




مقدمه مؤلفــــ

وحیـــــد تمنـــا

به خـودتان ظلـم نکنیـد!
وقتـی درس جامعه شناسـی را درس حفظـی بدانیـد و مطالـب آن را با تکـرار کردن در 
خاطـر نـگاه داریـد، بیـش از همه بـه خودتـان ظلـم کرده اید. چـرا که جامعه شناسـی 

یـک علم اسـت و اساسـاً هیـچ علمی حفظی نیسـت.
پـس حفظـی به جامعه شناسـی نـگاه نکنید. نـوع روایت من در درسـنامه ها بـه ترتیبی 
اسـت کـه بـه شـما امـکان فهمیـدن مطالـب را می دهد و شـما ایـن امـکان را با حفظ 

کـردن، از بیـن نبریـد. لذت فهـم یک متـن، از باالترین لذت هاسـت.

به جامعه شناسی ظلم نکنید!
نگوییـد کـه: »معلـوم نیسـت این مطالب کـه گفته یعنـی چه؟ یک بـار جواب یک 
تسـت، هنجـار می شـود و بـار دیگر پاسـخ می شـود ارزش. اصالً معلوم نیسـت چه 

است؟« خبر 
ایـن گونـه نیسـت! هـر مفهـوم کلیـدی در جامعه شناسـی بـه دلیلـی بـه کار برده 

شـده اسـت و معنـا نـدارد کـه بی دلیـل مفاهیـم کلیـدی بـه کار رفته باشـند. 
بـه همیـن دلیـل در درسـنامه ها، واژگان کلیدی را برجسـته نشـان داده ایم تا شـما 
کاربـرد هـر واژه را در متـن درک کنیـد و با مثال هـای داخل درسـنامه و مثال های 
دیگـر در تسـت ها و تحلیـل آن در پاسـخ های تشـریحی، ایـن مفاهیـم کلیـدی را 

برایتـان معنـادار کرده ایم.

به تصویر ذهنی خودتان در رشته علوم انسانی 

ظلم نکنید!
بـه ایـن تصویـر از خودتـان توجـه کنیـد: »مـن حفظیاتـم خوب اسـت انسـانی آمدم« 
حـال بـه ایـن تصویـر از خودتان نـگاه کنید: »مـن روش هـای متن خوانی را بلد هسـتم 
و عاشـق مفاهیـم هسـتم و علـوم انسـانی آمـدم.« اولی شـما را به یک دسـتگاه شـبیه 
می کنـد کـه داده هـا را در حافظـه نـگاه مـی دارد. دومـی شـما را تبدیـل بـه انسـانی 

می کنـد کـه قـدرت تحلیل گـری دارد.
تصویر خودتان را در ذهنتان درست کنید.

به تالش های انسانی ظلم نکنید!
زحمـت زیـادی بـرای ایـن کتـاب کشـیده ام تـا کتابـی درخـور شـما آمـاده کنـم که 
نتیجه بخش باشـد. همیشـه بیش از 80 درصد تسـت های کنکور، در کتاب مشـاوران، 
مشـابه داشـته اند و مطمئنـم بـاز هـم چنیـن خواهـد بـود. انتظـارم از شـما این اسـت 
کـه کتـاب مشـاوران را جـدی بگیریـد. همـة بخش هـای آن را: درسـنامه، تسـت ها، 

پاسـخ های تشـریحی و مـرور و جمع بندی هـا! 
در نهایـت امیـدوارم همـة شـما دانش آمـوزان عزیـز که این کتـاب را خواهیـد خواند 

بـه بهتریـن نتیجه در جامعه شناسـی برسـید.

به تست هایی که با دقت انتخاب شدند و یا طراحی شدند و به ترتیبـی 
هدف دار چیده شده اند، ظلم نکنید!  

می توانـم بـه شـما اطمینـان بدهـم کـه اگـر موقـع تسـت زدن، دلیـل درسـتی گزینة 
درسـت را بفهمیـد و دلیـل غلـط بـودن گزینه هـای دیگـر را درک کنیـد هیـچ طـراح 
کنکـوری نمی توانـد تسـتی برای شـما در کنکـور طراحی کنـد که به آن پاسـخ ندهید.

بـرای طراحـی ایـن تسـت ها و ترتیبـی که تسـت ها چیـده شـده اند بسـیار وقت صرف 
کـرده ام و امیـدوارم بـا دقت آنها را پاسـخ دهید و پاسـخ های تشـریحی کـه با حوصله 

نوشـته شـده اند را دقیـق بخوانید.
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وجهاناجتماعیوپيامدهاجتماعیهایارابطةکنش

 كنند يم مشارکت تداوم آنو  يجهان اجتماع ساختنها در  كنش نيپردازند و با هم يم يبه كنش اجتماع خود ةارادو  يآگاهبا  يافراد انسان. 
 گيري جهان اجتماعي امروز: نقش گذشتگان در شكل 

 الشعراي بهار(  از ملك )شعر دگران كاشتند و ما خورديم/ ما بكاريم و ديگران بخورند الف(
 شناسان( )يكي از جامعه سهم مردگان در ساختن جهان اجتماعي بيشتر از سهم زندگان است. ب(

 در نظر گرفت. وگو گفتبه مثابۀ توان  ميرا  اجتماعي زندگي  
  نسان تحقق پيدا كرد، ها و رفتار ا . جهان اجتماعي پس از آنكه با كنشآيد پديد ميآدميان  ارادةو  آگاهيبا جهان اجتماعي

 .وابسته نيستما  ارادةو  قراردادآورد كه به  را به دنبال مي هايي الزامو  پیامدها
 براي انسان  پيامدهايي و ها الزامسازد؛ ولي اين خانه پس از ساخته شدن،  اي در نظر گرفت كه انسان مي توان همچون خانه جهان اجتماعي را مي

 سازد. دگي او را متأثر ميآورد كه رفتار و زن پديد مي

  را  جديد های محدوديتو  ها فرصتيا  جديد موقعیتخود،  پيامدهااين
 آورد. ما فراهم مي بعدی های انتخابو  ها کنشبراي 

گيری:نتيجه

جهان »موجبِ پيدايشِ « هاي اجتماعي( )كنش آگاهي و ارادۀ آدميان»
هاي  براي كنش« موقعيت يا فرصت و محدوديت جديد»نيز « پيامدها»به دنبال دارد و « يپيامدهاي»، «جهان اجتماعي»شود آنگاه  مي« اجتماعي

 كنند.  اجتماعي درست مي
:سازیانسانوحيواندرخانهمقایسه

 هر دو نياز به خانه دارند. شباهت:
 اش را تغيير دهد. شود خود و زندگي انسان پس از ساختن خانه، متناسب با شرايط خانه، مجبور مي ترین تفاوت: مهم

 دهد. كند كه كنش انسان را تحن تأثير قرار مي ها و پيامدهايي را تحميل مي الزام« خانه»شود و خودِ  كنش انساني، خانه ساخته ميبا  گیری: نتیجه
انسانوگذشته:

 و  ها، قواعد، مقاررات، هنجارهاا ها، عقايد، ارزشاساس باور شوند كه توسط گذشتگان آنان پديد آمده است و بر در جهاني متولد مي هموارهها  انسان
 دهند. و به فعّاليت اجتماعي ما شكل مياند  نمادهاي آنها، شكل گرفته

  اين جهان حركات كنايم و ياا در مساير  پيشرفتو  ، گسترشتوانيم يا در جهت تداوم ؛ بلكه مينيستيم منفعل کنشگرولي هر يك از ما صرفاً يك
 رداريم.ساختن جهاني جديد گام ب

  ندهدآن را  بسط اجازةجهان موجود  است ممكناست و  نوين ارادة و آگاهي گسترشو  پیدايش نيازمندساختن جهاني جديد. 
  افراد پابرجا باشد. اجتماعي مشارکتمانند كه آن جهان اجتماعي از طريق  باقي مي زمانييك جهان اجتماعي تا  الزاميو  ضروریپيامدهاي 
  وجود باههااي ديگاري  نياز الزام گيرد و خود آن جهان اجتماعي جديدي شكل مي« آن های الزام شدن برداشته»و « موجود تماعياج جهان تغییر»با 

 گذارد. تأثير مي اعضاي آناليت اجتماعي آورد كه بر فعّ مي

 
 كدام بدون ديگري محقق  و هيچ اند وابستهها به يكديگر  ها و محدوديت دارند. فرصت هايي محدوديتو  ها فرصتهاي مختلف جهان اجتماعي،  بخش

 اند. ها، دو روي يك سكه ها و محدوديت شوند. فرصت نمي
  ها و  كند و ممكن است ظرفيت هاي جديدي براي انسان فراهم مي ها و ظرفيت ، افقخود های ارزش و عقايدهر جهان اجتماعي نيز براساس

 .بگيرد ناديدههاي ديگر بشر را  توانمندي
 صورت بهتوان  آورند، مي كه به دنبال مي هايي ها و محدوديت فرصتآنها و نيز مطابق با های  ها و آرمان ارزشاساس  اجتماعي مختلف را بر هاي جهان 

 كرد: ارزيابيزير 
 .رندآو فراهم نميرا  فطرت آدميباروري و شكوفايي  فرصتگيرند يا  مي ناديدهانسان را  معنویها، استعدادهاي  برخي از جهان .1

 

رويكرد دنيا با  واند  توجه بيانسان  دنیویو  مادی نیازهاینسبت به  شوند و وجود انسان مي دنیویاز بسط ابعاد  مانع ،ها از جهانديگر برخي  .2
 كنند. هاي آدمي براي آباد كردن اين جهان استفاده نمي خود، از توانمندي گريز

 

 
 آورد. هايي را براي رانندگان و عابران پديد مي ها و فرصت شوند و تحقق اين مقررات، محدوديت ها وضع مي عتبار انسانقوانين راهنمائي و رانندگي به اراده و ا 
و  زباناان هام باافرصت ارتبااط »كند:  هايي ايجاد مي و از طرفي فرصت« مردم مجبورند با آن زبان باهم سخن بگويند.»كند:  هايي ايجاد مي زبان، محدوديت 

 «معاني پيچيده مبادلۀ

 های اجتماعی کنش

 ها پیامدها و الزام جهان اجتماعی

موقعیت یا فرصت ساز جدید 

:برای  

6درس   

 

های جهان اجتماعی پیامد  
«بندد هایی که می گشاید و در هایی که جهان اجتماعی برروی ما می در»  



 

 

 1ل ـــفص
 6درس 

41 

 شناسیجامعه

00و01
جــــامــــع

 درســنــامه

 
 شوند. حقوق و تكاليف افراد ظاهر مي صورت بههاي جهان اجتماعي  ها و محدوديت فرصت 
 شوند يمحقق نم يگريكدام بدون د چياند و ه وابسته گريكديبه  ف،يحقوق و تكال.  
  است: هاي جهان اجتماعي ها و محدوديت فرصتشعر زير از سعدي بيانگر مفهوم 

 يباااار خااااود ببناااادهاااازاران در از خلااااق 
 

 يآسااااامان يگااااارت بااااااز باشاااااد در 
 

 كناااااد مااااارغ جانااااات يلاااااوع سااااافرهاي
 

 يگااااار از چنبااااار آز باااااازش پرانااااا 
 

 ديبااااارآ ياهيگااااار از بااااااغ انساااات گااااا
 

 يگااااال بوساااااتان ديااااانما اهاااااتيگ 
 

 ياسااات ساااعد دهيكشااا يهماااه عمااار تلخااا
 

 يزباااان نيريكااه ناااامش برآماااد باااه شااا 
 

 

 
:هاجهانمتجددوانواعفرهنگ

  است. صد سال اخير جهان غرب در چهار، يعني غرب بعد از رنسانس ،متجددجهان 
 كنند: تقسيم مي معنويو  دنيويآنها به دو نوع  فرهنگ براساسهاي اجتماعي را  جهان 

 جهان دنيوي: .1

 .داراي فرهنگ دنيوي است 
  :سکوالر فرهنگ»نام ديگر» 
  است. همين جهانربوط به هاي آن، م ، فرهنگي است كه عقايد و ارزشاين فرهنگمنظور از 
  شود. هاي اين جهانيِ بشر دارد، پذيرفته مي شود يا در محدودۀ منافعي كه براي خواسته مي انكاردر اين فرهنگ، جهانِ ديگر 
 سپارد فراموشي ميها را به  هاي معنوي انسان ها و خواسته گيرد و ظرفيت به كار مي خدمت دنيا انسان را در استعدادهایو  ها ظرفیت جهان دنيوي همۀ. 

 جهان معنوي: .2

 است.رهنگ معنوي داراي ف 
  گرداند. ، مقدّس و متعالي ميبرتر حیاتبيند و زندگي اين جهان را در سايۀ  طبيعت مي فراتر ازاين فرهنگ، هستي را 
 كند. اي آسماني و ملكوتي پيدا مي انسان در اين فرهنگ از محدودۀ مرزهاي اين جهان عبور كرده، چهره 
 است نوع دو جهان معنوي: 

 دهند. ارائه مي انسان كه تفسيري توحيدي و الهي از الهي انبیایو  اسالمفرهنگ  :توحیدی جهان فرهنگ الف(
 فرهنگ بشر از انحرافقائل است و محصول  طبیعي فوق های قدرتو  خداوندگارانكه به  اساطيريفرهنگ  :اساطیری جهان فرهنگ ب(

 شود.  مي« مانع شكوفايي فطرت آدمي»طيري است. فرهنگ اسا توحیدی
:هایجهانمتجددازدیدگاهماکسوبرهاومحدودیتفرصت

 شناس آلماني(. )جامعه وبر ماکسهاي جهان متجدد:  از متفكران انديشمند دربارۀ ويژگي 
  شمارد. را براي اين جهان اجتماعي بر مي هايي محدوديتو  ها فرصتوبر 
 دارد. دارد و در جهت برخورداري از زندگي دنيوي و تسلط انسان بر اين عالم گام برمي جهاني اينو  نیوید، رويكرد جهان متجدد 
  كنند. استفاده مي علوم تجربياند و براي رسيدن به اين اهداف، از  اهداف دنيوي متوجهدر اين جهان اجتماعي، آدميان 

 هاي حسابگرانۀ  كنش نوعيابند. رواج اين  مي رواج كنند، به شدت تعقيب مي علوم تجربيهايي كه اهداف دنيوي را به وسيلۀ  در جهان متجدد، كنش
 كند. تنگ مي اخالقيو  عاطفي های کنشهاي انساني، مانند  ، عرصه را بر ساير كنشدنیا به معطوف

 

 دهد:  فرصتي كه جهان متجدد در اختيار انسان قرار مي 
بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي همانند بيماري، زلزله،  از آن، قدرت پيش اين علوم با روش تجربي و فناوري حاصل

 دهد. سيل و ... را به انسان مي
 .نديگو يم «یابزار تیگسترش عقالن»و جامعه را  عتيتسلط بر طب يحاصل از آن، برا يو فنّاور يرشد علوم تجربگسترش عقالنيت ابزاري: 

 كند: فرصت فوق را بيان ميهوري، شعر زير از اقبال ال -
 از همین آتش، چراغش روشن است   قوت افرنگ از علم و فن است

 

 كند: يتي كه جهان متجدد ايجاد ميمحدود اولین 
، همۀ ابعاد قفس آهنینسازد كه مثل  اي مي نظام اجتماعي پيچيده اسير تدريج، اين وضعيت، افراد خواهانِ تسلط بر اين جهان را به

 آزادیو اراده  رفتن دستاز گيرد. از اين روند، به  مي كند و فرصت رهايي از اين قفس خودساخته را از آنان  ن را احاطه ميوجود آنا
 شود. ها ياد مي انسان

 
 
 

ت ها
 فرصـ

ت ها
 محدودی
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 كند: محدوديتي كه جهان متجدد ايجاد مي دومین 
برخوردار نيست. جهان صرفاً از مواد و موجودات گونه قداستي  و جهان، از هيچ شوند طرد مي مقدسو  معنوی عناصردر جهان متجدد، 

رسند  شوند و به مصرف مي شوند، دگرگون مي ؛ به وسيلۀ او به كار گرفته ميدر اختيار و كنترل بشرندخامي ساخته شده است كه همه 
 گونه قداستي ندارند. و هيچ

 :كند شعر زير از اقبال الهوري، فرصت فوق را بيان مي -
 منزل است کاروان زندگی بی   وگل است در نگاهش آدمی آب

 كند:  محدوديتي كه جهان متجدد ايجاد مي سومین 
)عقالني و  فراتجربي های روشو علومي را كه از  داند علم ميآيند،  به دست مي تجربي های روشجهان متجدد فقط علومي را كه با 

 شناسد. كنند، علم نمي وحياني( استفاده مي
اند و با  تجربي فراهاي  كه پديده-بشریهای  آرمانو  ها ارزشبا افول علوم عقالني و وحياني، امكان ارزيابي «: يت ذاتيمعنا و عقالن»زوال 

 شود. سپرده مي متفرّق های گروهو  افراد تمايالتدربارۀ اين امور، به  داوريو  رود از دست مي -علوم تجربي قابل مطالعه نيستند
 

 
 

 

 

 ن در بند تكنولوژيفيلم عصر جديد؛ انسا

 
 

 
 

دگران کاشتند و ما خورديم/ ما بکاريم و »، و شعر«؟کنند ساختن جهان اجتماعي و تداوم آن مشارکت ميدر  از چه طريق افراد انساني» .186
 تركيبي  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  دارد؟اشاره به کدام مفهوم « ديگران بخورند

 مروز اشاره دارد.جهان اجتماعي ا گيري به نقش گذشتگان در شكل -اجتماعي  هاي كنش  
 گيري جهان اجتماعي امروز اشاره دارد. به نقش گذشتگان و آيندگان در شكل- ها در ساختارتغيير  
 گيري جهان اجتماعي امروز اشاره دارد. به نقش گذشتگان و آيندگان در شكل -اجتماعي  هاي كنش  
 اعي امروز اشاره دارد.گيري جهان اجتم به نقش گذشتگان در شكل - ها در ساختار تغيير  

