - 12۹۷در سال  یرانیا ( شناسنامه خانم فاطمه2

 شناسد.  یم تیآنها را به رسم تیو مسئول

 انیرانیمشترک ا ینیو د یمل تیهو انگریب -است  یرانیال مهم شهروندان اثبت احوال و افع یدولت برا مینشان دهنده تصم - یخیبه خط م انیهخامنش ی( شناسنامه سنگ3

 است. 

و  انیرانیفرد فرد ا تیدولت، هو دهدینشان م -است  یرانیثبت احوال و افعال مهم شهروندان ا یدولت برا مینشان دهنده تصم - یخیبه خط م انیهخامنش ی( شناسنامه سنگ4

 شناسد. یم تیآنها را به رسم تیحقوق و مسئول

 هستند؟ میکدام مفاه انگریب ریز یاز عبارت ها کیهر  ب،یبه ترت-174

 کند.  یم دیمحصول دوران پسامدرن است و بر تفاوتها تأک -

 در دوره مدرن  یتیهو یگذار استیس جیمدل را -

 مختلف  یاجتماع یاز منظر گروه ها تیهو فیتعر -

 دوره پسا تجدد  - یهمانندساز - تیهو استی( س2           دوره پسامدرن     -مدل تکثرگرا  - ی( مدل همانندساز1

 دوره مدرن - یهمانندساز -( مدل تکثرگرا 4           دورۀ تجدد        - تیهو استیس - ی( مدل همانندساز3
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 فیمنبع تعر»و « در دوره مدرن تیهو فیمنظر تعر» ،«ستمیدر اواخر قرن ب یاسیو س یمباحثات فکر یمحور اصل»در ارتباط با  بیبه ترت-175

 درست است؟  نهیکدام گز« در دوره پسامدرن تیهو

 دولتها  -مختلف  یاجتماع یگروه ها - ی( کشمکش طبقات2       مختلف     یاجتماع یگروه ها -دولتها  - یاجتماع ی( قشربند1

 دولتها –مختلف  یاجتماع یگروه ها - تی( هو4            مختلف          یاجتماع یگروه ها -دولت ملتها  - تی( هو3

 : یتیهو یگذار استیدر کدام مدل س بیبه ترت-176

 شود.  یم دیحفظ و تشد یقوم یگروهها انیموجود م ی( تفاوتهاالف

 . ستین یمانع وحدت و همدل یو قوم ی( تکثر و تنوع زبانب

 گرفتند.  شیرا در پ استیس نیآنها ا یساز کسانیمختلف و  یگروهها یتیهو یبردن تفاوتها نیاز ب ی( دولتها براپ

 تکثرگرا  - یهمانندساز -تنازع  ی( الگو2                    یهمانندساز -تعارف  یالگو -( تکثرگرا 1

 تکثرگرا –تعارف  یالگو -تنازع  ی( الگو4                     یهمانندساز - یهمانندساز -( تکثرگرا 3

ان ها انس یو بزرگوار یبزرگ ،یبرتر اریمالک و مع ،یمطلوب قرآن یمربوط به کدام مفهوم است؟ طبق الگو« بازشدن جعبه پاندورا»تعبیر -177

 باشد، نگران کننده نبود؟  یدانشمند صرف و نحو زبان عرب «هیبویس»به نام  یرانیا کیموضوع که  نیجهان اسالم ا یچرا برا ست؟یچ

ائل ق گریکدی یکه اقوام مختلف در جهان اسالم برا یو احترام یمطلوب قرآن یتیهو یاز الگو یرویپ لیاعتقاد به خداوند به دل - یهمانندساز ی( ظهور الگو1

 بودند. 

 قائل بودند.  گریکدی یکه اقوام مختلف در جهان اسالم برا یو احترام یمطلوب قرآن یتیهو یاز الگو یرویپ لیبه دل -تقوا  - تیهو استیس شیدای( پ2

 اسالم وجود داشت. یکه در جهان اجتماع یا یو فرهنگ یاسیس یهایو چندپارگ هایگوناگون یبر تفاوت ها دیتأک لیبه دل -تقوا  -( ظهور مدل تکثرگرا 3

 .اسالم وجود داشت یکه در جهان اجتماع یا یو فرهنگ یاسیس یها یو چندپارگ هایگوناگون یبر تفاوتها دیتأک لیبه دل -اعتقاد به خداوند  - ی( همانندساز4

 

 هستند؟ میمصداق کدام مفاه ریاز موارد ز کیهر  ب،یبه ترت-178

 کند.  یجدا از محل سکونت گروه مسلط مجبور م یدر مناطق ستنیرا به ز گرید یو مذهب یقوم ،ینژاد یگروه مسلط، گروهها ،یدر جداساز -

  یغرب یدر کشورها یطیمح ستیز یو جنبش ها یمذهب یها تیتبارها، جوانان، اقل ییایزنان، آس ،یسبک زندگ یجنبش ها یریشکل گ -

 مختلف  یبه اقوام و گروه ها یاسیشدن در قدرت س میو فرصت سه یاجتماع یها یدادن آزاد -

 یبوم ییکایآمر هیتبار و نظر ییقایآفر هیمعاصر، نظر یستیفمن یجامعه شناس هینظر شیدایپ -

 یسایتوجه به بعد س -کند  یم لیشدن را به آنها تحم یجهان ندیکه فرا یتیمختلف در مقابل هو یمقاومت گروهها - یهمانندساز زیخشونت آم ی( از روش ها1

  یچندفرهنگ یجامعه شناس -در مدل تکثرگرا  تیهو

در مدل  تیهو یتوجه به بعد اجتماع - شیخو یواقع تیبازگشت به هو ایخود  یخاص برا یتیساختن هو -مدل تکثرگرا  زیخشونت آم ی( از روش ها2

  یو کشمکش طبقات یقشربند - یهمانندساز

 - یهمانندساز تیهو یاسیتوجه به بعد س - شیخو یواقع تیبازگشت به هو ایخود  یخاص برا یتیساختن هو - یهمانندساز زیخشونت آم ی( از روش ها3

  یو کشمکش طبقات یقشربند

توجه به بعد  -کند  یم لیشدن را به همه تحم یجهان ندیکه فرا یتیمختلف در مقابل هو یمقاومت گروهها -مدل تکثرگرا  زیخشونت آم ی( از روش ها4

 یچندفرهنگ یجامعه شناس -در مدل تکثرگرا  تیهو یاجتماع

 شود؟  یاستفاده م یعلم یاز چه روش ها «یاخالق و پزشک ،یو مهندس یفن د،یتوح»در علوم  ب،یبه ترت-179

  یتجرب - یانیو وح یعقالن - یانیوح - ی( عقالن2         یحس – یانیو وح یعقالن - یتجرب - یانیو وح ی( عقالن1

 یعقالن - یحس - یحس - ی( عقالن4                                 یعقالن - یعقالن - یحس - یانی( وح3

 است؟ یچه مفهوم انگریب ریز یاز عبارت ها کیهر  ب،یبه ترت-180

  میمختلف در قرآن کر یجوامع و امتها رییحاکم بر تداوم و تغ نیقوان -

 بهره اند.  یب یعقالن یکه از علوم و ارزش ها یجوامع -

 برساند. تیما را به فعل یها تیو ظرف کیکه ما را به اهدافمان نزد یعلم -

 علم نافع  -جوامع جاهله  - یاجتماع نی( قوان2                یعلم مدن -جوامع جاهله  - یاله ی( سنت ها1

 یعلم مدن - یریجوامع اساط - یاجتماع نی( قوان4          علم نافع     - یریجوامع اساط - یاله ی( سنت ها3
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سنت  -العبر  -آثارالباقیه  -ماللهند  قیتحق -تجارب األمم »متعلق به کدام متفکران جهان اسالم است؟  بیکتاب ها و آثار رو به رو به ترت-181