شناسبان گفتبه اسبت، در کبدام      که يکي از جامعبه .« سهم مردگان در ساختن جهان اجتماعي بیشتر از سهم زندگان است»مفهوم اين عبارت  .187
 كنكاشي  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... گزينه به درستي آمده است؟

 كند. انسان معاصر ايجاد مي محدوديتي كه جهان متجدد براي -«منزل است كاروان زندگي بي /در نگاهش آدمي آب وگل است»  
 دهد. جهان متجدد فرصت مناسبي در اختيار انسان قرار مي -«از همين آتش، چراغش روشن است/ قوت افرنگ از علم و فن است»  
 .شوند اند بدون ديگري محقق نمي حقوق و تكاليف، به يكديگر وابسته -«گرت باز باشد دري آسماني/ هزاران در از خلق بر خود ببندي»  
 سهم پيشنيان در ساختن جهان اجتماعي بيشتر از ما هست. -«دگران كاشتند و ما خورديم/ ما بكاريم و ديگران بخورند»  

 يبيترك  .......... دنبال دارد که ...... هايي را به آيد و اين پديده، پس از آن که با ...... تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام مي وجود به......  با جهان اجتماعي .188

 به اعتبار و ارادۀ ما است. -اه ها و عقايد انسان باورها و ارزش -گذشتگان تالش  
 به اراده و آگاهي انسان بستگي دارد. -فعاليت اجتماعي افراد -مشاركت اجتماعي افراد  
 شود. مانع پيدايش موقعيت جديد مي -قواعد، مقررات و هنجارها -معرفت و آگاهي  
 .نيستوابسته به اعتبار و ارادۀ ما  -كنش و رفتار انسان -هاي آدميان هاعتبار و خواست  

 علتومعلولي-تركيبي ................................................................................................................................................................  شناختي، ترتیب درستي دارد؟ مفاهیم جامعه براساسگزينه کدام  .189

سازي جديد براي  سازي يا فرصت موقعيت ←ها الزام پيامدها و آمدن وجود به ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل ← ها هاي اجتماعي انسان كنش  
 ها هاي اجتماعي انسان كنش

سازي جديد بـراي  سازي يا فرصت موقعيت ←ها الزام از بين رفتن پيامدها و ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل ← ها هاي اجتماعي انسان كنش  
 ها هاي اجتماعي انسان كنش

هـاي قـديم و  از بـين رفـتن موقعيت ←هـا الزام فـتن پيامـدها واز بـين ر ←ها هـاي اجتمـاعي انسـان كنش ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل  
 ها هاي اجتماعي انسان سوزي براي كنش فرصت

هاي قديم و  از بين رفتن موقعيت ←ها الزام پيامدها و آمدن وجود به ←ها هاي اجتماعي انسان كنش ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل  
 ها هاي اجتماعي انسان سوزي براي كنش فرصت

ترتیبب در کبدام    به« نتیجة پیدايش جهان اجتماعي»و « های اجتماعي سازی يا محدودسازی کنش علت موقعیت»، «اجتماعي های  علول کنشم» .191
 تركيبي  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ گزينه به درستي آمده است؟

 از بين رفتن پيامدها و الزامات قديم -ها عقايد انسانباورها و  -هاي اجتماعي سازي يا محدودسازي كنش موقعيت  
 از بين رفتن پيامدها و الزامات قديم -پيامدها و الزامات جديد -هاي اجتماعي سازي يا محدودسازي كنش موقعيت  
 پيامدها و الزامات جديد -پيامدها و الزامات جديد -پيدايش جهان اجتماعي جديد  
 پيامدها و الزامات جديد -ها باورها و عقايد انسان -پيدايش جهان اجتماعي جديد  
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 تركيبي ..................................................................................................................................................................................................................... است؟ نادرستشناختي  مفاهیم جامعه براساسکدام گزينه  .191

انـد و فعّاليـت  گرفته ، شـكلجهان اجتماعي ساخته شـدۀ گذشـتگانها، قواعد، مقررات، هنجارها و نمادهاي  باورها، عقايد، ارزش براساسها  انسان  
 يافته است. ادامه شان اجتماعي

 و گسترش آگاهي و ارادۀ نوين است و ممكن است جهان موجود اجازۀ بسط آن را ندهد.ساختن جهاني جديد نيازمند پيدايش   
 افراد پابرجا باشد. ها و باورهاي ارزشمانند كه آن جهان اجتماعي از طريق  پيامدهاي ضروري و الزامي يك جهان اجتماعي تا زماني باقي مي  
توانيم يا در جهت تداوم، گسترش و پيشرفت اين جهان حركت كنيم و يا در مسير ساختن  هر يك از ما صرفاً يك كنشگر منفعل نيستيم؛ بلكه مي  

 .جهاني جديد گام برداريم
 كنكاشي  ............................................................................................................................................................................................. ؟نیستجهان اجتماعي، درست پديد آمدن با رابطه در  گزينه کدام .192

توانيم يا در جهت تداوم و بسـط و  نفعل نيستيم و ميگستراند و هر يك از ما كنشگر م ها و پيامدهاي اين جهان، ساية خود را بر وجود ما مي الزام  
 توسعة اين جهان حركت كنيم يا در مسير حركت به سوي جهاني جديد گام برداريم.

آيد و  مي وجود بههاي ديگري  هاي آن، جهان جديدي شكل خواهد گرفت و به دنبال آن الزام با تغيير جهان اجتماعي موجود و برداشته شدن الزام  
 ليت اجتماعي اعضاي آن مؤثر است.الزامات بر فعااين 

آيد و اين پديده، پس از آن كه بـا كـنش و رفتـار انسـان تحقـق پيـدا كـرد، پيامـدها و  هاي آدميان پديد مي خواستهاعتبار و از بستر جهان اجتماعي   
 ما است. ارادۀآورد كه به اعتبار و  هايي را به دنبال مي الزام

ها،  گشايند كه توسط گذشتگان آنان پديد آمده است و اين جهان، جهاني است كه باورها، عقايد، ارزش ه در جهاني ديده ميها هموار انسان  
 .مقررات، هنجارها و نمادهاي آن شكل گرفته است

  علتومعلولي-تركيبي ..............................................................................................................................   در کدام گزينه مراحل پیامدهای تغییر جهان اجتماعي به درستي آمده است؟ .193

جديد بـر هاي  تأثير الزام ←هاي ديگر آمدن الزام وجود به ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل ←هاي جهان اجتماعي موجود  دن الزامبرداشته ش  
 .فعاليت اجتماعي اعضا

 وجود بـه ← هاي جديد بر فعاليت اجتماعي اعضـا تأثير الزام ←هاي جهان اجتماعي قبلي برداشته شدن الزام ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل  
 هاي جديد. آمدن الزام

ديـد بـر هاي ج تأثير الزام ←هاي جهان اجتماعي قبلي  برداشته شدن الزام ←هاي جديد  وجود آمدن الزام به ←گيري جهان اجتماعي جديد شكل  
 .فعاليت اجتماعي اعضا

گيري  شكل ←هاي جديد بر فعاليت اجتماعي اعضا الزامتأثير  ←هاي ديگر آمدن الزام وجود به ←هاي جهان اجتماعي موجود  برداشته شدن الزام  
 جهان اجتماعي جديد.

است. با تغییر جهان اجتماعي موجود و ..........،  .......... پابرجاست پیامدهای ضروری و الزامي آن باقي ازطريق تا زماني که يك جهان اجتماعي .194
 49-سراسري  .........................  گذارد. آيد که بر ........... تأثیر مي وجود مي ای ديگری بهه دنبال آن الزام جهان اجتماعي جديدی شکل خواهد گرفت و به

 هاي اجتماعي ديگر جهان -ها و هنجارهاي آن تغيير ارزش -مشاركت اجتماعي افراد  
 فعاليت اجتماعي اعضاي آن -هاي آن برداشته شدن الزام -مشاركت اجتماعي افراد  
 دگرگوني و گسترش جهان اجتماعي -ها و هنجارهاي آن تغيير ارزش -ارزش و هنجارهاي خود  
 هاي اجتماعي ديگر بسط و گسترش جهان -هاي آن برداشته شدن الزام -آگاهي و ارادۀ افراد  

 تركيبياقي رخ خواهد داد؟چه اتف های آن پیامدهای ضروری و الزامي جهان اجتماعي تا چه زماني باقي است و پس از تغییر جهان اجتماعي موجود و برداشته شدن الزام .195

 بسط و گسترش پيدا خواهد كرد. جهان اجتماعي -يك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست  
 جهان اجتماعي بسط و گسترش پيدا خواهد كرد. -گذارد ها بر فعاليت اجتماعي افراد تأثير مي الزام  
 جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفت. -عي افراد پابرجاستيك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتما  
 .جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفت -گذارد  ها بر فعاليت اجتماعي افراد تأثير مي الزام  

 
 تركيبي ...................................................................................................... است؟ نادرستهای جهان اجتماعي  ها و محدوديت های زير در ارتباط با فرصت يك از عبارت کدام .196

 آورند. را فراهم نمي فطرت آدميگيرند يا فرصت باروري و شكوفايي  استعدادهاي معنوي انسان را ناديده ميها  برخي از جهان  
 هاي ديگر بشر را ناديده انگارد يا از بين ببرد. ها و توانمندي هايي دارد و ممكن است ظرفيت ها و محدوديت هر بخش از جهان اجتماعي، فرصت  
 كنند. شوند و با رويكرد دنيوي خود، از توانمندي آدمي براي آباد كردن اين جهان استفاده نمي بسط ابعاد دنيوي وجود انسان ميها مانع از  برخي از جهان  
 .آورد هاي جديدي را براي انسان پديد مي ها و ظرفيت هاي مربوط به خود، افق ها و ارزش عقايد، آرمان براساسهر جهان اجتماعي   

 مفهومي  ................................................................................................. هايي هستند؟ ترتیب دارای چه ويژگي به« تحقق اين مقررات»و « ي و رانندگيوضع قوانین راهنماي» .197

 غيرارادي -ساز فرصت  ارادي -ساز فرصت  ارادي -غيرارادي  ساز محدوديت -ارادي  
 مفهومي  ......................................   است؟را برای رانندگان فراهم آورده  چه فرصت و محدوديتي ترتیب به« رعايت قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي» .198

 جلوگيري از تصادفات  -جلوگيري از سرعت باال در رانندگي  رانندگان كاهش آزادي عمل -رفت و آمد ايمن و سريع  
 رانندگي سريع -رانندگي ايمن  جلوگيري از تصادفات -رعايت حقوق ديگران  

 مفهومي  .........................................................................................................................................   است؟آمده درست  ترتیب بهها در کدام گزينه  ها و محدوديت طبق بیان زير فرصت .199
 «گاه صالح و به موجب قانون باشد.بايد تنها از طريق داددارد: حکم به مجازات و اجرای آن  قانون اساسي مقرر مي 83اصل »
 عدم امكان اجراي نظام عدالت شخصي –هاي قضايي با سرعت و دقت رسيدگي پرونده  
 حق رسيدگي ديرتر از موعد براي متقاضيان –دادخواهي عادالنه   
 عدم امكان تالش فرد براي حقوق تضييع شده است. –از اين طريق امكان رضايت شخصي وجود ندارد   
 هاي دادرسي براي اجراي عدالت پرداخت هزينه –دادخواهي عادالنه   
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 شناسيدهمجامعه1تركيبيبادرس  ............................................................................................................................................................................   کدام گزينه در مورد جهان اجتماعي درست است؟ .211
 اند. ها قابل كنترل ها و محدوديت بنابراين فرصت ،توسط انسان قابل كنترل استهاي كنش انساني  پيامد  
 است. انسانرفتار و زندگي  هاي جهان اجتماعي موجب تغيير الزامات و پيامد  
 كند. هاي خود حمايت مي ها را با فرصت انسان ،ت جهان جديدجهان اجتماعي موجود هميشه با تغييرات به سم  
 پسندد از قوانين زباني استفاده كند. گونه كه مي دهد تا همان هاي انساني اين امكان را به وي مي كنش اختيار در  

گیرنبد و   های اجتماعي استعدادهای معنوی افراد را در نظر نمي برخي از جهان»کدام معیار، مورد ارزيابي قرار گرفته است؟  براساساين جمله  .211
 مفهومي  ..............................................................................................................................................................................................................................   «دنیاگريز دارند.های اجتماعي رويکرد  برخي از جهان

 ها و پيامدهاي آن ها و آرمان شارز  ها و هنجارها و پيامدهاي آن ارزش  
 هنجارها و نمادها و پيامدهاي ارزشي و آرماني آن  ها و پيامدهاي هنجاري و نمادي آن ها و آرمان ارزش  

 ةانزندگي انساني را با خچگونه خداوند »، «های اجتماعي مختلف ي جهانمعیار ارزياب»، «اند ها دو روی يك سکه ها و محدوديت فرصت»میهامف .212
در  ترتیبب  ببه « ماهیت پیامدها و الزامات کنش انسباني »و « ها در جهان اجتماعي ها و محدوديت فرصت ظهور نحوة»، «کند عنکبوت مقايسه مي

 كتابدرسي«كنيدتأمل»و«بخوانيموبدانيم»تركيبيبا  ............................................................................................................................................................................... کدام گزينه به درستي آمده است؟

 -قـوانين و هنجارهـا -.گيرند هايي كه خدا را به دوستي مي انسان -قواعد و هنجارهايي كه سازندۀ اجتماع هستند. -مستقل بودن آن دو از يكديگر  
 تك افراد تك ۀوابستگي به قرارداد و اراد

قوانين  -.گيرند هايي كه غير خدا را به دوستي مي انسان -ه در پي دارند.ي ك، فرصت و محدوديتها ، ارزشها آرمان -بودن آن دو به يكديگروابسته   
 تك افراد تك ۀارادوابستگي به قرارداد و  -و هنجارها

حقوق  -.گيرند هايي كه غير خدا را به دوستي مي انسان -ي كه در پي دارند.، فرصت و محدوديتها ، ارزشها آرمان -بودن آن دو به يكديگروابسته   
 تك افراد تك ۀارادعدم وابستگي به قرارداد و  -اليفو تك

 -حقـوق و تكـاليف -.گيرنـد هايي كه خدا را به دوستي مي انسان -قواعد و هنجارهايي كه سازندۀ اجتماع هستند. -مستقل بودن آن دو از يكديگر  
 تك افراد تك ۀارادعدم وابستگي به قرارداد و 

« های يك جامعه بین رفتن الزام ازپیامد »، «نوين  ةپیدايش و گسترش آگاهي و ارادنتیجة »، «شود يجاد ميبا اراده و آگاهي افراد آن ا»مفاهیم .213
 تركيبي  .................................................................. در کدام گزينه به درستي آمده است؟ ترتیب به «پابرجايي جهان اجتماعي از طريق مشارکت اجتماعينتیجة »و 

 جهان اجتماعيپيامدهاي آن  از بين رفتن -جهان اجتماعين فروپاشي آ -قديمجهان اجتماعي حفظ  -جديد جهان اجتماعي  
 جهان اجتماعيماندن پيامدهاي آن  باقي -ايجاد يك جهان اجتماعي جديد -جهان اجتماعي جديد -جهان اجتماعي  
 تماعيجهان اجماندن پيامدهاي آن  باقي -ايجاد يك جهان اجتماعي جديد -قديمجهان اجتماعي حفظ  -جديد جهان اجتماعي  
 جهان اجتماعيپيامدهاي آن  از بين رفتن -ايجاد يك جهان اجتماعي جديد -جهان اجتماعي جديد -جهان اجتماعي  

 
 ايحافظه  ........................................................................................................................................................................................................ تر است؟ يك از موارد زير در توضیح جهان متجدد دقیق کدام .214

  ز انقالب صنعتيبعد ا -سال اخير 400غرب در  جهان  
 از انقالب صنعتيبعد  -سال اخير 450جهان غرب در   
  بعد از رنسانس -سال اخير 400جهان غرب در   
 بعد از رنسانس -سال اخير 450جهان غرب در   

منزل  در نگاهش آدمي آب و گل است/کاروان زندگي بي: مفهوم بیت»، «گذارد در اختیار انسان مي استفاده از علوم تجربيفرصتي که »مفاهیم .215
در کدام گزينه به  ترتیب به« های بشری ها و آرمان بین رفتن امکان ارزيابي ارزش از»و « لط بر طبیعترشد علوم تجربي برای تس»، «است

 تركيبي  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ؟درستي آمده است

 ابزاريعقالنيت  -ذاتيگسترش عقالنيت  -بين رفتن قداست جهان از -از بين بردن فقر و مشكالت مادي  
 ابزاريعقالنيت  -ذاتيگسترش عقالنيت  -قدس ديدن جهان هستيانتقاد از م -از بين بردن فقر و مشكالت مادي  
 عقالنيت ذاتي -گسترش عقالنيت ابزاري -بين رفتن قداست جهان از -بيني و پيشگيري حوادث طبيعي امكان پيش  
 ذاتي عقالنيت -گسترش عقالنيت ابزاري -انتقاد از مقدس ديدن جهان هستي -بيني و پيشگيري حوادث طبيعي امكان پيش  

تواننبد ببا    زنبان نمبي  »، «بین رفتن انسان پس از مرگ و نبود جهان دگر از»دارند؟ اشاره به کدام نوع از جوامع ترتیب  به ،عباراتاز هر کدام  .216
یبز  النباس ن  حبق آورد، موجب رعايبت   تنها موجبات نظم را فراهم مي رعايت حقوق عابرين نه»، «ها به تحصیل بپردازند پوشش ديني در دانشگاه

 تركيبي  ....................................  .«داند هستي را فراتر از طبیعت مي ي کهفرهنگ»و  «گیرد کار مي های انسان را در خدمت اين جهان به ظرفیت»، «گردد مي