 « قرآن یخیتار یها

 احمد حامد مقدم        -ابن خلدون  -ابن خلدون  - یرونیب حانیابور - ی( فاراب1

 محمدباقر صدر  - هیمسکو یابوعل - یرونیب حانیابور - یفاراب - ی( فاراب2

 محمدباقر صدر      -ابن خلدون  - یرونیب حانیابور - یرونیب حانیابور - هیمسکو ی( ابوعل3

 احمد حامد مقدم - یرونیب حانیابور -ابن خلدون  - یفاراب - هیمسکو ی( ابوعل4

 آمده است؟ شمندیدر وصف کدام اند بیبه ترت ریز یعبارت ها-182

جوامع مختلف  یبند میبه تقس ،یبا استفاده از استدالل عقل نیخود، با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و هم چن یدر علم اجتماع -

 کرده است.  یکه دارند دسته بند یو فرهنگ و رفتار شهیپرداخته است و آنها را براساس نوع علم، اند

که او هزار  یاست. روش ییایو جغراف یخیتار ،یمذهب یها یدر بررس یوش تجربدر کنار ر یروش انتقاد یریدر به کارگ ،یو یامروز تیاهم -

 متداول شده است.  یو جامعه شناس یمردم شناس قاتیخود اتخاذ کرد، امروزه در تحق یعلم یها یدر بررس شیسال پ

بوده،  شرفتیو پ ییایوجود داشته و منشأ پو ینینش هیساده باد یکه در ابتدا در زندگ یتی. عصبندیب یرا علت فراز و فرود تمدن ها م تیاو عصب -

  رود. یم نیدارد از ب یتر یقو تیکه عصب یگریبا هجوم قوم د تایگذارد تا نها یبه تجمالت رو به ضعف م شیو گرا ینیبا توسعه شهرنش

  یرونیب حانیابور -ابن خلدون  - ی( فاراب2                      یفاراب - یرونیب حانیابور -( ابن خلدون 1

 ابن خلدون - یرونیب حانیابور - ی( فاراب4        ابن خلدون    - هیمسکو یابوعل - یرونیب حانی( ابور3

 است؟ یمربوط به کدام نوع شناخت عقل بیبه ترت ریاز موارد ز کیهر -183

 برند.  یخود از آن بهره م یعموم مردم در دانش عموم -

 . شودیاستفاده م ینییدانش تب دیتول ینوع عقل برا نیاز ا -

 کنند.  یعقل استفاده م نیاز ا یو ماد یعیطب یها دهیکسب دانش درباره پد یدانشمندان برا -

 کند.  یم یابیارز یرا در مناسبات و روابط انسان یعدالت و آزاد تیوضع -

  یعقل انتقاد - یریعقل تفس - یعقل تجرب - ی( عقل ابزار2                یادعقل انتق - یعقل تجرب - یعقل ابزار -عام  ی( عقل به معنا1

 یریعقل تفس -عام  یعقل به معنا - یریعقل تفس - ی( عقل تجرب4              یریعقل تفس - یعقل ابزار - یعقل انتقاد -عام  ی( عقل به معنا3

 / / () / / کدام اند؟« پ»و « ب»، «الف» قیمصاد بیبه ترت-184

         یتفهم - یانتقاد - ی( تجرب1

          یانتقاد - یتفهم - یری( تفس2

        یانتقاد - یتفهم - ی( ابزار3

 یتفهم - یانتقاد - یری( تفس4

 

 

رست د «یریو تفس یانتقاد یتفاوت جامعه شناس»و  «یو تفهم یستیویتیپوز یتفاوت جامعه شناس»کدام عبارت ها در مورد  ب،یبه ترت-185

 است؟

الف جامعه برخ یانتقاد یجامعه شناس -است.  یو اجتماع یعیطب یها دهیپد انیقائل به تفاوت م یستیویتیپوز یبرخالف جامعه شناس یتفهم ی( جامعه شناس1

 کند.  یم یداور یاجتماع یو درباره ارزش ها و هنجارها ستیمحافظه کار ن ،یریتفس یشناس

جامعه  -کنش افراد است.  یبه دنبال فهم معنا یتفهم یاست، اما جامعه شناس یاجتماع یها دهیو کنترل پد ینیب شیپ یستیویتیپوز ی( هدف جامعه شناس2

 داند.  یرا معتبر نم یعلم تجرب ،یانتقاد یکند اما جامعه شناس یمحدود م یعلم را به علم تجرب یریتفس یشناس

امعه شناسان ج -کند  یم یرا علم تلق یریفقط دانش تفس یتفهم یشناسد، اما جامعه شناس یم تیرا به رسم یفقط علم تجرب یستیویتیپوز ی( جامعه شناس3

 کنند. یبسنده م یاجتماع یهنجارها و ارزش ها فیبه توص یریبرخالف جامعه شناسان تفس یانتقاد

 یریفسو عقل ت یاز عقل ابزار یجامعه شناسان انتقاد -کنند  یمحدود نم یعلم را به علم تجرب یستیویتیپوز یبرخالف جامعه شناس ی( جامعه شناسان تفهم4

 .ستندین یارزش یقادر به داور یریداشته، اما جامعه شناسان تفس یارزش یداور تیگردند که ظرف یم یتیروند و به دنبال عقالن یم فراتر

 

 دانش اینوع عقل  ینوع جامعه شناس

 یزی+ تجویری+ تفس یتجرب پ

 الف یستیویتیپوز

 یری+ تفسیتجرب ب
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« درباره ارزشها یداور تیداشتن ظرف»و « انسان ها یو همراه یهمدل شیکمک به افزا» ،«یاجتماع یها دهیپد یامدهایآثار و پ ینیب شیپ»-186

 مطابقت دارند؟ یدر جامعه شناس کردیبا کدام رو بیموارد به ترت نیاست. هر کدام از ا یعلوم اجتماع دیفوا از

 یانتقاد کردیرو - یتفهم کردیرو - یتبیین کردی(رو2                  یریتفس کردیرو - یتفهم کردیرو - یابزار کردی(رو1

 یتفهم کردیرو - یانتقاد کردیرو - یابزار کردی(رو4          یتفهم کردیرو - یریتفس کردیرو - یتبیین کردی(رو3

 آمده است؟ یبه درست نهیجدول در کدام گزموارد مشخص شده در -187

 یزیپ: دانش تجو - ینییب: دانش تب -معنادار  یها دهی(الف: پد1

 یپ: دانش انتقاد - یزیب: دانش تجو -معنادار  یها دهی(الف: پد2

 .یزیپ: دانش تجو-ینییب: دانش تب - یارزش یها دهی(الف: پد3

 یپ: دانش انتقاد - یزیب: دانش تجو - یارزش یها دهی(الف: پد4

 

 

 آمده است؟ یبه درست نهیدر کدام گز ریموارد مشخص شده در جدول ز-188

 یانتقاد یریتفس -تفهمی  یتبیین یجامعه شناس

 یعقل انتقاد یریعقل تفس یعقل ابزار عقل

 یو انتقاد« ث» یریتفس ینییتب دانش

 استفاده از عقل وهیش
 یده هایپد یبرا« ب»و « الف» یبرا

 یاجتماع
 با آنان« ت»و  گرانید« پ» یبرا

ها و  دهیپد یو انتقاد« ج» یداور

 یاجتماع یکنش ها

 یج: ارزش ،یزیپ: فهم، ت: ارتباط، ث: تجو ،ییگو شیب: پ ،ینیب شی(الف: پ1

 یزیج: تجو ،ی(الف: شناخت، ب: فهم، پ: شناخت، ت: ارتباط، ث: ارزش2

 یج: ارزش ،یزیب: کنترل، پ: فهم، ت: ارتباط، ث: تجو ،ینیب شی(الف: پ3

 یزیج: تجو ،یث: ارزش ،ی(الف: شناخت، ب: فهم، پ: شناخت، ت: همراه4

 است؟ امدهین یبه درست نهیزرکوب در کدام گز نیعبدالحس دگاهیاز د یتمدن اسالم یژگیو-189

 سابق بود. یصرف فرهنگ هاه (ادامه دهند2               ث فرهنگ غرب و شرق شد.        میرا(1