 دينيجهان  -سكوالرفرهنگ  -معنويجهان  -دينيفرهنگ  -معنويفرهنگ   
 دنيويجهان  -سكوالرفرهنگ  -معنويجهان  -دينيفرهنگ  -سكوالرفرهنگ   
 جهان معنوي -فرهنگ سكوالر -جهان معنوي -فرهنگ سكوالر -هنگ دنيويفر  
 دنيويجهان  -دنيويفرهنگ  -دينيجهان  -فرهنگ سكوالر -سكوالرفرهنگ   

 ،«ارائه فرهنگ الهي از انسان و موجودات جهان»، «آرسر، خداوند جنگ»د؟ نداراشاره ها  به کدام نوع از فرهنگ ،ترتیب بههر کدام از عبارات  .217
ها در  نشین در اساطیر يونان پس از سرنگوني تیتان دوازده ايزد المپ»، «های خودخواهانه انسان نبوده است ای برای استفاده طبیعت تنها وسیله»

 تركيبي  .............................................  .«گناهي او بود همراه اسبش، نشانة بي عبور سیاوش از آتش به»و « ترين قله يونان به حکومت پرداختند قله المپ مرتفع

 فرهنگ اساطيري -اساطيريفرهنگ  -اساطيريفرهنگ  -معنويفرهنگ  -هنگ اساطيريفر  
 فرهنگ اساطيري -فرهنگ اساطيري -فرهنگ توحيدي -فرهنگ توحيدي -فرهنگ اساطيري  
 فرهنگ توحيدي -معنويفرهنگ  -فرهنگ توحيدي -فرهنگ توحيدي -معنويفرهنگ   
 فرهنگ اساطيري -اساطيريفرهنگ  -رياساطيفرهنگ  -معنويفرهنگ  -توحيديفرهنگ   
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 هـاي پرسـش
 اي چهار گـزینه

تنگ شدن عرصة »، «چیست؟ مفهوم فیلم عصر جديد چارلي چاپلین»های مطرح شده در کدام گزينه به درستي آمده است؟  پرسشپاسخ  .218
های  و ارزشهر جهان اجتماعي چه چیزی را براساس عقايد »، «پذيرد؟ های حسابگرانة معطوف به دنیا صورت مي ها به وسیلة کنش کدام کنش

 تركيبي ................................................................................................................................................................................................... « د چیست؟جهان متجدالح طمفهوم اص»و « آورد؟ خود فراهم مي

 صنعتيجهان  -هاي جديد ظرفيتناديده گرفتن ها و  افقمحدوديت  -هاي معطوف به عقالنيت ذاتي كنش -تفوق انديشه بر دل  
 جهان غرب بعد از رنسانس -هاي جديد ها و ظرفيت افق -هاي عاطفي و اخالقي كنش -انسان توسط تكنولوژي شدن اسير  
 صنعتيجهان  -هاي جديد ظرفيتاز بين رفتن  -هاي معطوف به عقالنيت ابزاري كنش -غلبة تكنولوژي بر طبيعت  
 غرب بعد از رنسانسجهان  -هاي جديد ها و ظرفيت افق -هاي معطوف به اخالق كنش -رهايي انسان از دام محدوديت طبيعت  

 تركيبي ......................................................................................................................................................................................................................................................... ؟ نداردرهنگ توحیدی اشاره به ف گزينهکدام  .219
 شكوفايي فطرت انسان  تفسير الهي و توحيدي از انسان ارائة  
 به كارگيري توانايي انسان براي اين جهان   هاي اين جهاني در اين فرهنگ عبور انسان از مرز  

 كنكاشي  ............................................................................................................................................................................................................................. است؟   نادرستبا جهان متجدد  ارتباطدر  گزينهکدام  .211
 شود. غرب بعد از رنسانس اطالق ميجهان متجدد به   
 دارد. مي جهان متجدد در جهت برخورداري از زندگي دنيوي و تسلط انسان بر اين عالم گام بر  
 شود. ها با اهداف علمي توسط علوم انساني دنبال مي در جهان متجدد تعقيب كنش  
 .نيستمورد پذيرش جهان متجدد  هاي فراتجربي در جهت اهداف دنيوي استفاده كند علومي كه از روش  

 كنكاشي  ....... گويند. تجربي را ......... مي های بشری با اُفول علوم فرا ها و آرمان رشد علوم ابزاری برای تسلط بر طبیعت را ......... و عدم امکان ارزيابي ارزش .211
 نينقفس آه -گسترش عقالنيت ابزاري  از بين رفتن جهان معنوي -رد كردن علوم فراتجربي  
 زوال معنا  -قفس آهنين  عقالنيت ذاتيزوال  -گسترش عقالنيت ابزاري  

 مفهومي-تركيبي  ....................................................................................................................................................................... در رابطه با کدام گزينه درست است؟   ترتیب بهت زير دو بیمفهوم  .212

 الببف( در نگبباهش آدمببي آب و گببل اسببت
 

 کببباروان زنبببدگي ببببي منبببزل اسبببت   
 

 ب( قببوت افرنببگ از علببم و فببن اسببت     
 

 روشببن اسببت از همببین آتببش، چببراغش  
 

 بيني و پيشگيري حوادث طبيعي به انسان توسط علوم تجربي. دادن توانايي پيش -قداستي جهان و خام بودن جهان و در اختيار و تحت كنترل بشر قرار داشتن آن بي  
 طبيعي و تجربي پيش بيني حوادث طبيعي توسط انسان با استفاده از علوم -هاي بشري ها و آرمان عدم امكان ارزيابي ارزش  
 كند. ي علوم تجربي تعقيب مي هايي كه اهداف دنيوي را به وسيله رواج يافتن كنش -رويكرد دنيوي و استفاده از علوم تجربي و فناوري  
 هاي بشري با استفاده از علوم تجربي ها و آرمان عدم امكان داوري در ارتباط با ارزش -از دست رفتن اراده و اختيار انسان  

 كنكاشي  .......................................................................................................................................... است؟ درستاز نظر ماکس وبر کدام ديدگاه « قفس آهنین»های  ر رابطه با ويژگيد .213

 روند. كنند، از بين مي هاي ارزشي مي در جهان متجدد، متافيزيك و علومي كه داوري  
 كنند. ها از علوم تجربي استفاده مي اند و براي رسيدن به اين هدف در جهان متجدد، آدميان متوجه اهداف دنيوي  
 دهند. گيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي بيني و پيش ها و علوم تجربي قدرت پيش دانش  
 كند. شوند كه همة ابعاد وجود آنان را احاطه مي اي مي ريزي شده تدريج اسير يك نظام اجتماعي برنامه ها ابتدا قصد تسلط بر اين جهان را داشتند اما، به انسان  

 تركيبي .................................................................................................................... ؟نیستهای جهان متجدد درست  کدام عبارت دربارة ويژگي «ماکس وبر»به ديدگاه با توجه  .214

در جهان متجـدد، متافيزيـك و علـومي كـه  -كمك علوم تجربي رهايي پيدا كند  سازد به تواند از قفسي كه براي خود مي انسان در اين جهان مي  
 روند. كنند از بين مي هاي ارزشي مي داوري

هـاي  در جهان متجدد، متافيزيـك و علـومي كـه داوري -دهند گويي حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي بيني و پيش جربي قدرت پيشعلوم ت  
 روند. كنند از بين مي ارزشي مي

جهـان متجـدد بـا روش علـوم در  -كننـد اند و براي رسيدن به اين اهداف از علوم تجربي استفاده مي در اين جهان، آدميان متوجه اهداف دنيوي  
 دهند. بيني و پيشگويي حوادث را به انسان مي تجربي خود قدرت پيش

كنيم از مواد و  جهاني كه ما در آن زندگي مي -خدمت گرفتن زندگي اين جهاني و تسلط انسان بر اين عالم، گام برداشت جهان غرب در جهت به  
 ترل بشرند.موجودات خاصي ساخته شده است كه همه در اختيار و كن

گیرد و ساختن جهان اجتماعي جديد نیازمند چیست و چگونه يك جهان اجتماعي به جهان اجتماعي  جهان اجتماعي جديد چگونه شکل مي .215
 49-سراسري .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. شود؟ ديگر تبديل مي

 گردد. باز مي هاي كالن هايي كه به ارزش تفاوت -هاي جديد و ظرفيت ها قفبسط ا -گيري هنجارها و مفادهاي جديد با شكل  
 دهد. زندگي اجتماعي رخ ميبا هر تغييري كه در  -مختلف عقالنيت سطوح يشكوفاي -هاي آن با تغيير جهان اجتماعي موجود و تثبيت الزام  
 دهد. جهان اجتماعي واحد رخ ميهايي كه از هنجارها و نمادها در درون يك  وجود تفاوت -ها ها و آرمان ارزيابي ارزش -هاي آدميان از بستر اعتبار و خواسته  
هايي كه بـه عناصـر ثابـت و  توسط تفاوت -گسترش معرفت و آگاهي و ارادۀ نوين -هاي آن با تغيير جهان اجتماعي موجود و برداشته شدن الزام  

 گردد. محوري جهان اجتماعي بازمي
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  نامد. می «بتغلّ»جامعۀ شناسی خود، یکی از انواع جوامع جاهلی را  در گونه فارابي *
 کنند. های دیگر، با یکدیگر همکاری می به ملت غلبهیافتناین جوامع، مردم آن جامعه، برای  در

 غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند.  شیفتة آید که: همۀ مردم این همکاری زمانی به وجود می

 تغلّب:هدف مردم جامعۀ  *
 خوار و مقهور کردن دیگران .2
 تا ملّت مقهور، نه مالك جان خود باشد و نه مال خود و نه هیچ چیز دیگر .1

 ویژگی مردم جامعۀ تغلّب: *
 دوست دارند بر مردم جامعۀ خود نیز غلبه کنند اما؛  ■
 رگی بر هم خودداری کنند. چون برای غلبه بر جوامع دیگر به مردم خود نیاز دارند، ناچارند از غلبه و چی ■
 نظر این مردم در مورد خودشان: *

 هستند.« برتر از همۀ جوامع دیگر»و « مورد رشك دیگران»، «پیروز»، «خوشبخت»تنها آنان  ■
 «  دنبال ستایشگری و چاپلوسی دیگران هستند.»و « خودخواه هستند.»به دالیل فوق، آنها:  ■
 نظر این مردم در مورد دیگران: *

  شناسند. اند، برسند و اصوال ملل دیگر چنین سعادتی را نمی اند به موقعیتی که آنان به دست آورده های دیگر نتوانسته برند که ملت گمان می ■

 
 دانند می برتر بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی سلطهها، برخی از جوامع و فرهنگ. 

 کلی عبارتند از:طور های سلطه و استکبار، به فرهنگ  
 امپراتوری( وکشورگشایی) گشایيجهانفرهنگ  الف(

 سلطه است:شامل سه نوع از  ،امپریالیسمفرهنگ  ب(

 
 

 شود: تقسیم می ه، به سه دوراستعمارغربيفرهنگ  ج(

 

 
  اند؟ خیر!  ( بودهاستکبار)سلطهاند؛ فرهنگ  اند و جهانی شده هایی که از مرزهای جغرافیایی خود گذر کرده فرهنگ همةآیا 

 دانند. ها و جوامع، سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می از فرهنگ برخی 
 فرهنگ سلطه و استکبار»های بزرگ، چه بود؟  عامل پیدایش امپراتوری» 

 گیرد.  ، شکل میپیروزسربازان  مستقیمو حضور  نظامیگشایی و با قدرت  از طریق کشورگشایی و جهان :گیری امپراتوری و شاهنشاهی نحوۀ شکل
 های انسانی و اقتصادی فراوان همراه است.  با کشتارها و خسارت اغلبوری، گشایی و امپرات جهان :گشایی و امپراتوری پیامد جهان

 ها را نیز نابود کردند.  ها، برخی شهرها را از دم تیغ گذراندند و حیوانات آن تخت جمشید را به آتش کشید. مغول ،اسکندر :ها هایی از کشتارها و خسارت مثال
 شود. قوم مهاجم در مناطق جغرافیایی مختلف منجر می مستقیمبه حضور  نظامیۀ غلب 

 آیا غلبۀ نظامی همواره با غلبۀ فرهنگی همراه است؟ 
 آورد. نمیقوم غالب را به دنبال  بسطفرهنگيموارد،  همۀشود، اما در  غلبۀ نظامی گرچه به حضور مستقیم قوم مهاجم در مناطق جغرافیایی مختلف منجر می

 خورد: تهاجم نظامی شکست میقومی که در اثر 

 اسدتقاللسیاسديمهاجم، بار دیگار  نظاميقدرت  تدریجی ضعیفشدنهای فرهنگی( خود، با  عقاید و ارزشهویت فرهنگی ) حفظدر صورت  .2

 آورد. دست می خود را به
 نماید و آن را به خدمت گیرد. هیمخود  فرهنگتواند گروه مهاجم را درون  ، میفرهنگيغنيوقوی داشتندر صورت  .1

 

(2های فرهنگ جهانی ) نمونه 3درس    

 

 سیاسيامپریالیسم  .2
 اقتصادیامپریالیسم  .1
 فرهنگيامپریالیسم  .3

 
 نفوذ یا استعمار نظامی و سیاسی(ۀ )دور استعمارقدیمۀ دور .2
  استعمارنوۀ دور .1

 استعمارفرانوۀ دور .3
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 هانی شدن فرهنگشان منجر نشده است:گشایی آنان به ج هایی اشاره شده که جهان در زیر به نمونه 

 ها جهانی نشد. که از مرزهای جغرافیایی خود گذشتند، اما فرهنگ آن با وجود این ایرانیانباستان: الف(
بودند، بنابراین فرهنگ آناان شایساتگی  ایقبیلهو  قوميدارای فرهنگ با قدرت نظامی خود مناطق وسیعی از جهان را تصرف کردند.  ها:مغول ب(

وری مغاول امپراتهای مغلوب چین، هند و ایران قرار گرفت و در نتیجه  و به سرعت تحت تأثیر فرهنگ نداشت فرهنگجهانيالزم را برای یك 

 صورت سه حکومت مستقل درآمد. و ایرانی پیدا کرد و بههویتی چینی، هندی 

 
 یعنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی( .شود می گفته ایسلطه هر نوعگرفته شده است و به  امپراتوریامپریالیسم از ۀ واژ( 

 انواعسلطۀامپرياليسم:

 گیرد. شکل می ضعیفجوامع  نظامي: از طریق اشغال سیاسيیسم لامپریا .2
 یك کشور، بازارها و مواد خام کشور دیگر را تصرف کند. اقتصادیگیرد که قدرت  : هنگامی شکل میاقتصادیامپریالیسم  .1
  :گیرد که هنگامی شکل می :فرهنگيامپریالیسم  .3

 

 فرهنگغرب:

 در پنج قرن اخیر است. اروپا و در گیری فرهنگ غرب کانون شکل *

 «استعمار»و  «امپریالیسم»این فرهنگ در این مدت، اشکال مختلفی از سلطه را به وجود آورد:  *
 

 ای بخوانید.  صورت مقایسه را به آنها وجود دارد که الزامی اس  هوم امپریالیسم و استعمار، نزدیكیمیان مف
 

 
 از قرن پانزدهم تا قرن حاضر، سه دوره از سلطه را پدید آورده است: گشایی و امپراتوری است که نوعی از جهان فرهنگ استعمار 

 استعمار فرانوۀ دور .3استعمار نو ۀ دور .1استعمار قدیم ۀ دور .2
استعمارقديم:ةفرهنگدور

 کند داللت می سیاسيو  نظاميیك سرزمین خارجی، با توسل به قدرت  اشغالاستعمار قدیم به ۀ استعمار در دورۀ واژ.  
 است. سیاسيو  نظاميبا استفاده از قدرت  امپراتوریو  گشایي جهاننوعی از  استعمار ،به عبارت دیگر، در این دوره

  ،و  مسدتقیم حضاوراستعمارگران در ایان دوره  نامند. می مستعمرهرا « کشور مغلوب»و  استعماریرا دولت « کشور فاتح»در دوره استعمار قدیم
 دارند. آشکار

 تصارفات  ندوزدهمدر قارن  خاود رساید. اوجباه  نوزدهمشد و در قرن  آغاز اروپاییانبه بعد، توسط  پانزدهماستعمار قدیم از قرن ۀ دورۀ سلط
هاای  در زمیناه پیشرفتدر این دوران ناشی از  هایاستعمارموفقیت.(شد دو برابر)حدوداً  درصد رسید 76زمین به ۀ درصد کر 53از  اروپاییان

 .بود «اقتصاد صنعتی»و  «فنون نظامی»، «دریانوردی»
 تاریخ بشریت را برپا کرد. داریبرده ترین بزرگمیالدی،  هجدهمو  هفدهم ۀاستعمار اروپایی در دو سد 

 کشی و از بین بردن ساکنان بومی پرداختند. به نسلۀ آمریکا، اروپاییان در هجوم به قار
  پنجاهسالهاروپاییان در یك مقطع:  

 را نابود کردند.  پوستسرخپانزده میلیون  *

 ه و سواحل ونزوئال را که تراکم جمعیتی باالیی داشتند، از جمعیت خالی کردند.هائیتی، کوبا، نیکاراگوئ *

 اتفاق افتاد. استعمارقدیمۀ کشورهای مستعمره در دور طلبانةتقاللهایاسجنبشگیری  شکل آغاز 
:نواستعمارةفرهنگدور

 وجود آمد. به طيقرنبیستمکشورهای مستعمره،  طلبانةاستقاللهای  گیری جنبش شکل پس از، استعمارنو 

 از بودناد  نفاوذ نظاامی و سیاسای( ایجااد کاردهۀ قادیم )دوراستعمار ۀ هایی که در دور استعمار نو با استفاده از ظرفیتۀ استعمارگران در دور ،
 کنند. استفاده می ، برای رسیدن به اهداف استعماری خودو داخلی کشورهای مستعمره مجریانبومي

  هستند. آشکارها،  آن مجریانو  پنهان، استعمارگراناستعمار نو،  ۀدوردر 

 کنند. نیز استفاده می كودتاینظاميخود از  وابستۀنیروهای  قدرترساندناستعمار نو، برای به ۀ های استعمارگر در دور دولت 