 سابق بود. یکننده فرهنگ ها لیکننده و تکم بی(ترک4      سابق نبود.   یکننده صرف از فرهنگ ها دی(تقل3

 

 دهد، چه بود؟ یرو رانیقرن، دو انقالب در ا کی یآنچه باعث شد که در ط-190

قرن در  کیدر  یمشترک، دو انقالب اجتماع یفقه هینظر کیموجب آن شد که براساس  رانیجامعه ا یعلم فقه در فرهنگ عموم «تیو مقبول تیمشروع(»1

 .ردیشکل بگ رانیجامعه ا

 رانیقرن در جامعه ا کیدر  یدو انقالب اجتماع ،یفقه هیموجب آن شد که براساس دو نظر رانیجامعه ا یعلم فقه در فرهنگ عموم «تیو مرجع تیمقبول(»2

 .ردیشکل بگ

 رانیاقرن در جامعه  کیدر  یدو انقالب اجتماع ،یفقه هیموجب آن شد که بر اساس دو نظر رانیجامعه ا یفقه در فرهنگ عموم علم«تیو مقبول تیمشروع(»3

 .ردیشکل بگ

قرن در جامعه  کیدر  یمشترک، دو انقالب اجتماع یفقه هینظر کیموجب آن شد که براساس  رانیجامعه ا یعلم فقه در فرهنگ عموم «تیو مرجع تیمقبول(»4

 .ردیشکل بگ رانیا

 از کدام عقل هستند؟ یناش بیبه ترت« در فلسفه تیقانون عل»و « در هندسه ثاغورثیرابطه ف»، «عدالت یشناخت خوب»-191

   یعقل نظر - یعقل نظر - ی(عقل عمل2                 یعقل نظر - یعقل نظر - ی(عقل نظر1

 یعقل عمل - یعقل عمل - ی(عقل نظر4                  یعقل عمل - یعقل نظر - ی(عقل عمل3

 

 و بحران معنا راه حل ارائه دهند؟ یبرون رفت از بحران آگاه یتوانند برا یم یقیعالمان مسلمان از چه طر-192

  یانیو وح یعقالن ی( استفاده از روشها2                                    مدرن  ی( تعامل با علوم اجتماع1

 خود رامونیپ یخیتار و یو اجتماع یفرهنگ ی( تعامل فعال با ارزش ها، هنجارها و آرمانها4            خود  طیمح یخیتار ی( تعامل با فرهنگ و سنت ها3

 

 دانش دیکاربرد در تول موضوع عقل

 یعقل ابزار
 یها دهیدرباره پد

 یو ماد یعیطب
 ب

 یریتفس -یدانش تفهم الف یریعقل تفس

 یعقل انتقاد
 یو داور یابیارز

 یمناسبات اجتماع
 پ
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 جهان اسالم است؟ شمندیمربوط به کدام اند بیبه ترت ریز یها یژگیاز و کیهر -193

 .دیگو یسخن م یو عقل عمل یارائه و از دو سطح عقل نظر یاز موضوع علوم اجتماع یتر قیدق فیتعر ات،یبا طرح مسئله اعتبار -

 یرا در مقابل علوم یسبب، او علم مدن نیشوند. به هم یم جادیو اراده انسان ها ا یداند که با آگاه یم ییها دهیرا پد یاجتماع یها تیواقع -

 که موضوع آنها مستقل از اراده انسان ها است. دهدیقرار م

روش  از شتریداشت و بن یتوجه چندان یدر جامعه بود. او در مطالعات خود به روش عقل یاله یاز قرآن، به دنبال شناخت سنتها یریرپذیبا تأث -

 نگفت.  یسخن یاز جامعه آرمان نیکرد و بنابرا یاستفاده م یو تجرب یحس

که او هزار سال  یاست. روش ییایو جغراف یخیتار ،یمذهب یها یدر بررس ،یدر کنار روش تجرب یروش انتقاد یریاو در به کارگ یامروز تیاهم -

 متداول شده است. یو جامعه شناس یمردم شناس قاتیگرفته بود، امروزه در تحق شیخود در پ یعلم یها یدر بررس شیپ

 

  یرونیب حانیابور -ابن خلدون  - یفاراب - یی( عالمه طباطبا2           ابن خلدون    - یرونیب حانیابور - ییعالمه طباطبا - ی( فاراب1

 یرونیب حانیابور - ینینائ یرزایم -ابن خلدون  - یی( عالمه طباطبا4              ابن خلدون          - ینینائ یرزایم -ابن خلدون  - ی( فاراب3

 

 دارند؟ ییها یژگیبه چه معناست؟ و چه و اتیرا ابداع کرد؟ اعتبار اتیاعتبار هینظر یچه کس-194

 دهند.  یاو را سامان م یاجتماع یکنند و زندگ یم یاریانسان را در انجام عملش  -شوند.  یم جادیا یکه با قرارداد و اعتبار عقل عمل ییها دهیپد - ی( فاراب1

 یارادریغ یامدهایآثار و پ یو دارا ندیآ یبه خواست و اراده انسان به وجود م -شوند.  یم جادیا یکه با قرارداد و اعتبار عقل عمل ییها دهیپد - یی( عالمه طباطبا2

 هستند. 

 یاو را سامان م یاجتماع یکنند و زندگ یم یاریانسان را در انجام عملش  -شوند.  یم جادیا یکه با قرارداد و اعتبار عقل نظر ییها دهیپد - ییبا( عالمه طباط3

 دهند. 

 د.هستن یرارادیغ یامدهایآثار و پ یو دارا ندیآ یبه خواست و اراده انسان به وجود م -شوند.  یم جادیا یکه با قرارداد و اعتبار عقل نظر ییها دهیپد - ی( فاراب4

 

درست است، اما در ارتباط با شباهت علوم  تبیینی یجهان اسالم و جامعه شناس یدرباره با تفاوت علوم اجتماع ریز یها نهیاز گز کیکدام -195

 ست؟یدرست ن یانتقاد یجهان اسالم و جامعه شناس یاجتماع

ران و متفک یجامعه شناسان انتقاد -نوع شناخت را قبول دارند.  نیا تبیینیرا قبول ندارند؛ اما جامعه شناسان  یو تجرب ی( متفکران مسلمان شناخت حس1

 کنند.  یم یانتقاد یجامعه داور یمسلمان، هر دو درباره ارزشها و هنجارها

 - ستندین یو علوم اجتماع یعیعلوم طب انیقائل به تفاوت م ستیویتیدانند، اما جامعه شناسان پوز ینم یعیعلوم طب هیرا شب ی( متفکران مسلمان علوم اجتماع2

 را قبول دارند.  یو متفکران مسلمان، هر دو عقل انتقاد یجامعه شناسان انتقاد

 یجامعه شناسان انتقاد - ستندیکار ن نیقادر به انجام اتبیینی کنند، اما جامعه شناسان  یم یارزش یجامعه داور ی( متفکران مسلمان درباره ارزشها و هنجارها3

 را قبول ندارند.  یو تجرب یو متفکران مسلمان، شناخت حس

 یمن یتجربه را به عنوان مالک شناخت علم تبیینیقبول دارند، اما جامعه شناسان  یشناخت اجتماع اری( متفکران مسلمان عقل و تجربه را به عنوان دو مع4

 .رندیپذ یرا نم یریمسلمان، هر دو عقل تفسو متفکران  یجامعه شناسان انتقاد -شناسند 

 

 مربوط به کدام قسمت جدول است؟ ریز یاز عبارت ها کیهر  بیبه ترت-196

 م تور ۂدیو کنترل پد ینیب شیپ -    یاجتماع یارزشها و هنجارها فیتوص -

       یدر روابط انسان یعدالت و آزاد یابیارز -

 علل مهاجرت یبررس -

 الف -ج  -الف  -( و 2           ح –و  -الف  -( ب 1

 ح–ط  -ج  -( ب 4           الف  -ب  -ج  -( و 3

 

 

 

 