 کودتاهای استعمار نو عبارتند از:  موفقهای  نمونه
 رضاخان )قرن بیستم( 1211اسفند  3 کودتای انگلیسی 

 محمدرضا شاه )قرن بیستم( 1332مرداد  22کودتای آمریکایی  

 

 قوم مغلوب تحت تأثیر تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه مسلط فرو بریزد.  مقاومت فرهنگی
 را بپذیرد. برتری فرهنگ جامعۀ مسلطقوم مغلوب، 

 



 درســنــامه

 1فصـــل 

 3درس 
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 کودتای استعمار نو عبارت است از: ناموفقنمونۀ 

 نوژه )قرن بیستم( انگلیسی -امریکایی کودتای 

هدف گذارینام علتاندركاراندستتاریخ

 استفاده از پایگاه هوایی شهید نوژه در همدان دشمنان داخلی و خارجی 1331تیر  12
ضربه زدن به انقالب 

 اسالمی

 کشف و خنثی شد.نتیجه:

  ،نیز از طریاق المللی و  های اقتصادی و سیاسی بین زمانکشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود و با استفاده از نهادها و سادر این دوره
 گیرد. کشورهای دیگر را در اختیار می سیاستو  بازار كنترل نشانده، های دست دولت

:فرانواستعمارةفرهنگدور

 هارسانه از، به ویژه علميو  فرهنگيهای  ظرفیتکه از ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده کند، از ابزارها و  از آن بیشویژگی استعمار فرانو: 
 هستند. پنهانآنان  مجریانو هم  استعمارگراندر این دوره هم  گیرد. بهره می فناوریاطالعاتو 

 است. فرآوردۀفرهنگسلطةجهانغرباستعمار فرانو با استعمار قدیم و استعمار نو: ۀ دور اشتراکوجه 
  هدایالیدههاا) هاای فرهناگ هاا و آرماان گیرد؛ یعنی عقاید، ارزش کشورها هدف قرار می هویتفرهنگيدر استعمار فرانو

 شود. لیغ و ترویج میهای فرهنگ غرب تب گیرد و به جای آن، عقاید و ارزش ( مورد هجوم قرار میبنیادین
 یابد که مردم آن کشور: سلطهتواند بر یك کشور  استعمار فرانو در صورتی می

 و معرفتی جهان غرب را پذیرفته باشند. فرهنگي مطلق برتری *
 کنند. بازسازیو  بازخوانيرا در جهان غرب  هویتخود *
 کنند. دنبالکند،  ها ترسیم می را که جهان غرب برای آن مسیری *

ود یکی از مصادیق تغییر هویت فرهنگی: در هندوستان قبل از استعمار انگلیس، زبان فارسی به عنوان دومین زبان رسمی، فرهنگی و علمی مطرح ب
 ها، زبان انگلیسی را به جای فارسی، زبان رسمی آن کشور کردند. که انگلیسی

 

انواعسلطه

استعمارامپریالیسم

 حضور مستقیم و آشکار استعمارگر قدیم اشغال نظامی سیاسی

 حضور پنهان استعمارگرو حضور آشکار مجریان نو خام نفوذ اقتصادی در بازار و مواد اقتصادی

 حضور پنهان استعمارگر و مجریان فرانو نفوذ در فرهنگ فرهنگی
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 عنوان ارزش اجتماعي برتر ديدگاه فارابي ـ برخي از جوامع اعراب قبل از اسالم ـ سلطه بر جوامع ديگر به  
 كاري و فريب از اسالم ـ سلطه بر جوامع ديگر از طريق دغل پسديدگاه فارابي ـ برخي از جوامع اعراب   

 ترکیبی ......................................................................................................................................................... درستيیانادرستيهریكازعباراتزیردركدامگزینهبهدرستيآمدهاست؟ .525

برمردمدیگراست.بهدلیلغلبهیافتنتغلّبالف(علتهمکاریمردمدرجامعة
دانند.ملتمقهوررانهمالكجانخودونهمالكمالخودميتغلّبب(ملتجامعة
خواهندبرایچیرهشدنبرمردمدیگر،باهممتحدشوند.دوستندارندبرمردمخودچیرهشوندبلکهميتغلّبپ(مردمجامعة
 د -ن -ن  ن -د -د  د -د -ن  ن -ن -د  

 ترکیبی ................................................................................................................................................   ؟مواردزیردركدامگزینهبهدرستيآمدهاستتغلّبةتیبدررابطهباجامعبهتر .525

«ازانواعكدامجامعههستند؟»،«علتهمکاریمردماینجامعهبایکدیگرچیست؟»،«هدفاینجامعهچیست؟»
 جامعه جاهلي -دسترسي به خوشبختي از طريق مصرف منابع ديگران -خوار و مقهور كردن ديگران  
 جامعه مفسده -دسترسي به خوشبختي از طريق مصرف منابع ديگران -بازي كاري و دغل دروغ  
 جامعه مفسده -براي غلبه يافتن بر ديگران -بازي كاري و دغل دروغ  
 جامعه جاهلي -براي غلبه يافتن بر ديگران -نخوار و مقهور كردن ديگرا  
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 بله -خوار و مقهور كردن ديگران  خير -خوار و مقهور كردن ديگران  
 بله -تسلط بر تمام مردم حتي مردم خود  خير -تسلط بر تمام مردم حتي مردم خود  

 
 ترکیبی ..........................................................................................................................................................................................   صحیحاست؟امپراتوریوگشایيطهبافرهنگجهانیكدررابكدام .511

 حفظ مرزهاي جغرافيايي ـ حركت به سوي جهاني شدن ـ فرهنگ استعمار  
 عبور از مرزهاي جغرافيايي ـ حركت به سوي جهاني شدن ـ فرهنگ سلطه و استكبار  
 ـ فرهنگ استعمار فرهنگ جهاني و عامحفظ مرزهاي جغرافيايي ـ   
 ـ فرهنگ سلطه و استكبار و عامجهاني فرهنگ عبور از مرزهاي جغرافيايي ـ   
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 هاي فرهنگي منطقة تحت تصرف نظامي فرو ريختن مقاومت  
 كشورگشايي با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان پيروز   
 تصرف بازارها و مواد خام كشور ديگر با غلبة اقتصادي  
 غلبة نظامي و حضور غيرمستقيم سربازان پيروز  

وری،....................بداكشدتارهاوتدگشدایيوامپرابسدطفرهنگديقدومغالدبرابدهدنبدال....................وجهدان..........،نظاميدر..........ةغلب .511
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هایانسانيواقتصادیهمراهاستوليهمواره،بسطفرهنگيقومغالبرادرپيدارد.الف(غلبةنظامياغلبباكشتارهاوخسارت
ب(غلبةنظاميهموارهباغلبةفرهنگيهمراهاستبهجزمواردیكهغلبةنظاميباكشتارهمراهباشد.
شود.پ(غلبةنظاميبهحیورمستقیمقوممهاجمدرمناطقجغرافیایيمختلفمنجرمي
 ن -د -ن   د -ن -ن  ن -د -د  د -ن -د  

استقاللسیاسديخدودرا»و«گیردگروهمهاجمرابهخدمتمي»ترتیب،قوميكهدراثرتهاجمنظاميشکستخوردهاست،درچهصورتبه .515
 ترکیبی ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ؟«آورددستميبه

 حفظ قدرت سياسي و هويت فرهنگي خودهضم فرهنگ گروه مهاجم در درون فرهنگ خود ـ   
 ضعف تدريجي قدرت نظامي گروه مهاجم و غلبه بر آن ـ حفظ هويت فرهنگي و قدرت سياسي خود  
 از فرهنگي غني و قوي بودن حفظ قدرت سياسي و هويت فرهنگي خود ـ برخوردار  
 هاي فرهنگي خود ها، عقايد و آرمان ي و غني ـ حفظ ارزشبرخوردار بودن از فرهنگي قو  
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،«هدایجوامدعمغلدوبكسدبكردنددهاتحتتأثیرفرهندگسههویتيراكهمغول»و«مغولبهسهحکومتمستقلامپراتوریدلیلتبدیل» .515
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ترکیبی ................................................................................................................................................................... :)قبلازایجاداستعمار(بهچهنتایجيمنجرشدندمواردزیردرگذشتةتاریخ .515
الف(داشتنفرهنگغنيوقوی
ب(شکستنظاميخوردناماهمراهباحفظهویتفرهنگي
سربازانپیروزپ(وجودقدرتنظاميوحیورمستقیم
 هاي بزرگ وريتامپرا -بدست آوردن استقالل سياسي -هضم گروه مهاجم در فرهنگ خود و به خدمت گرفتن آن  
 سلطه و استكبار -بدست آوردن استقالل سياسي -هضم گروه مهاجم در فرهنگ خود و به خدمت گرفتن آن  
 هاي بزرگ وريتامپرا -ر فرهنگ خود و به خدمت گرفتن آن هضم گروه مهاجم د -بسط فرهنگي قوم غالب با غلبة نظامي  
 سلطه و استكبار -هضم گروه مهاجم در فرهنگ خود و به خدمت گرفتن آن  -بسط فرهنگي قوم غالب با غلبة نظامي  



 هـايپرسـش

 ايچهار گـزينه
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تصویر کتاب درسی -مفهومی ......................................................................................... كند؟شناسياشارهميبهكداممفهومجامعه«هایمغوليمنقوشبهآیاتقرآنيسکه» .530
 هضم گروه مهاجم در فرهنگ خود و به خدمت گرفتن آن  
 تأثير فرهنگ مغولي بر فرهنگ اسالمي در آن دوره  
 بسط فرهنگي قوم غالب با غلبة نظامي  
 توانايي حفظ هويت فرهنگي توسط جوامع مغلوب  

کنكاشی ................................................................................................................................... دهد؟هایزیردرستيدلیلجهانينشدنفرهنگمغوالنرانشانميازگزینهیككدام .532
 اي بود. فرهنگ قومي و قبيله   فرهنگ، بسط نيافته بود.  
 فرهنگ اثرپذير بود نه اثرگذار  قدرت حفظ فرهنگ خود را نداشت.  

 
زراینمدتاشکالمختلفدياشناسیمكهد....ميكهآنرابهنامفرهنگ....گیریفرهنگجدیدیاست...قرناخیر،كانونشکلاروپادر..... .531

 ای حافظه ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ........راپدیدآوردهاست.

 سلطه -غرب -پنج  امپرياليسم -غرب -سه  امپرياليسم -استعمار -سه  سلطه -استعمار -پنج  

 ترکیبی .............................................................................................................................................................................   امپریالیسمصحیحاست؟ةهایفرهنگسلطیكدرارتباطباویژگيكدام .533

 آغاز شد.اروپا از ـ  .مركزي استة منطقپيراموني در خدمت ة ـ منطق .شود قطبي شدن جهان مي موجب دو  
 .اروپا آغاز شد ازـ  .پيراموني استة مركزي در خدمت منطقة ـ منطق .شود قطبي شدن جهان مي موجب دو  
 .ـ كانون آن در اروپا و آمريكا است .مركزي استة پيراموني در خدمت منطقة ـ منطق .خا  استة ناظر بر قوم و منطق  
 .اروپا و آمريكا آغاز شد ازـ  .كند ـ جهان را به مناطق دوگانه تقسيم مي .خا  استة منطق ناظر بر قوم و  

 کنكاشی ...........................................................................................................................................................................................   كداماست؟ترتیببههایسیاسيواقتصادی،وجهغالبامپریالیسم .531

 اشغال نظامي جوامع ضعيف ـ تصرف بازارها و مواد خام كشورها با قدرت اقتصادي  
 بر جوامع ضعيف ـ كنترل بازارها و مواد خام كشورها با قدرت اقتصادي اقتصاديتسلط   
 جوامع ضعيف ـ تصرف بازارها و مواد خام كشورها با قدرت اقتصادي و نظامي تسلط اقتصادي بر  
 نظامي جوامع ضعيف ـ كنترل بازارها و مواد خام كشورها با قدرت اقتصادي و نظامي اشغال  

 کنكاشی ............................................................................................................................................................................................................   زمانيكه.......آید؟وجودميزمانيبهچهامپریالیسمفرهنگي .536

 مسلط به مقاومت فرهنگي بپردازد.ة مغلوب در مقابل تصرف اقتصادي يا نظامي جامعة جامع  
 مغلوب را هدف قرار دهد.ة غالب با قدرت اقتصادي و نظامي خود، هويت جامعة جامع  
 مغلوب را هدف قرار دهد.ة ها و عقايد فرهنگي جامع خود، ارزش فرهنگيو  سياسيغالب با قدرت ة جامع  
 مقاومت فرهنگي جامعة مغلوب، تحت تصرف اقتصادي يا نظامي جامعة غالب فرو بريزد و برتري فرهنگي جامعة مسلط پذيرفته شود.  

هدااتفداقدركددامسددهترتیببه«گیریاستعماراقتصادیشکل»و«اوجتصرفاتاروپاییاندردورۀنفوذ»،«آغازاستعمارسیاسيونظامي» .535
 کنكاشی -ای حافظه ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ افتاد؟

  پانزدهم ـ نوزدهم ـ بيستم  پانزدهم ـ هفدهم و هجدهم ـ نوزدهم  
 شانزدهم ـ نوزدهم ـ بيستم  شانزدهم ـ هفدهم و هجدهم ـ نوزدهم  

 ای حافظه .............................................................................................................................................................................   پیشرفتدر.......كدامعاملاست؟ة،نتیجآغازهایاستعماردرموفقیت .535

 هاي دريانوردي، فنون نظامي و اقتصاد صنعتي زمينه  
 كسب ثروت و ايجاد اتحاد بين اروپاييانة زمين  
 هاي دريانوردي، فنون نظامي و اقتصاد صنعتي و كشاورزي زمينه  
 هاي فنون نظامي و اقتصاد صنعتي و نفوذ فرهنگي بر جوامع زمينه  

 ترتیب،دركدامدورهوچهقرنياتفاقافتاد؟كشيساكنانبوميآنمناطق،به،برایتأمینسلطةخودونسلهجوماروپاییانبهقارۀآمریکا .535

 کنكاشی -ای حافظه .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 02استعمار نو ـ   91 ـ استعمار سياسي و نظامي  
 91استعمار قديم ـ قرن    91و  91ـ  استعمار  

 کنكاشی ........................................................................................................................................................................................................................   ؟نیستدرست،ۀاستعماراولیهیكدرارتباطبادوركدام .535

 كشورهاي مستعمره طلبانة هاي استقالل گيري جنبش آغاز شكل  
 اشغال يك سرزمين با نيروي نظامي و سياسي و استفاده از كودتاي نظامي  
 داري در دو قرن هفدهم و هجدهم و حدود دو برابر شدن تصرفات اروپائيان در قرن نوزدهم اوج برده  
 تينظير هائيتي، كوبا، نيكاراگوئه و سواحل ونزوئال از جمع يپوست و خالي كردن مناطق ون سرخكشتار پانزده ميلي  
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 ای حافظه ..........................................................................................................................................................................................................  یكدرارتباطبازمانپیدایشاستعمارنوصحیحاست؟كدام .510

 كشورهاي مستعمره ـ اواخر قرن بيستم طلبانة هاي استقالل گيري جنبش پس از شكل  
 كشورهاي مستعمره ـ طي قرن بيستم ةطلبان هاي استقالل گيري جنبش زمان با شكل هم  
 كشورهاي مستعمره ـ اواخر قرن بيستم ةطلبانهاي استقالل گيري جنبش قبل از شكل  
 كشورهاي مستعمره ـ طي قرن بيستم ةطلبانهاي استقالل گيري جنبش پس از شكل  

 ترکیبی .......................................................................................... ترتیبدركدامگزینهآمدهاست؟هاستعمارنوب«هایویژگي»و«زمانپیدایش»و«چگونگيپیدایش» .512

 پنهان بودن استعمارگران و مجريان -91قرن   -با استفاده از ابزارهاي نظامي و سياسي يا اقتصادي  
 پنهان بودن استعمارگران و مجريان -02قرن   -با استفاده از ابزارهاي نظامي و سياسي يا اقتصادي  
ـ  قرن  طلبانةهاي استقالل پس از جنبش    استفاده از كودتاي نظامي و به كارگيري مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره -91كشورهاي مستعمره 
 استفاده از كودتاي نظامي و به كارگيري مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره -02كشورهاي مستعمره ـ قرن  طلبانةهاي استقالل پس از جنبش  

 ای حافظه ...................................................................................................................   ترتیب،كداماست؟استعمارنودرایران،بهۀكودتاینظاميدردورهایناموفقوموفقنمونه .511

 رضاخان  9011محمدرضا پهلوي ـ كودتاي انگليسي سوم اسفند  9330مرداد  01كودتاي آمريكايي   
 محمدرضا پهلوي 9330مرداد  01رضاخان ـ كودتاي آمريكايي  9011كودتاي انگليسي سوم اسفند   
 بعد از انقالب اسالميوژه نكودتاي محمدرضا پهلوي ـ  9330مرداد  01كودتاي آمريكايي   
 پهلويمحمدرضا  9330مرداد  01ـ كودتاي آمريكايي  بعد از انقالب اسالميوژه نكودتاي   

 ترکیبی ..............................................................................   ؟كندهااستفادهمياستعمارنوازكدامابزارهاوظرفیتۀخوددردورةغرببرایتأمینسلطةفرهنگسلط .513

 المللي هاي نظامي ـ قدرت اقتصادي خود ـ نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين ظرفيت  
 يلالمل هاي فنون نظامي و اقتصادي صنعت خود ـ نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين پيشرفت  
 نشانده هاي دست دولت -المللي اقتصادي و سياسي بين هاي سازمانقدرت اقتصادي خود ـ نهادها و   
 هاي نظامي ـ قدرت اقتصادي خود ـ ابزارهاي فرهنگي و علمي ظرفيت  

.....كشورهایدیگررا...خود،وبااستفادهاز.........وهمچنینازطریق.........دوموردِ.........و........،كشوراستعمارگربااتکابه...دراستعمارنو .511
 ترکیبی .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................یرد.گدراختیارمي