 شدان

 کردیرو

 یجامعه شناس

 یتفهم

 یجامعه شناس

 یانتقاد

 یجامعه شناس

 یتبیین

 الف ه ح ینییدانش تب

 ط ج ب یزیدانش تجو

 د ز و یریدانش تفس
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 ست؟یچ انگریب ریاز موارد ز کیهر  ان،یرانیدر رابطه با شناسنامه ما ا ب،یبه ترت-197

 جلد  یرو رانیا یاسالم یآرم جمهور -

 چاپ عکس افراد  -شناسنامه ها  کسانیرنگ و شکل و اندازه  -

 یده رقم یدرج شماره مل -

  تیسند هو یافراد به جنبه اختصاص یسن تیهو -توسط دولت  انیرانیا یها تیشناختن حقوق و مسئول تیبه رسم - انیرانیا ینید تی( هو1

 افراد به عدم سوءاستفاده از شناسنامه  ینید تیهو -مشترک  یمل تیهو - یاسی( نوع نظام س2

 عدم سوءاستفاده از شناسنامه  -افراد  یجنس تیهو -مشترک  یمل تیهو - انیرانیا ینید تی( هو3

 تیسند هو یجنبه اختصاص -فرد  یو جنس ینژاد تیهو - انیرانیبرابر ا یها تیحقوق و مسئول - یاسی( نوع نظام س4

 مدل تکثرگرا کدام است؟ یریشکل گ ریس-198

 از گروهها و جوامع یاریدفاع بس - تهایهو دیشد رییتغ -رفتن خلوص و ثبات فرهنگ ها  نیاز ب -فرهنگ ها  ختنیدر هم آم -شدن و توسعه ارتباطات  ی( جهان1

 بر مدل تکثرگرا  دیتوجه و تأک - شیخو یواقع تیمختلف به هو یبازگشت گروهها -خود  تیاز هو

 یریگیپ -از منظر دولت ها  تیهو فیتعر -مطلوب دانستن تکثر و تنوع  - یو فرد یمحل یها تیبر هو دیتأک - سمیونالیظهور ناس -( ظهور جهان متجدد 2

 مدل تکثرگرا  یریشکل گ -مختلف  یمسائل جامعه براساس عالئق گروه ها

 یو دانش در کانون کشمکش ها یقرارگرفتن آگاه -مختلف  یگروهها قیمسائل جامعه براساس عال یریگیپ- یاجتماع یاز منظر گروه ها تی( توجه به هو3

 ثرگرا مدل تک جادیا -عدم تمرکز کامل قدرت در دست دولت ها  - یاجتماع

از منظر  تیتوجه به هو -متنوع خود  یها تیمختلف جامعه و دفاع از هو یمقاومت گروهها -مختلف توسط دولتها  یگروهها یتیهو یبردن تفاوتها نی( از ب4

 مدل تکثرگرا جادیا - سمیونالیظهور ناس - یاجتماع یگروه ها

 

 کند که عبارت اند از: دایتواند دو چهره پ یم تیهو استیس-199

 دیتأک مشترک ی. ب( بر چارچوب هاشودیدرون جوامع م یو فرهنگ یاسیس یکند و سبب چندپارگ یم دیتأک هایبر تفاوت ها و گوناگون ی( الف( به صورت افراط1

 شود.  یمختلف درون جوامع منته یاقوام و گروهها ییکند تا به همگرا یم

اقوام و  ییکند تا به همگرا یم دیمشترک تأک یکند. ب( بر چارچوب ها یم تیشناسد و از آنان حما یم تیرانده شده را به رسم هیبه حاش ی( الف( گروه ها2

 شود.  یمختلف درون جوامع منته یگروهها

رانده  هیبه حاش یشود. ب( گروه ها یدرون جوامع م یو فرهنگ یاسیس یکند و سبب چند پارگ یم دیتأک هایبر تفاوت ها و گوناگون ی( الف( به صورت افراط3

 کند.  یم تیشناسد و از آنان حما یم تیشده را به رسم

وام و شود و به اق یتوجه م تیهو یاسی.ب( به بعد سشوندیشناخته م تیو ... به رسم یمذهب ،یقوم ،یزبان زاتیمورد توجه است و تما یبعد فرهنگ ی( الف( گاه4

 شود. یداده م یاسیشدن در قدرت س میو فرصت سه یاجتماع یها یمختلف آزاد یگروهها

 

 ؟است تیمربوط به کدام ابعاد هو ریز یها یژگیشود، هر کدام از و یتوجه م تیاز هو یکه در مدل تکثرگرا به ابعاد مختلف نیبا توجه به ا-200

  «یقوم یها ضیرفع تبع»و  «یگسترش برابر» ،«یحل منازعات قوم یبرا زیمسالمت آم یارائه راهکارها» ،«یقوم زاتیبر تما دیتأک به»

 یاسیس - یاسیس - یاجتماع - ی( فرهنگ2                یاجتماع - یفرهنگ - یاسیس - یاسی( س1

 یاجتماع – یاجتماع - یاسیس - ی( فرهنگ4                یاسیس - یفرهنگ - یاجتماع - یاسی( س3

 

 پایان

 

 تیو ترب میدست اندرکاران تعل هیبا سپاس فراوان از کل

  یماندگار نی: مهمیو تنظ یگردآور

 و اقتصاد شهرستان نجف آباد یگروه علوم اجتماع

 

 ۹8ماه  اسفند

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 سمه تعالیاب

 3و2،1جامعه شناسیپاسخنامه کلیدی پرسشهای چهارگزینه ای 

 گزینه

 ردیف
 گزینه 4 3 2 1

 ردیف
 گزینه 4 3 2 1

 ردیف
1 2 3 4 

1   *  35   *  69   *  

2    * 36  *   70 *    

3  *   37    * 71   *  

4 *    38    * 72   *  

5 *    39 *    73    * 

6   *  40 *    74 *    

7 *    41  *   75 *    

8  *   42   *  76   *  

9 *    43  *   77  *   

10   *  44  *   78   *  

11    * 45   *  79  *   

12  *   46    * 80  *   

13 *    47 *    81 *    

14  *   48    * 82   *  

15 *    49   *  83 *    

16    * 50   *  84 *    

17   *  51    * 85  *   

18    * 52 *    86   *  

19 *    53    * 87 *    

20 *    54    * 88    * 

21  *   55 *    89 *    

22  *   56  *   90  *   

23  *   57    * 91 *    

24    * 58   *  92 *    

25 *    59 *    93    * 

26  *   60    * 94   *  

27  *   61 *    95  *   

28  *   62   *  96  *   

29    * 63 *    97    * 

30  *   64   *  98    * 

31 *    65  *   99  *   

32 *    66    * 100   *  

33   *  67    * 101  *   

34    * 68   *  102  *   
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 گزینه

 ردیف
 گزینه 4 3 2 1

 ردیف
 گزینه 4 3 2 1

 ردیف
1 2 3 4 

103   *  136  *   169  *   

104   *  137    * 170  *   

105  *   138 *    171   *  

106 *    139    * 172    * 

107    * 140   *  173    * 

108    * 141 *    174  *   

109   *  142   *  175   *  

110  *   143 *    176 *    

111 *    144    * 177  *   

112   *  145 *    178 *    

113 *    146  *   179 *    

114  *   147  *   180   *  

115   *  148 *    181   *  

116   *  149  *   182   *  

117    * 150 *    183 *    

118 *    151    * 184   *  

119   *  152  *   185 *    

120 *    153   *  186  *   

121 *    154  *   187 *    

122  *   155 *    188   *  

123  *   156  *   189  *   

124   *  157  *   190  *   

125   *  158  *   191  *   

126  *   159  *   192 *    

127    * 160  *   193  *   

128    * 161  *   194  *   

129  *   162    * 195   *  

130   *  163   *  196  *   

131   *  164  *   197    * 

132 *    165   *  198 *    

133    * 166  *   199   *  

134    * 167    * 200    * 

135  *   168   *   

 

 گردآوری و تنظیم: مهین ماندگاری 

 گروه علوم اجتماعی شهرستان نجف آباد

 98اسفند 
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