 اقتصاد -سياست -نشانده هاي دست دولت -ابزارهاي نظامي و سياسي و اقتصادي -قدرت نظامي  
 كنترل بازار -سياست -قدرت نظامي -ابزارهاي نظامي و سياسي و اقتصادي -قدرت اقتصادي  
 كنترل بازار -سياست -شاندهن هاي دست دولت -المللي نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين -قدرت اقتصادي  
 سياست -اقتصاد -قدرت نظامي -المللي نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين -قدرت نظامي  

 کنكاشی -ای حافظه ...............................................................................................................................................   ترتیب،كداماست؟وجهغالباستعمارقدیم،استعمارنوواستعمارفرانوبه .516

 ـ هجوم بر فرهنگ فرهنگحضور مستقيم و غيرمستقيم نظامي ـ كنترل بازار و   
 حضور مستقيم نظامي ـ كنترل بازار و سياست ـ هجوم بر فرهنگ  
 اعتقادات دينيحضور مستقيم نظامي ـ كنترل بازار و سياست ـ هجوم بر   
 بر اعتقادات دينيـ هجوم  فرهنگو  جمعيتحضور مستقيم و غيرمستقيم نظامي ـ كنترل   

 ترکیبی ........................................................................................................ ؟«كندچهچیزیراترویجمي»و«چیست»دهد،فقرارميهداستعمارفرانو،آنچهجهانغربدر .515

 ل عرفانيذهاي مبت عقايد و ارزش -هويت فرهنگي كشورها  
 ل عرفانيذهاي مبت عقايد و ارزش -ابزارهاي نظامي، سياسي يا اقتصادي  
 هاي فرهنگ غرب عقايد و ارزش -ابزارهاي نظامي، سياسي يا اقتصادي  
  هاي فرهنگ غرب عقايد و ارزش -هويت فرهنگي كشورها  

پیشرفتدرزمیندةدریدانوریو»،«گیریازابزارهایفرهنگيوعلميبهره»،«هایدورۀاستعمارقدیمتوسطاستعمارگراناستفادهازظرفیت» .515
 )با تغییر( 39 -سراسری خارج از کشور ............. باشد؟ميامهایكدترتیب،جزءویژگيبه«هدفقراردادنهویتفرهنگيدیگركشورها»و«اقتصادصنعتي

 استعمار فرانو -استعمار نو -استعمار نو -استعمار فرانو  
 استعمار فرانو -استعمار قديم -استعمار فرانو -استعمار نو  
 استعمار نو -استعمار نو -استعمار فرانو -استعمار فرانو  
 استعمار نو -استعمار قديم -استعمار فرانو -استعمار نو  

هدایاقتصدادیواستفادهازنهادهداوسدازمان»،«استفادهازمجریانبوميوداخليكشورهایمستعمره»،«پیشرفتدرزمینهاقتصادصنعتي» .515
 با تغییر()39 -سراسری........................................................................................................................................... ترتیببیانگرچیست؟به«استفادهازكودتاینظامي»و«الملليسیاسيبین

 شباهت استعمار و استعمار نو -روش استعمار فرانو -ويژگي استعمار فرانو -گيري استعمار نحوة شكل  
 تفاوت استعمار و استعمار نو -سياست استعمار فرانو -روش استعمار -نتيجة استعمار نو  
 شباهت استعمار و استعمار نو -شيوة استعمار نو -شيوة استعمار نو -موفقيت استعمار نو  
 تفاوت استعمار نو و فرانو -عملكرد استعمار نو -سياست استعمار نو -موفقيت استعمار  



 هـايپرسـش

 ايچهار گـزينه
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 ترکیبی................كدامنوعازاستعماراست؟مربوطبه«هاوفناوریاطالعاتاستفادهازرسانه»،«كنترلبازار»،«كشينسل»،«استفادهازكودتا» .515

 نو -فرانو -استعمار -قديم   فرانو -نو -قديم -نو  
 نو -فرانو -نو -استعمار   فرانو -قديم -نو -نو  

 ای حافظه .....................................................................................................................................................................................   كنند؟مردمكشورها،درچهصورتيدرجهتغربيشدنحركتمي .560

 نگرش سنت قديمبراساس هاي فرهنگي غرب ـ بازتوليد هنجارها و رفتارهاي خود  پذيرش برتري ظرفيت  
 جهان غربة پذيرش برتري مطلق فرهنگي غرب ـ بازسازي هنجارها و رفتارهاي خود در حاشي  
 جهان غربة ها و عقايد خود در حاشي پذيرش برتري مطلق فرهنگي غرب ـ بازسازي ارزش  
 نگرش سنت قديمبراساس و عقايد خود ها  فرهنگي غرب ـ بازتوليد ارزشهاي  پذيرش برتري ظرفيت  

 ای حافظه ............................................................................................................................................................................   فرهنگسلطهبهدنبالچهنوعتأثیراتفرهنگيبرجوامعمغلوباست؟ .562

 هاي فرهنگ تأثير بر عقايد و ارزش  ها و هنجارهاي فرهنگ تأثير بر ارزش  
 نهادهاي فرهنگيتأثير بر   تأثير بر رفتارها و هنجارهاي فرهنگ  

 ای حافظه ............................................ ترتیبمربوطبهكداماست؟به«فرهنگيهایاستفادهازظرفیت»و«مستعمره»،«گشایيجهان»،«امپریالیسم»عبارات .561

 گذشتة تاريخ -فرهنگ غرب -فرهنگ غرب -فرهنگ غرب  
 فرهنگ غرب -گذشتة تاريخ -گذشتة تاريخ -فرهنگ غرب  
 گذشتة تاريخ -فرهنگ غرب -گذشتة تاريخ -گذشتة تاريخ  
 فرهنگ غرب -فرهنگ غرب -گذشتة تاريخ -فرهنگ غرب  

 )تصویر کتاب درسی( مفهومی ................................................................... توانبیانكرد؟شناختيميتبلیغاتكوكاكوالدرمحالتفقیرنشینهندراباكداممفهومجامعه .563

 گيرد. استعمار فرانو چرا كه كشور استعمارگر كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي  
 گيرند. استعمار فرانو چرا كه كشور استعمارگر كنترل فرهنگي يك كشور را در دست مي  
 گيرد. استعمار نو چرا كه كشور استعمارگر كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي  
 گيرند. استعمار نو چرا كه كشور استعمارگر كنترل فرهنگي يك كشور را در دست مي  

كداممفهدوم«باندوماینكشورتبدیلشد.زبانفارسيزباندومهندیانبودهاستوليبعدازاستعمار،زبانانگلیسيبهز،قبلازاستعمار» .561
 )تصویر کتاب درسی( مفهومی .................................................................................................................................................................................. كند؟شناختياینموضوعرابهدرستيتحلیلميجامعه

 گيرد. در اين نوع از استعمار، هويت فرهنگي يك كشور مورد هدف قرار مي -استعمار فرانو  
 گيرد. ورد هدف قرار ميدر اين نوع از استعمار، هويت فرهنگي يك كشور م -استعمار نو  
 زنند. نشانده دست به تغيير زبان مردم مي هاي دست در اين نوع از استعمار، دولت -استعمار فرانو  
 زنند. نشانده دست به تغيير زبان مردم مي هاي دست در اين نوع از استعمار، دولت -استعمار نو  

 )از بخش گفتگو کنید کتاب درسی( ترکیبی ........................................................................ عامپریالیسمواستعماردارند؟ازانوایككدامبهترتیببگوییدمفاهیمزیراشارهبه .566

«اشغالنظامي»،«پذیرشبرتریفرهنگيجامعةمسلط»،«نشاندههایدستدولت»،«سازیمستعمره»،«هارسانه»،«ناتویفرهنگي»
 استعمار -استعمار فرانو -استعمار نو -استعمار -امپرياليسم فرهنگي -استعمار فرانو  
 امپرياليسم سياسي -استعمار نو -استعمار نو -استعمار نو -استعمار فرانو -استعمار نو  
 استعمار -استعمار فرانو -استعمار فرانو -استعمار نو -استعمار فرانو -استعمار فرانو  
 امپرياليسم سياسي -استعمار فرانو -استعمار نو -استعمار -استعمار نو -نواستعمار   

 یازدهم( 9شناسی سال دهم و درس  جامعه 6)با درس  ترکیبی .................................................................................................................................. مفاهیمزیربهترتیببهكداممورداشارهدارند؟ .565

«شبیخونفرهنگي»،«رناخیردراروپافرهنگشکلگرفتهدرپنجق»،«صدسالاخیرجهانغربچهار»،«هایمشتركانسانيعقایدوارزش»
 استعمار فرهنگي -فرهنگ سلطه -جهان متجدد -هر نوع فرهنگ جهاني  
 امپرياليسم فرهنگي -رنسانس -فرهنگ سلطه -فرهنگ جهاني مطلوب  
 امپرياليسم فرهنگي -رنسانس -فرهنگ سلطه -هر نوع فرهنگ جهاني  
 استعمار فرهنگي -فرهنگ سلطه -جهان متجدد -فرهنگ جهاني مطلوب  

 ترکیبی ............................................................................................................................................................................................................................. تکمیلجدولزیردركدامگزینهبهدرستيآمدهاست؟ .565

الف: قواي نظامي ب: سلطة نظامي پ: پنهـان ت: كودتـا ث: پنهـان ج: تـرويج عقايـد و  
 هاي غرب ارزش

الف: قواي نظامي ب: گسترش قلمرو پ: پنهان ت: نهادهاي اقتصادي و سياسـي ث:   
 هاي غرب آشكار ج: ترويج عقايد و ارزش

 پ: آشكار ت: كودتا ث: پنهان ج: تأمين اقتصاديالف: حملة نظامي ب: سلطة نظامي   
ت: نهادهاي اقتصادي و سياسـي ث:  الف: قواي نظامي ب: گسترش قلمرو پ: پنهان  

 آشكار ج: تأمين اقتصادي

 انواع استعمار
 استعمار

 قدیم

 استعمار

 نو

 استعمار

 فرانو

 پنهان پ آشکار حضور استعمارگران

 ث آشکار - حضور مجریان

 ها رسانه ت الف ابزار استعمار

 ج كنترل بازار ب استعمارهدف 
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 شناسیجامعه

 00و01
 جــــامــــع

 هـاي پرسـش

 اي چهار گـزينه
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 هر چهار تا درست  سه تا نادرست -يكي درست  
 هر چهار تا نادرست  دو تا نادرست -دو تا درست  

 ترکیبی ...................................................................................................................................................................................................... هستند؟هایزیردرستیانادرستازعبارتیككدامبهترتیب .565

چنیننیست.دیگرگیریفرهنگغرب،امااززمانشکلنبودهاستالف(غلبةنظاميدرگذشتةجهان،هموارهباغلبةفرهنگيهمراه
هایاستقاللطلبانةكشورهایمستعمرهطيقرنبیستمبهوجودآمد.گیریجنبشب(استعمارپسازشکل
هایيكهدردورۀاستعمارایجادكردندازمجریانبومياستفادهبردند.استعمارگربااستفادهازظرفیتپ(دراستعمارنو،كشورهای
 درست -نادرست -نادرست  درست -درست -نادرست  
 نادرست -درست -درست  نادرست -نادرست -درست  

 همیازد 9و  1ترکیبی با درس  ....................................................................................................................................................................................................... مفاهیمزیربهترتیببهكداممورداشارهدارند؟ .550

عامدلگسدترشوتحقدقعقایددو»،«شرایطرویدادنامپریالیسدمفرهنگدي»؛«عبارتآمدندوكندندوسوختندوكشتندوبردندورفتند»
«ایدریكپاركمجسمه»و«هایجهانشمولارزش
وجـود انديشـة  -.ي جامعة مسلط را بپذيردتري فرهنگمقاومت فرهنگي منطقة تحت تصرف فرو ريزد و قوم مغلوب، بر -تهاجم مغوالن به بخارا  

 ورود انديشه هنري به حوزة فرهنگ -آزادي در فرهنگ جهاني
و اقتصـادي جامعـة مسـلط را  مقاومت فرهنگي منطقة تحت تصرف فرو ريزد و قـوم مغلـوب، برتـري سياسـي -تهاجم يونانيان به جنوب ايران  

 ورود انديشة هنري به حوزة فرهنگ -وجود تعهد و مسئوليت در فرهنگ جهاني -.بپذيرد
وجـود تعهـد و  -مقاومت فرهنگي منطقة تحت تصرف فرو ريزد و قوم مغلوب، برتري فرهنگي جامعة مسلط را بپـذيرد. -تهاجم مغوالن به بخارا  

 ورود انديشه فردي به حوزة فرهنگ -مسئوليت در فرهنگ جهاني
ي منطقة تحت تصرف فرو ريزد و قـوم مغلـوب، برتـري سياسـي و اقتصـادي جامعـة مسـلط را مقاومت فرهنگ -تهاجم يونانيان به جنوب ايران  

 ورود انديشه فردي به حوزة فرهنگ -وجود انديشة آزادي در فرهنگ جهاني -بپذيرد.

 تصویری -مفهومی .................................................................................................................................................. ازانواعاستعمارهستند؟یككدامگرتصویرهایالفوببهترتیبتداعي .552

 
 
 
 
 

ها اشاره دارد و اين دو از ابزارهاي استعمار فرانو هستند. تصوير ب، به تبليغات محصوالت غربي اشـاره  تصوير الف، به فناوري اطالعات و رسانه  
 تواند بيانگر استعمار نو باشد. دارد كه مي

نو هستند. تصوير ب، به تبليغـات محصـوالت غربـي اشـاره  شاره دارد و اين دو از ابزارهاي استعمارها ا تصوير الف، به فناوري اطالعات و رسانه  
 تواند بيانگر استعمار قديم باشد. دارد كه مي

ها اشاره دارد و اين دو از ابزارهاي استعمار فرانو هستند. تصوير ب، به تبليغات محصوالت غربي اشـاره  تصوير الف، به فناوري اطالعات و رسانه  
 مار فرانو باشد.تواند بيانگر استع دارد كه مي

ها اشاره دارد و اين دو از ابزارهاي استعمار نو هستند. تصوير ب، به تبليغـات محصـوالت غربـي اشـاره  تصوير الف، به فناوري اطالعات و رسانه  
 تواند بيانگر استعمار نو باشد. دارد كه مي

 استعمار امپریالیسم

 فرهنگ
 جهاني

 جهانانساني جهانتکویني فرهنگجهانيمطلوب

 استعمار

 گشایيجهان

 ب الف
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نظرية استعمار: نگاه تدك خطدی و طدولی را قبدول دارد.   .178
هداي اجتمداعی  المثل: اشاره به طی يك مسیر واحد بدراي تمدام جهان ضرب

هداي جوامدع مختلدف  دهندة تفاوت هاي کشورهاي متفاوت نشدان دارد. مثال
   است و به ديدگاه عرضی بودن جوامع ربط دارد.

 کتاب درسی 35 و 34ات صفح ............................................................... 

هداي  هاي جهان کسی که ديدگاه خطی و طولی به تفاوت  .173
هاي عقب افتاده بايد مسیر جوامع پیشرفته  اجتماعی دارد معتقد است جامعه

ها در  پاسخ تست است چرا که: تفاوت میان اين تمدن 2را طی کنند. گزينة 
 کتاب درسی 35صفحة  ....................... گ و تمدن متفاوت آنان است.فرهن

هاي سدطحی و بیروندی  ويژگی :«هاي عَرَضی مفهوم ويژگی»  .174
شناسدان نسدبت بده جوامدع  بداور جامعه»ذاتی نیستند و عرضدی هسدتند. اً قطع

اين جوامع، گذشتة تاريخ بشر هسدتند و در دوران کدودکی بده سدر : «ابتدايی
تغییدرات » گويند. آپارتايد می :«بر تبعیض نژاديجهان اجتماعی مبتنی » برند. می

هددا و  دهدد کدده عقايدد و ارزش هاي عمیددق روي می در اليده :«کدالن و عمیددق
 کتاب درسی 35 تا 30ات صفح ....................................... ها هستند. آرمان

هدر ندوع تغییدري کده ها:  گويی به اين نوع تسدت روش پاسخ  .175
تغییر در »ست. باشد، از نوع تغییرات سطحی ا« هنجارها و نمادها»مربوط به 

هدر « تغییر در قوانین راهنمايی و راننددگی»و « نحوه مراسم عروسی جوانان
تغییدر » دو مربوط به حوزة قواعد هستند در نتیجه مربوط به هنجار هستند.

در باور بده عددالت در نظدام  رییتغ»، ، «در باور نسبت به خداوند و دين الهی
هدا  دوم مربدوط بده حدوزة ارزش : مورد اول مربوط به عقايد و مدورد«يفریک

 کتاب درسی 34صفحة  .... هر دو مربوط به سطوح عمیق هستند.هست که 

خالفدت «: هاي عمیق جهان اجتماعی انسان يكی از الية»  .176
هداي  چگونگی حفظ هويت جامعه در عین ارتباط بدا جهان»و کرامت انسان، 

ود از با حفدظ هويدت خدود فعاالنده و متناسدب بدا نیداز خد«: اجتماعی ديگر
بدداور افددرادي بدده »هدداي اجتمدداعی ديگددر بهددره ببددرد.  دسددتاوردهاي جهان

زنددگی اجتمداعی بشدر يدك «: شدوند. ها به رُم ختم می المثل همة راه ضرب
 کتاب درسی 35تا  30ات صفح ................................ کند. مسیر را طی می

و همده  نمودار طولی است«: خطی به تاريخ مفهوم نگاه تك»  .177
هاي جهان اجتماعی اسالم و جهان  نوع تفاوت. »گیرند جوامع در يك خط قرار می

هاي عمیق است پس تفاوت  از نوع تفاوت در اليه«: جزيره عربستان اجتماعی شبه
يدك جهدان ی که يك جهان اجتماعی را بده هاي تفاوت»ها دارد.  در عقايد و ارزش

هاي عمیق است يعنی سطد عقايد  تفاوت در اليه «:کند ديگر تبديل می اجتماعی
ندوع »و  : مطالعة جوامدع پیشدرفته و صدنعتی«وهیفة مردم شناسان» ها. ارزشو 

 .: نمودار عرضی«هاي اسالم، غرب، هند و چین نمودار جهان

 کتاب درسی 35تا  30صفحات  ............................................................... 

« ذاتدی»مورد اول مقايسة دو نوع زنبور و گاو است پدس   .172
« ضدیعر»اند که امري  است. مورد دوم در يك کشور دو هنجار مقايسه شده
گیري  اند که دو نوع رأي است. مورد سوم دو نظام سیاسی با هم مقايسه شده

متفاوت دارند و ذاتی است. نظريه استعمار نیز با اين مفهدوم ايجداد شدد کده 
 (.ها کشورهاي جهان سوم را آباد کنند.)هرچند که به ويرانی کشیدند غربی

 کتاب درسی 36و  30صفحات  ................................................................ 

کندد پدس  هدا اشداره می ن فرهنگ: به متفاوت بود1گزينة   .179
دهد کده  : اين عبارت نشان می2گزينة  کند. ها را تأيید می عرضی بودن فرهنگ

دهدد.  هدا را نشدان می به تفاوت فرهنگی قایل است، پس عرضدی بدودن فرهنگ
ها دارد، پس به عرضدی  : معانی متفاوت، اشاره به متفاوت بودن فرهنگ3گزينة 

هدا،  : به اين معنا هست کده برخدی فرهنگ4گزينة  ها اشاره دارد. بودن فرهنگ
هدا  ها، عقب مانده هستند پس به طولی بدودن فرهنگ پیشرفته و برخی فرهنگ

 کتاب درسی 35 ةصفح ................................ اشاره دارد و پاسخ تست است.

، اشاره به عرضی بودن فرهنگ ندارد، چرا 2گزينة انتهاي   .120
د در حدالی کده در دهند ها در مسیر همدديگر ادامده می گويد فرهنگ که می

 کند. ديدگاه عرضی بودن فرهنگ، هر فرهنگی مسیر خود را طی می

 کتاب درسی 35صفحة    .......................................................................... 

در ديدگاه عرضی بودن فرهنگ، هر فرهنگی مسیر خدود   .121
 کند و مسیر تحوالت يكسان نیست.  را طی می

 کتاب درسی 35صفحة  ........................................................................... 
شود فهمید اين است که:  آنچه از مفهوم صورت تست می  .128

پس ديدگاه عرضی بودن فرهندگ را « ها اشاره دارد. اوت میان فرهنگبه تف»
 کتاب درسی 35صفحة  ...................................................... دهد. نشان می

هاي مختلف  شكل ترسیم شده در صورت سؤال، به جهان  .123
 گیرند. اشاره دارد که در عر  يكديگر قرار می

 کتاب درسی 35صفحة  ........................................................................... 

اجتماعی بشدر،  دهد که زنددگی المثل نشان می اين ضرب  .124
کند و اين مسیر در همة جوامع يكسان اسدت. در نگداه  یر را طی میيك مس

 گیرند. خطی يا طولی به تاريخ نیز، همة جوامع در يك خط قرار می تك

 کتاب درسی 35 و 34ات صفح .............................................................  

حديثی از حضرت رسول)ص( است و  33عكس نوشتة صفحة   .125
که براساس  هاي اجتماعی مختلفی وجود دارند دهندة اين امر است که جهان نشان

اند و هیچ تبعیض و برتري  تنوع در معرفت، اراده، آگاهی و اختیار انسان ايجاد شده
 کتاب درسی 33 صفحة ................................................. بین اين جوامع نیست.

 

بده کدنش اجتمداعی  خدود ارادةو  آگداهیافراد انسانی بدا   .126
 مشارکت آن تداومو  اجتماعی جهان ساختنها در  پردازند و با همین کنش می
 کتاب درسی 31صفحة  ............................................................. کنند.  می

سدهم مردگدان در سداختن جهدان »مفهوم ايدن عبدارت   .127
سهم گذشدتگان در سداختن جهدان «: اجتماعی بیشتر از سهم زندگان است.

الشدعراي  کنیم بیشتر از ما است. و شعر ملدك اجتماعی که در آن زندگی می
 کتاب درسی 31صفحة  .................................... بهار در همین زمینه است.

 .آيدد مدی پديددآدمیدان  ارادةو  آگداهیجهان اجتماعی با   .122
جهدان  (.تدوان گفدت هاي انسانی می )آگاهی و اراده را همان اعتبار و خواسته

و  پیامددهاها و رفتار انسان تحقدق پیددا کدرد،  اجتماعی پس از آنكه با کنش
 .نیست وابستهما  ارادةو  قراردادآورد که به  را به دنبال می هايی الزام

 کتاب درسی 39صفحة    .......................................................................... 

موجددبِ (« هدداي اجتمدداعی کنشآگدداهی و ارادة آدمیان)»  .129
بده « پیامددهايی»، «جهان اجتماعی»شود آنگاه  می« جهان اجتماعی»پیدايشِ 

بدراي « يدا فرصدت و محددوديت جديدد موقعیدت»نیز « پیامدها»دنبال دارد و 
 کتاب درسی 39صفحة  ......................   کنند. می ايجادهاي اجتماعی  کنش

ولی صورت تست تغییر اين تست، شبیه تست قبلی است   .190
آگداهی و »شدود:  پیدا کرده است. بر همان اساس تست قبل جدواب داده می

شدود  می« جهان اجتماعی»موجبِ پیدايشِ (« هاي اجتماعی کنشارادة آدمیان)
نیددز « پیامدددها»بدده دنبددال دارد و « پیامدددهايی»، «جهددان اجتمدداعی»آنگدداه 

 ايجدادي اجتمداعی هدا بدراي کنش «موقعیت يدا فرصدت و محددوديت جديدد»
 کتاب درسی 39صفحة  .............................................................. کنند. می

نادرست است چون: پیامدهاي ضروري و الزامدی يدك  3گزينة   .191
ارکت مانند که آن جهدان اجتمداعی از طريدق مشد جهان اجتماعی تا زمانی باقی می

 کتاب درسی 41صفحة  ......................................... اجتماعی افراد پابرجا باشد.
يدد و آ جهان اجتماعی با کنش و رفتدار انسدان پديدد می  .198

 پیامدها و الزاماتی دارد که وابسته به اعتبار و ارادة آدمیان نیست.

 کتاب درسی 39صفحة    .......................................................................... 

برداشدته شددن »و « تغییر جهدان اجتمداعی موجدود»با   .193
هاي  گیرد و خود آن نیز الزام جهان اجتماعی جديدي شكل می« هاي آن الزام

  .گذارد ن تأثیر میآورد که بر فعّالیت اجتماعی اعضاي آ ديگري به وجود می

 کتاب درسی 41صفحة    ........................................................................... 

از طريدق مشدارکت تا زمانی کده يدك جهدان اجتمداعی   .194
است. با تغییدر  پا برجاست پیامدهاي ضروري و الزامی آن باقیاجتماعی افراد 

جهدان اجتمداعی  هداي آن، برداشدته شددن الزامجهان اجتمداعی موجدود و 
آيدد  وجود می اي ديگري بدهه دنبال آن الزام جديدي شكل خواهد گرفت و به

 گذارد. تأثیر می فعالیت اجتماعی اعضاي آنکه بر 

 کتاب درسی 41صفحة  ...........................................................................  
بداقی  زمدانیپیامدهاي ضروري و الزامی يك جهان اجتماعی تا   .195

مانند که آن جهان اجتماعی از طريق مشارکت اجتماعی افدراد پابرجدا باشدد. بدا  می
جهدان اجتمداعی « هداي آن شددن الزام برداشته»و « تغییر جهان اجتماعی موجود»

 کتاب درسی 41صفحة  ...........................................  گیرد. جديدي شكل می
ها، مانع  نادرست است چون: برخی ديگر از جهان 3گزينة  .196

و نسدبت بده نیازهداي مدادي و   شدوند از بسط ابعاد دنیوي وجود انسدان می
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 هاي آدمدی گريز خدود، از توانمندديدنیاو با رويكرد  اند توجه بیدنیوي انسان 
 کنند. براي آباد کردن اين جهان استفاده نمی

 کتاب درسی 41صفحة    .......................................................................... 

گیرد، پس وابسته به  وضع قوانین توسط انسان صورت می  .197
هايی همدراه  ها و فرصدت انسان است. تحقق مقررات با ايجاد محدوديتة اراد

 کتاب درسی 40صفحة  ................................................................    است.

فرصت: ايمنی براي رانندگان و محدوديت: محدود شددن   .192
 کتاب درسی 40صفحة    ............................................ .زادي عمل رانندگانآ

در گذشته آن هنگدام کده نظدام عددالت کیفدري وجدود   .199
شددند و خدود بده  هاي بزرگ خود حمايدت می نداشت و افراد توسط خانواده

پرداختند و به همین دلیل احتمال دادخواهی عادالنده  تحقق حقوق خود می
هايی از جملده قدوه  دستگاه در آن دوران نیز وجود داشت، اما امروزه با وجود

ها در چهدارچوب قدوانین شدكل  تمدامی اعمدال انسدان ،مجريه ةقو و قضايیه
 کتاب درسی 40صفحة  ................................................................ گیرد. می

هاي کنش انسانی به دو  هاي قبل آموختیم پیامد در درس  .800
 3اشتباه اسدت. گزيندة  1شود پس گزينه  قسم ارادي و غیرارادي تقسیم می

هاي عمیدق مقاومدت  ی در برابر تغییرات در اليدهبه دلیل آنكه جهان اجتماع
نادرسدت اسدت چدون: قدوانین زبدانی تدابع  4کند نادرست است. گزيندة  می

ها درون آن قالب سدخن  ها نیست بلكه قواعد زبانی وجود دارد و انسان انسان
 کتاب درسی 40صفحة  .............................................................. گويند. می

هدا و  هدا، آرمان مطرح شده براسداس ارزشة ارزيابی جمل  .801
 کتاب درسی 40صفحة  ............................   پذيرد. صورت میآنها  دهايپیام

 چیاندد و هد وابسدته گريكدديها به  تيها و محدود فرصت»  .808
هدا و  تدر، فرصدت قیدشدوند. بده عبدارت دق یمحقدق نمد يگدريکدام بدون د

مختلدف را  یاجتمداع يهدا جهدان»؛ «.اندد سدكه كيد يها، دو رو تيمحدود
 يیهدا تيها و محددود فرصت زینآنها و  يها ها و ارزش توان براساس آرمان یم

خدا  ریرا که غ يیها انسان یخدا زندگ»؛ .«کرد یابيآورند، ارز یکه به دنبال م
داندد کده بده خاندة  یمد یهمچون کسان رند،گی یم یو سرپرست یرا به دوست

 يهدا تيهدا و محددود فرصت»؛ .«اند همچون خانة عنكبوت پناه برده ،یسست
جهدان »و  .«شدوند یافراد هاهر م فیكالبه صورت حقوق و ت یجهان اجتماع

پدس از  ده،يدپد نيا ی. ولديآ یم ديپد یافراد انسان ةو اراد یبا آگاه یاجتماع
آورد  یرا به دنبال م يیها و الزام امدهایکرد، پ دایآنكه با کنش انسان تحقق پ

 .«ستیکه وابسته به قرارداد و اراده تك تك افراد ن

 کتاب درسی 41 تا 39 اتصفح ..............................................................  

؛ .«ديدآ یمد ديپد یافراد انسان ةو اراد یبا آگاه یجهان اجتماع»  .803
 نيندو يا و اراده یو گسترش آگداه شيدایپ ازمندین د،يجد یساختن جهان اجتماع»

 ش،يهدا آن، برداشته شددن الدزام یموجود، و در پ یجهان اجتماع رییبا تغ»؛ .«است
کده از  یتدا زمدان یهر جهدان اجتمداع»و « گیرد. اجتماعی جديدي شكل می جهان

 .«است یباق زیآن ن يامدهایافراد پابرجاست، پ یمشارکت اجتماع قيطر

 کتاب درسی 39و  41 اتصفح ................................................................ 

صد سال اخیدر، يعندی جهدان جهان متجدد، جهان چهار  .804
 کتاب درسی 43صفحة    .................................. غربِ بعد از رنسانس است.

فرصددتی کدده اسددتفاده از علددوم تجربددی در اختیددار انسددان »  .805
مفهدوم »بینی و پیشگیري در برابر حوادث طبیعی اسدت.  رت پیشقد«: گذارد می

اين بیدت از «: منزل است بیت: در نگاهش آدمی آب و گل است/کاروان زندگی بی
بیندد.  اقبال الهوري بیانگر ديدگاه سكوالر به جهان است که قداسدتی در آن نمی

ري رشدد موجب شد که عقالنیت ابزا«: رشد علوم تجربی براي تسلط بر طبیعت»
بین رفتن امكدان ارزيدابی  از»بیابد و عقالنیت ذاتی مفهوم خود را از دست بدهد. 

 رساند. زوال مفهوم عقالنیت ذاتی را می«: هاي بشري ها و آرمان ارزش

 کتاب درسیپاورقی و  45و  44 اتصفح ...............................................  

«: از بین رفتن انسان پدس از مدرگ و نبدود جهدان دگدر» .806
دهدد.  س فرهنگ دنیوي يا سكوالر را نشان میاعتقاد به جهان ديگر ندارد، پ

در «: ها بده تحصدیل بپردازندد توانند با پوشش ديندی در دانشدگاه زنان نمی»
ها نبايد  جوامع سكوالر اين وضعیت حاکم است که معتقد هستند در دانشگاه

رعايت حقدوق عدابرين »هايی استفاده شود که مذاهب را نشان دهد.  از نشانه
آورد، موجدب رعايدت حدق النداس نیدز  نظدم را فدراهم مدیتنها موجبدات  نه

زنیم يعندی در فرهندگ  وقتدی در مدورد حدق النداس حدرف مدی«: گردد می
هاي انسان را در خددمت ايدن جهدان  هرفیت»بريم.  دينی)معنوي( به سر می

اين جهانی ديدن، در واقع اشاره به ناديدده انگاشدتن جهدان «: گیرد کار می به

فرهنگی که هستی را فراتر از »دنیوي و سكوالر است. و ديگر دارد و فرهنگ 
يعنی بده جهدانی غیدر از جهدان مدادي اعتقداد دارد پدس «: داند طبیعت می

 کتاب درسی 43صفحة  ................................ فرهنگ دينی و معنوي است.
هددر کدددام از مددواردي کدده گفتدده شددده اسددت وقتددی بدده   .807

عنداي ه م، در هر دو صورت ب«خداي يك پديده»اشاره بكند يا به « خدايان»
 کتاب درسی 43صفحة    .......................... اي است. فرهنگ معنوي اسطوره

دهدد  نشان می«: مفهوم فیلم عصر جديد چارلی چاپلین»  .802
شدود.  کند و انسان اسیر آن می که چگونه تكنولو ي همچون زندانی عمل می

هاي حسابگرانة معطوف بده  ها به وسیلة کنش تنگ شدن عرصة کدام کنش»
هدر جهدان اجتمداعی »هاي اخالقی و عاطفی  شکن«: پذيرد؟ دنیا صورت می

هدا و  افق«: آورد؟ هداي خدود فدراهم مدی چه چیزي را براساس عقايد و ارزش
مفهدوم اصدطالح »سازد.  کند يا محدود می هاي جديدي را فراهم می هرفیت

 گويند. به جهان غرب بعد از رنسانس می«: جهان متجدد

 کتاب درسی 45 تا 40 اتصفح ................................................................ 

ست است چرا که توانايی انسان در فرهندگ نادر 4گزينة   .809
 کتاب درسی 43صفحة  ........... توحیدي فقط در راستاي اين جهان نیست.

در اين گزينه « اهداف علمی»نادرست است چرا که  3گزينة   .810
 کتاب درسی 44صفحة  .......................... بايد تغییر بیابد.« اهداف دنیوي»به 

« رشددد علددوم ابددزاري بددراي تسددلط بددر طبیعددت»  .811
زوال « افول علوم فراتجربی»النیت ابزاري است. دهندة گسترش عق نشان

 .عقالنیت ذاتی را در پی دارد

 کتاب درسی پاورقی 45و  44 اتصفح .................................................... 

شعر اول اقبال الهوري اشاره به اين دارد که جهان غرب،   .818
داندد و هدیچ قداسدتی بدراي آن قایدل  جهان را صرفاً در معناي مادي آن می

 بخشد. ت که علم تجربی به انسان مینیست. شعر دوم اشاره به توانايی اس

 کتاب درسی 44صفحة  ........................................................................... 

ها ابتدا قصد تسلط بر اين جهان را  : انسانقفس آهنینمنظور از   .813
شوند کده همدة  اي می ريزي شده تدريج اسیر يك نظام اجتماعی برنامه داشتند اما، به

 کتاب درسی 44صفحة  ..............................  کند. ابعاد وجود آنان را احاطه می

بشود « تواند نمی»بايد « تواند می»ش اول : بخ«1»گزينة   .814

 کتاب درسی 44صفحة  .........................................  درستی شود.ة تا گزين

طدرح  5درس  از قسمت اول و دوم سؤال و قسمت سدوم  .815
با تغییدر يدك جهدان  ، کتاب مشاوران(44 صفحةاست. )رجوع کنید به  شده

اجتماعی و برداشته شدن الزامدات آن، يدك جهدان اجتمداعی جديدد شدكل 
رادة ندوين اآگاهی و معرفت اين امر نیازمند پیدايش و گسترش  گیرد که می

در  هدايی تفاوت بايدد است و در تبديل يك جهان به جهان اجتمداعی ديگدر
 هاي کالن( صورت گیرد. آرمان و ها عناصر ثابت و محوري )ارزش

 کتاب درسی 6و  5درس  .......................................................................... 
 

 
ويژگی مشترک مردمدی کده در يدك جهدان اجتمداعی »  .816

راهنمداي کدنش اعضداي »هداي مشدترک،  اهداف و ارزش«: دکنن زندگی می
عمدل کدردن «: ها به واقعیدت علت تبديل ارزش»ها،  ارزش«: جهان اجتماعی

 کتاب درسی 47صفحة  ......................................... .ها مردم براساس ارزش

هاي مشترکی که اعضاي يدك  مجموعه اهداف و ارزشبه   .817
 گويند. اجتماعی میجهان اجتماعی خواهان رسیدن به آنها هستند، آرمان 

 کتاب درسی 41صفحة    .......................................................................... 

آرمان اجتماعی، تصور اعضداي يدك جهدان اجتمداعی از   .812
 است.وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ... 

 کتاب درسی 41صفحة  ........................................................................... 

 یاند. وقت یجهان اجتماع يکنش اعضا يها، راهنما ارزش  .819
. شدوند یمد ليتبدد تیدهدا بده واقع ها عمدل کنندد، ارزش مردم مطابق ارزش

آرمدان . »رمدان اجتمداعیآ«: هاي افراد يك جهان اجتمداعی ف و ارزشاهدا»
وسیلة ورود فرهنگ آرمانی به قلمرو فرهندگ »توحید است و «: جهان اسالم

ريزان فرهنگی از طريق تعلدیم و تربیدت سدعی  همان است که برنامه« واقعی
  زمینة تحقق آن را فراهم کنند.کنند  می

 کتاب درسی 41و  47 اتصفح ............................................................... 
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« عددالت»شود.  مانع دو قطبی شدن جهان می« عدالت»  .592
مانع تفرقه میان جوامع « عدالت »شود.  ها می مانع پايمال شدن حقوق انسان

 کتاب درسی 05صفحة  ................................................................ شود. می
مربوط به اثرات مسئولیت و تعهدد اسدت، نده « 1»ة گزين  .599

 کتاب درسی 05صفحة  ................................................................. . عدالت

براي اين که بتوان از تباه ساختن مندابع و امكاندات بشدر   .600
هاي مختلف خود به ارزش جهان  بايد فرهنگ جهانی در اليه ،پیشگیري کرد

 کتاب درسی 05صفحة  ..................................... عدالت پايبند باشد. شمول
 غیر مسدئول و تقديرگرايیهر سه مورد مربوط به ويژگی   .601

 کتاب درسی 05صفحة   ........................................................... بودن است.
ناشی از عددم وجدود « فراهم شدن زمینة هلم بر انسان»  .608

ناشی از عدم وجدود « هاي روحی و روانی بحران»ارزشِ حريت و آزادي است. 
ناشی از رويكدرد جبرگرايانده و « گران نفوذ سلطه»معنويت در فرهنگ است. 

 غیرمسئوالنه است. )مسئولیت و تعهد(

 کتاب درسی 05و  04صفحات  ................................................................. 
رها ساختن از قید و بندهايی که مانع رسیدن انسان به »  .603

افزايش قدرت »حريت و آزادي.  ←« شود ها می کمال و حقوق انسان
 تاب درسیک 05صفحة  .................. مسئولیت و تعهد. ←« مقاومت آدمیان

فرهنگی که صرفاً به نیازهاي مادي و دنیوي انسان توجده   .604
دهدد و بده نیازهدايی کده  دارد، نیازهاي معنوي انسان را مورد غفلت قرار می

 دهد. کند پاسخ نمی سعادت معنوي او را تأمین می

 کتاب درسی 04صفحة  ............................................................................ 
هدداي جهددان  زمینددة گسددترش و تحقددق عقايددد و ارزش»  .605

اسدت، نده  «مسدئولیت و تعهدد»مربوط بده ارزش  «ورد.آ شمول را فراهم می
 کتاب درسی 06صفحة  ................................................................ .عقالنیت

عقالنیدت سدطد اول، «: هاي بنیادين پاسخگو به پرسش»  .606
سداز  زمینه»عقالنیت سدطد دوم و «: ها و نیازهاي متغیر پاسخگو به پرسش»

 تعهد و مسئولیت.«: هاي جهان شمول گسترش و تحقق عقايد و ارزش

 اب درسیکت 06صفحة  ............................................................................. 
حقیقدت.  ←« هدا معیار و میزان سنجش عقايد و ارزش»  .607

« هاي بنیادين فرهنگ اليه»مسئولیت و تعهد.  ←« قدرت مقاومت آدمیان»
 کتاب درسی 05 تا 03صفحات  .............................................. عقالنیت ←

مسددئولیت و تعهددد،  ←« قدددرت مقاومددت آدمیددان»  .602
 حقیقت ←« معیار و میزان»معنويت،  ←« هاي روحی و روانی بحران»

 کتاب درسی 05 تا 03صفحات  ................................................................ 
معلولِ عدم « از دست دادن توان دفاع از هويت فرهنگی»  .609

 .هاي بنیادين بشر است پاسخگويی به پرسش
 کتاب درسی 06صفحة  ............................................................................. 

هاي بنیدادين، بدا شدرايط تداريخی  بشر عالوه بر پرسدش  .610
کده  کندد  ها و نیازهاي متفاوتی ايجاد مدی شود که پرسش مختلفی مواجه می

 .  هاست دوم پاسخگوي اين پرسشسطد  عقالنیت

 کتاب درسی 06صفحة  ............................................................................. 

توانند معیار  نمیهايی که به حقیقتی قایل نباشند  فرهنگ  .611
هداي  فرهنگ .هاي مختلف داشته باشند و میزانی براي سنجش عقايد و ارزش

شدوند. فرهنگدی کده  میشان  ها در تعیین سرنوشت منكر نقش انسانجبرگرا 
توان دفاع از هويدت خدود را از نیادين بشر پاسخ دهد هاي ب نتواند به پرسش

 کتاب درسی 06تا  04صفحات  ............................................ .دهد می دست
 کتاب درسی 06تا  04صفحات  ......................................  .618

هداي روحدی و  هايی که بشر را گرفتار بحران ويژگی فرهنگ» .613
فرهنگی که صرفاً متوجده نیازهداي مدادي و دنیدوي اسدت و از : «سازند روانی می

: «.نیستهاي جبرگرا  از خصوصیات فرهنگ»کند.  می پوشی نیازهاي معنوي چشم
ربطدی بده  2درست است امدا مدورد دوم گزيندة  4و3و1هاي  مورد دوم در گزينه

هاي جبرگرا ندارد چرا که به طور کلی منكر نقش انسان هستند نه منكدر  فرهنگ
 :هاي فرهنگی ندارد فرهنگی که توانايی دفاع از حقانیت ارزش دار. نقش انسان دين

 که به حقیقتی قایل نباشند.  فرهنگ

 کتاب درسی 06تا  04صفحات   ............................................................... 

شناسدی سدال دهدم و  اين تست، تست ترکیبی از جامعه  .614
اين نوع تست در کنكدور سراسدري  44يازدهم است. براي اولین بار در سال 

براي رشتة انسانی طرح شده است که ترکیبی از چند کتاب درسی باشد. اگر 
اعدالم  آيید: ها برمی ما دقّت کنید از عهدة حل اين تستبه روش پاسخ دادن 

: اعالم آمادگی کدردن يدك کدنش اسدت و بدا اراده و آگداهی آمادگی کردند
ها انجام شده است و کنش انسانی است. اما کنش فردي است يا  توسط انسان

کدنش کنش اجتماعی؟ چون به ديگران اعالم شدده اسدت، پدس بدی شدك 
بدین فرهندگ  بر نیدروي انسدانی و امكاندات داخلدی:با تكیه  است. اجتماعی

آرمانی و فرهنگ واقعی چرا اين کلمات اشاره به فرهنگ آرمدانی دارندد؟ بده 
اين دلیل که بر چیزي تكیه شده اسدت کده هندوز شدكل نگرفتده اسدت امدا 

، کداري اسدت کده انجدام خودداري از قبول کمك دولت توسط مدردم  اپدن
 استعفاي ه فرهنگ واقعی است. در نهايت چرااند پس اين بخش مربوط ب داده

خدوانیم کده عقالنیدت بده  مسئولین امري عقالنی است؟ در همین درس می
ها و  معناي دوم آن امري است که در شدرايط تداريخی متفداوت بده پرسدش

 دهند.  اساس حكم همان عقل استعفا می نیازهاي متغیر پاسخ بدهد. و بر

 سیکتاب در سال دهم و سال یازدهم ....................................................... 
 ،یهددا در فرهنددگ جهددان بددر اشددتراکات و شددباهت دیددتأک  .615

هدا و احتدرام بده آنهدا در  قبول تفاوت .ستنی ها گرفتن تفاوت دهيمستلزم ناد
 نكدهيا نیهدا در عد تفداوت نيا رشيدارد. پذ ياریبس تیاهم یفرهنگ جهان

شناخت متقابل  ةزیدارد، انگ یرا در برابر جنگ و خشونت پاس م یصلد جهان

 کتاب درسی 06صفحة  .................................................... .کند یم مرا فراه

تأکید همزمان بر . 1شناختی از مراسم حج:  تحلیل جامعه  .616
در ايدن مراسدم . 2. هاسدت ها و فرهنگ هاي میدان انسدان ها و تفاوت شباهت
  هدا و نژادهداي متفداوت در کندار همدديگر ملدت، اقوام، ها از زن و مرد انسان
در مسدیر و  شدوند ان جمع مدیدر جايگاهی برابر در يك مكان و زمتا گرفته 

 کتاب درسی 06صفحة  ....................................... .کنند خداپرستی رشد می

 
شناسی فارابی مطدرح شدده اسدت و  در گونه ة تغلّبمدين  .617

اي که سلطه بدر جوامدع ديگدر را ارزش اجتمداعی برتدر  اشاره دارد به جامعه
 کتاب درسی 09صفحة  ......................... دانند، مانند اعراب قبل از اسالم. می

ا که مردم جامعة تغلّب  دوست دارند نادرست است چر« پ»  .612
 کتاب درسی 09صفحة  ....................................... بر مردم خود نیز غلبه کنند.

هدف: خوار و مقهور کردن ديگران/ علدت همكداري: غلبده  .619
 کتاب درسی 09صفحة  .................... يافتن بر ديگران/ از انواع جامعه جاهلی

 کتاب درسی 09صفحة  ............................... جامعه تغلّب  .680

تغلّب ، تسلط و آرمان و ارزش اجتماعی برتر افراد جامعه   .681
 4و3هاي  چیرگی و خوار و مقهور کردن ديگران است. امدا بخدش اول گزينده

آنها با وجود اين که دوست دارند بدر مدردم خدود نیدز »نادرست است چون: 
غلبه کنند ولی براي غلبه بر ديگران نیداز بده يكدديگر دارندد. در بخدش دوم 

بدر ديگدران هسدتند و  تست نیز پاسخ بلی است چرا که آنها به دنبدال غلبده
 کتاب درسی 09صفحة  ............................... شرط اول جهانی شدن را دارند.

پرداختندد و  به کشورگشايی می گشايی هاي جهان فرهنگ  .688
را « 3و  1»هاي  کردندد، بندابراين گزينده از مرزهاي جغرافیايی خود عبور می

هاي عام و جهان شمول نشد و الزامداً  ها، فرهنگ اين فرهنگکنیم.  حذف می
نیز نادرست است.  4رهنگی را به دنبال نداشت. پس بخش دوم گزينه بسط ف

 کتاب درسی 11صفحة  .............. ها درست هستند.( )بخش سوم همه گزينه
)گذشددتة تدداريخ( پیددروزي در  در دوران قبددل از اسددتعمار  .683

ها بوده است که در گزيندة  ها و شاهنشاهی گیري امپراتوري جنگ عامل شكل
 سیکتاب در 11صفحة  ......................................................... آمده است. 2

غلبة نظامی در همه موارد، بسط فرهنگی قوم غالب را به   .684
هاي  گشايی و امپراطوري، اغلب با کشتارها و خسارت آورد و جهان دنبال نمی

 کتاب درسی 11صفحة  ..................... انسانی و اقتصادي فراوان همراه است.
الف: بخش اول آن درست است ولی بخدش دوم آن بايدد   .685

س در کل نادرسدت اسدت. ب: کدامالً فعل جمله منفی شود تا درست شود پ
 کتاب درسی 11صفحة  ...................... نادرست است. پ: کامالً درست است.
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خدورد، قددرت  قومی که در اثر تهاجم نظامی شكست می  .686
ايد کده  دهد. با اين توضید، متوجه شده نظامی و سیاسی خود را از دست می

 درست نیسدت.« 3»ة و قسمت اول گزين« 2»و  «1»ي ها قسمت دوم گزينه
در صورتی که فرهنگ مغلوب داراي فرهنگی قوي و غنی باشد، فرهنگ قدوم 

گیدرد و در صدورتی کده  را به خدمت می آنکند و  غالب را در خود هضم می
غالب، قدرت سیاسدی  قوم قدرت نظامیفرهنگ خود را حفظ کند با تضعیف 

 کتاب درسی 10صفحة ......................................... آورد. خود را به دست می

هدا و عقايدد فرهندگ  زشعام و جهدان شدمول نبدودن ار  .687
 کتاب درسی 10صفحة ................ ايرانیان باستان، مانع جهانی شدن آن بود.

تر بدودن  تدر و قدوي مغدوالن، غنیة امپراتوري علت تجزي  .682
ها در سه فرهندگ  ها بود که به هضم فرهنگ مغول فرهنگ جوامع مغلوب آن

 کتاب درسی 01صفحة  ........................... چینی، ايرانی و هندي منجر شد.

هضدم گدروه مهداجم در  ←ی و قدوي داشتن فرهنگ غند  .689
شكست نظامی + حفظ هويت فرهنگدی  فرهنگ خود و به خدمت گرفتن آن

وجدود  بدسدت آوردن اسدتقالل سیاسدی ←+ تضعیف نظامی قدوم مهداجم 
نكتدة  .هاي بزرگ امپراتوري ←قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز

 است نه نتیجة آن هاي بزرگ خود علتِ امپراتوري« سلطه و استكبار»مهم: 

 کتاب درسی 10و  11صفحات  ................................................................... 
هاي مغولی کده داراي نقدش آيدات قرآندی هسدتند  سكه  .630

دهد که با وجود اين که مغوالن کشورهاي اسالمی را فتد کردند اما  نشان می
به دلیل غنی بودن فرهنگ ايدن کشدورها، تحدت تداثیر فرهندگ آندان قدرار 

 کتاب درسی 10صفحة ..................................................................   گرفتند.
هاي  اي بدود و شايسدتگی الن، قومی و قبیلدهفرهنگ مغو  .631

 کتاب درسی 10صفحة ................... الزم را براي يك فرهنگ جهانی نداشت.
گیري فرهنددگ  اروپددا در پددنج قددرن اخیددر، کددانون شددكل  .638

شناسدیم کده در ايدن مددت  جديدي است که آن را به نام فرهنگ غدرب می
 کتاب درسی 11صفحة  ............اشكال مختلفی از سلطه را پديد آورده است.

ها در ارتبدداط بددا فرهنددگ  قسددمت اول تمددام گزيندده  .633
 ،در فرهندگ سدلطه» در درس دوم نیدز خوانديدد:امپريالیسم درست اسدت. 

را « 2»گزينة ، پس «گیرد مرکزي قرار میة پیرامونی در خدمت منطقة منطق
امپريالیسم در اروپا اسدت. بدا سلطة فرهنگ »گیري  شكلکنیم. کانون  رد می

 توانیم رد کنیم. را نیز می« 4و  3»ي ها اين توضید گزينه

 کتاب درسی 13و  11صفحات  ................................................................. 
امپريالیسم سیاسی از طريق اشغال نظامی جوامدع شدكل   .634

کنیم.  را رد مدی« 3»و  «2»هاي  گیرد، نه تسدلط اقتصدادي، پدس گزينده می
تسلط اقتصادي براي امپريالیسم اقتصادي درسدت اسدت.( »)يادتان باشد که 
هاي اقتصدادي، بازارهدا و  افتد که قدرت ي زمانی اتفاق میامپريالیسم اقتصاد

 مواد خام جوامع ديگر را تحت تصرف خود در بیاورند.

 کتاب درسی 09صفحة  ............................................................................. 
شدود کده مقاومدت  امپريالیسم فرهنگی زمانی ايجداد می  .635

مسدلط توسدط ة مغلوب فرو بريزد و برتدري فرهنگدی جامعدة فرهنگی جامع
 کتاب درسی 09فحة ص  ................................... مغلوب پذيرفته شود.ة جامع

او  .آغدداز اسددتعمار قددديم )نظددام و سیاسددی(: قددرن پددانزدهم  .636
هدا  تصرفات اروپايیان در دورة نفوذ يا استعمار قديم: قرن نوزدهم )که تصرفات آن

گیري استعمار اقتصادي يا همان استعمار نو: طی قدرن  حدوداً دو برابر شد.( شكل
 کتاب درسی 15تا  13صفحات  ..................................................... .بیستم

ر از استعمار در آغاز، همدان اسدتعمار قدديم اسدت. منظو  .637
موفقیت در اين دوره نتیجة پیشرفت در دريانوردي، فندون نظدامی و اقتصداد 

 کتاب درسی 13صفحة  ........................................................... صنعتی بود.
ة هاي مختلف مربدوط بده دور هجوم اروپايیان به سرزمین  .632

و هاي هفددهم  نفوذ است و در سدهة استعمار قديم )سیاسی و نظامی( يا دور
 کتاب درسی 13صفحة  ............................................... هجدهم اتفاق افتاد.

استفاده از کودتاي نظدامی در دورة اسدتعمار ندو صدورت   .639
 گرفته است، نه دورة استعمار قديم يا دورة نفوذ.

 کتاب درسی 14و  13صفحات  ................................................................ 
ة طلبان هاي استقالل گیري جنبش استعمار نو پس از شكل  .640

 د.کشورهاي مستعمره و در طی قرن بیستم به وجود آم

 کتاب درسی 14صفحة  ............................................................................ 

هداي  گیدري جندبش پدس از شدكل: «چگونگی پیدايش»  .641
/ طدی قدرن بیسدتم: «زمدان پیددايش»/ طلبانة کشورهاي مسدتعمره استقالل

استفاده از کودتاي نظامی و به کارگیري مجريان بومی و داخلی : «اه ويژگی»
 کتاب درسی 14صفحة  .............................................. .کشورهاي مستعمره

 ، کودتداياسدتعمارة ی در دورناموفق کودتاي نظامة نمون  .648
هاي  توانید گزينده بود. با اين توضید به راحتی می بعد از انقالب اسالمینو ه 

 کتاب درسی 14صفحة  .................................... را رد کنید.« 3»و«2»،«1»

فرهنگ سلطة غدرب بدراي تدأمین سدلطة خدود در دورة   .643
هاي اقتصدادي و  استعمار ندو از قددرت اقتصدادي خدود د نهادهدا و سدازمان

 برد. بهره می نشانده هاي دست دولت -المللی ینسیاسی ب

 کتاب درسی 15صفحة  ............................................................................ 
سه انديشة کلیددي در مدورد اسدتعمار ندو: نكتدة اول،   .644

« کودتداي نظدامی»موضوع نظامی در اين نوع از استعمار، فقط در مورد 
درست خواهد بود. پس غیر از آن غلط خواهد بود. به همین دلیل بخش 

هستند. نكتة دوم: در مورد استعمار ندو يادتدان غلط  4و1هاي  اول گزينه
گدذارد. )همانندد اسدتعمار  تأثیر می« غیرمستقیم»نگه داريد که همیشه 

گدذارد نده  تدأثیر می« سیاسدت»و « اقتصاد»فرانو( و يادتان باشد که بر 
همچندین از فرهنگ )فرهنگ مربوط به استعمار فرانو است.( نكتة سدوم: 

کشدورهاي  سیاستو  کنترل بازاردو موردِ  نشانده هاي دست دولتطريق 
 کتاب درسی 13صفحة  .................................. .گیرد ديگر را در اختیار می

وجده  حضور مسدتقیم نظدامی.وجه غالب استعمار قديم:   .645
هجدوم بدر وجه غالب استعمار فرانو:  کنترل بازار و سیاست. غالب استعمار نو:

 کتاب درسی 15صفحة  ...............................................................   فرهنگ.
گی است. پس هددف هويدت استعمار فرانو، استعمار فرهن  .646

هاي خودشان، عقايدد و  فرهنگی ديگر کشورهاست که به جاي عقايد و ارزش
 کتاب درسی 15صفحة  ................... هاي فرهنگ غرب جايگزين شود. ارزش

هدداي  اسددتفاده از هرفیت»عبددارت اول چنددین اسددت:    .647
پس بعدد از اسدتعمار قدديم اشداره دارد و بعدد از اسدتعمار قدديم، « استعمار

گیري از فرهنگ همواره اشاره بده اسدتعمار فراندو دارد.  است. بهرهاستعمار نو 
دريانوري و اقتصاد صنعتی موجب پیدايش استعمار)قديم( شدد. جملدة آخدر 

 شود. دارد پس استعمار فرانو می« فرهنگ»وا ة 

 کتاب درسی 15و  14صفحات   ............................................................... 
« دريانوردي. »2« اقتصاد صنعتی. »1پیشرفت در زمینة:   .642

تدوان  موجب موفقیت استعمار شدد.)بر همدین اسداس می« میفنون نظا. »3
را به عنوان گزينة درسدت در نظدر گرفدت.( اسدتفاده از  1همین االن گزينة 

مجريان بومی در استعمار نو شكل گرفت. اسدتفاده از نهادهدا و سداختارهاي 
المللی نیز در استعمار ندو شدكل گرفدت. اسدتفاده از  اقتصادي و سیاسی بین

امی براي به قددرت رسداندن مجريدان بدومی نیدز در همدان دوره کودتاي نظ
 کتاب درسی  15و  14صفحات  ......................... )استعمار نو( شكل گرفت.

براي آوردن مجري آشكار است پدس «: استفاده از کودتا»  .649
دهد که استعمارگر به  زمانی روي می«: کشی نسل»اشاره به استعمار نو دارد. 

شدده  در اسدتعمار قدديم انجدام می کشور ديگر حمله کرده است و اين مورد
گردد که مربدوط بده اسدتعمار ندو  به حوزة اقتصاد برمی«: کنترل بازار» است.
گدردد کده مربدوط بده  بده حدوزة فرهندگ برمی«: ها استفاده از رسانه»است. 

 کتاب درسی 15تا  14صفحات  ..................................   استعمار فرانو است.
در صورتی که مردم کشورها برتري مطلق فرهندگ غدرب   .650

هداي غدرب بازسدازي  هاي خود را در جهت ارزش بپذيرند و عقايد و ارزش را
 کنند. کنند، به سمت فرهنگ غرب حرکت می

 کتاب درسی 11صفحة  ............................................................................. 
هاي بنیادين فرهنگ  فرهنگ سلطه به دنبال تأثیر بر اليه  .651

 ها و عقايد فرهنگ جوامع ديگر است. يعنی ارزش

 کتاب درسی 15صفحة  ............................................................................ 
بندي داريدم: بخدش اول مربدوط بده  در اين درس دو تقسیم  .658

آمده است و بخش دوم کده مربدوط بده  21شود که در صفحة  گذشتة جهان می
تا  22فرهنگ غرب است )اروپا( در پنج قرن اخیر شكل گرفته است که از صفحة 

گشايی و امپراتوري را هم در گذشتة  جهان :شود. نكتة مهم آخر درس را شامل می
گويد که استعمار، نوعی از  می 23فرهنگ غرب. صفحه  جهان آورده است و هم در

 کتاب درسی 13تا  11صفحات   .................... گشايی و امپراتوري است. جهان

کوکداکوال يدك کداالي چدرا کده پاسخ اسدت استعمار نو   .653
شود و آن را به  وارد کشور ديگر میکشور استعمارگر مصرفی است که توسط 



 

 

832 

 

832 

 شناسیجامعه

00و01
جــــامــــع
 پاسخـنامـه

کنترل بازار و باشند. در واقع با کند حتی اگر مردم فقیر  نیاز مردم تبديل می
 هاي مصرف کاال را تغییر دهد. تواند اولويت میسیاست کشورهاي ديگر 

 کتاب درسی 14صفحة  ............................................................................ 
در حدوزه « زبدان»چدرا کده پاسدخ اسدت ندو فرااستعمار   .654

 3درسدت هسدتند. بخدش دوم گزيندة  3و1فرهنگ است. تا اين جدا گزيندة 
ز مفاهیم مربوط به اسدتعمار ندو نشانده ا هاي دست نادرست است چون دولت

 کتاب درسی 15صفحة  .................................................................  است.
: امپريالسدیم فرهنگدی، اسدتعمار «ناتوي فرهنگدی»  .655

مسدتعمره » : امپريالسدیم فرهنگدی، اسدتعمار فراندو/«ها رسانه» فرانو/
: «نشددانده هدداي دست دولت» : امپريالیسددم سیاسددی، اسددتعمار/«سددازي

برتدري فرهنگدی جامعدة پدذيرش » استعمار ندو/ ،امپريالیسم اقتصادي
: «اشددغال نظددامی» : امپريالیسددم فرهنگددی، اسددتعمار فرانددو/«مسددلط

 کتاب درسی 15تا  13صفحات  ................. استعمارامپريالیسم سیاسی، 
: اشاره بده هدر ندوع «هاي مشترک انسانی عقايد و ارزش»  .656

فرهنگ جهانی ندارد بلكه اشاره به فرهنگ جهدانی دارد کده مطلدوب اسدت. 
: «جهدان غدرب چهدار صدد سدال اخیدر» دهم درس دوم(/شناسی ياز )جامعه

منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس يعندی جهدان غدرب چهارصدد 
فرهنگ شكل گرفته در پنج » شناسی دهم(/ جامعه 6سال اخیر است. )درس 

: فرهنگ غرب است که اشكال مختلفی از سلطه را ايجداد «قرن اخیر در اروپا
بده « تهاجم فرهنگی»و  «ناتوي فرهنگی» ،«گیشبیخون فرهن» کرده است./

 امپريالسیم فرهنگی و استعمار فرانو اشاره دارند.
 کتاب درسی 15تا  13صفحات   .............................................................. 

657.   
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 کتاب درسی 15تا  11صفحات  ................................................................ 

روابددط در ايددن تصددوير   .652
نادرسددت اسددت. چددرا کدده ايددن دو مفهددوم، 

 مترادف هستند. 
روابط در اين تصوير نادرست است. چدرا کده 

کده  اسدت فرهنگ جهانی مطلوب، فرهنگدی
است به وجدود آيدد و اگدر ايدن تصدوير قرار 

بخواهد روابط را درست نشان دهد بايد جاي 
 دايره کوچك و بزرگ عو  شوند.

روابط در اين تصوير درست اسدت. چدرا کده 
اين دو جهان، مقابل هدم هسدتند و هدیچ 

 اشتراکی ندارند.
روابط در اين تصوير درست است چرا کده 

 گشايی است. استعمار يكی از انواع جهان
 
 
 
 
 
 کتاب درسی 13و  04و  7صفحات  .......................................................... 

عبارت الف نادرست است چرا که هم در گذشتة جهدان و   .659
هم در دوران تسلط فرهنگ غرب، غلبة نظامی الزاماً منجر به غلبة فرهنگدی 

عبارت ب نادرست است چرا که اين عبارت در مدورد اسدتعمار ندو  شود. نمی
 کتاب درسی 14تا  11صفحات  ....................................................    است.

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردندد و عبارت »  .660
گشاي جدوينی در تهداجم مغدوالن بده بخدارا ايدن  : در تاريخ جهان«رفتند

: هرگداه «شرايط روي دادن امپريالیسدم فرهنگدی» عبارت ذکر شده است.
مقاومت فرهنگی منطقة تحت تصدرف فدرو ريدزد و قدوم مغلدوب، برتدري 

عامل » دهد. یسم فرهنگی روي میامپريال فرهنگی جامعة مسلط را بپذيرد
تعهد و مسدئولیت در : «هاي جهان شمول گسترش و تحقق عقايد و ارزش

اي در  مجسدمه» شدود. وقتی وجود داشته باشد چندین می فرهنگ جهانی
سازي يك امر فردي و کار هنري است کده وقتدی در  : مجسمه«يك پارک

حوزة اجتماعی يا گالري يا در هر جاي ديگري به نمايش گذاشته شود، به 
 کتاب درسی 13، 06، 5و  11صفحات   ................ کند. فرهنگی راه پیدا می

ها اشداره دارد و  به فناوري اطالعدات و رسدانهتصوير الف:   .661
چراکه فرهنگ يك کشدور را هددف .اين دو از ابزارهاي استعمار فرانو هستند

تواندد  به تبلیغات محصوالت غربی اشاره دارد که می :تصوير ب دهند. قرار می
 .چراکه بازار آن کشور را مدنظر قرارداده است.بیانگر استعمار نو باشد

 کتاب درسی 15و  14صفحات  ................................................................. 

 
خداص هداي  هاي اسدالمی، اصدول و ارزش اصول و ارزش  .668

نبوده و مربوط بده همدة خاصی ة ، زيرا اين اصول مربوط به قوم و قبیلنیست
 کتاب درسی 17صفحة  .........................................................   جهان است.

هاي جهدانی  عقايد و ارزش»اين عبارت به دقت کنید که   .663
تواند مربوط باشد نه به مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، چرا کده  می« اسالم

در مراحل گسترش فرهنگ اسالمی الزاماٌ آنچه مطرح است مربوط به عقايدد 
هاي جهانی اسالم نیست. از طرف ديگر در همین درس آمدده اسدت  و ارزش

براي ساختن يك فرهنگ جهانی چیست؟ پس هاي دين اسالم  که توانمندي
 اين مطلب با پاسخ به اين سؤال نیز در ارتباط است.

 کتاب درسی 11و  17صفحات   ............................................................... 
معیددار سددنجش  «حقیقددت»در درس دوم خوانديددد کدده   .664

اسداس  برکند.  ها دفاع می هاي مختلف است و از حقانیت ارزش عقايد و ارزش
حقدايق اسدت و تنهدا ة مبدأ هم هاي اسالمی، خداوند حقیقت مطلق و ارزش

 کند. ید است که از حقیقت مطلق حكايت میحتو

 کتاب درسی 17و  04صفحات   ................................................................ 
هداي  در کندار ارزش «آزادي»در درس دوم خوانديد کده   .665

هاي اسالمی نیز مختدار و  کند. در ارزش ديگر معناي راستین خود را پیدا می
 يابد. راستین خود را میهاي ديگر معناي  آزاد بودن انسان در کنار ارزش

 کتاب درسی 17و  05صفحات   ................................................................ 
بده نیازهدايی کده  «معنويدت»در درس دوم خوانديد که   .666

 دهد. کند، پاسخ می سعادت معنوي و ابدي انسان را تأمین می
 کتاب درسی 04صفحة  ............................................................................. 

ديگددر و  حقیقددت الهددی خددودت انسددان در فراموشددی ذلّدد  .667
خدود بدراي زنددگی  الهدیهاي  توانمندي تمامیو در هزينه کردن  موجودات

 کتاب درسی17صفحة  ........................................ . محدود اين جهان است

اين جهان و موهف به پرهیدز از  آباد کردنانسان مسئول   .662
 کتاب درسی 17صفحة  ................................. .در خشكی و دريا است فساد

مددانع دو  «عدددالت و قسددط»در درس دوم خوانديددد کدده   .669
ايدن درس بده ها )کده در  قطبی شدن جهان، مانع پايمال شدن حقوق انسان

عنوان مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنیا ذکر شدده اسدت.( و مدانع 
شود. )که در ايدن درس از آن بده عندوان  کشی گروهی از گروه ديگر می بهره

آزادسازي مستضعفان از حاکمیت مستكبران ياد شده اسدت.( توجده داشدته 
نسان مانع به ، ارزشی است که با توجه به سعادت ابدي ا«معنويت»باشید که 

 شود؛ نه اجراي عدالت و قسط. ها می افتادن و شقاوت انسان ذلت

 کتاب درسی 17و  04صفحات  ................................................................. 
ها وارد  هداي اسدالمی بدا پدذيرش انسدان عقايد و ارزش»  .670

 کتاب درسی 11صفحة   ........................................... فرهنگ بشري شدند.
غربدی و تدأثیر و  نفوذ و سدلطة امپراتدوري روم در شدمال  .671

 .شرقی شبه جزيرة عربستان جنوبسلطة شاهنشاهی ايران در 

 کتاب درسی 11صفحة  ............................................................................ 

پیامبر سیزده سال پدس از مبعدوث شددن بده پیدامبري،   .678
هاي مختلدف  سرازير شدن گروه»و  در مدينه تشكیل داد.را  حكومت اسالمی

   در سال نهم هجرت روي داد.« براي پذيرش اسالم به مدينه

 کتاب درسی 11صفحة  ............................................................................ 
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جامعه شناسی کنکور سراسری 98
2162 نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکر شده را به ترتیب، مشخص کنید:1

»روستایی، منضبط، کارمند«
1( فردی، متغیر و اکتسابی ـ انتسابی، اجتماعی و ثابت ـ فردی، اکتسابی و ثابت

2( انتسابی، متغیر و اجتماعی ـ اخالقی، فردی و ثابت ـ شخصی، متغیر و فرهنگی
3( اکتسابی، ثابت و فردی ـ ثابت، اجتماعی و انتسابی ـ اجتماعی، متغیر و اکتسابی
4( انتسابی، اجتماعی و ثابت ـ فردی، اکتسابی و متغیر ـ متغیر، اکتسابی و اجتماعی

  جامعه شناسی دهم- درس هشتم: درسنامه صفحۀ 54/ تست های 270 و 272

2172 پروسءه دگرگونی فرهنگ، چگونه صورت می گیرد؟1
1( از دست رفتن ثبات و استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ ← تزلزل فرهنگی ← ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی ← بحران هویت ← 

فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدودءه تغییرات درون یک فرهنگ
2( تداوم شیوءه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← ناتوانی جامعه در دفاع از هنجارها و نمادهای اجتماعی ←  بحران هویت ← تزلزل فرهنگی
3( ناتوانی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← تداوم شیوءه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ←  تزلزل فرهنگی ← بحران هویت

4( عدم استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ ← تزلزل فرهنگی ← تداوم شیوءه ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← بحران هویت ←  تحول هویتی فرهنگ
  جامعه شناسی دهم- درس یازدهم: درسنامه صفحۀ 74 و 75 / تست  418 

2182 کدام یک در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت، درست نیست؟1
1( در بلند مدت، احساس رفاه بیشتر برای مردم به ارمغان می آوردـ  وضعیت شکننده ای را به وجود می آورد که می تواند مورد سوء استفادءه طمع ورزان بین المللی قرار گیرد.

2( هزینه های آموزش و بهداشت را به کمک درآمدهای نفتی تأمین می کند ـ دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت، نه رواج کسب و 
کار افزایش دهد.

3( به کمک درآمدهای نفتی، هزینه های آموزش و بهداشت را تأمین می کندـ  تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است.
4( تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. ـ دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به 

مدد نفت افزایش دهد.
 جامعه شناسی دهم- درس چهاردهم: درسنامه صفحۀ 96 / تست 508

2192 به ترتیب، هریک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟1
- شکل گیری حقوق طبیعی بشر 

- توجیه دینی رفتارهای دنیوی نظام فئودالی  
- قطع روابط تجاری ژاپن با کشورهای غربی

2( رنسانس ـ قرون وسطی ـ قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت 1( قرون وسطی ـ قبل از انقالب فرانسه ـ شرایط نیمه استعماری  
4( مدرن ـ قبل از تشکیل دولت  ملت ها ـ قرن نوزدهم و بعد از نفوذ مسیحیت 3( انقالب فرانسه ـ حاکمیت لیبرالیسم ـ نفوذ گروه های فراماسونری 

   قسمـت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس ششم: درسنامه صفحۀ 141/ تست های 765 و 766
 قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس ششم: درسنامه صفحۀ 141

 قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس هفتم: درسنامه صفحۀ 148 )بخوانیم و بدانیم( / تست 805
2202 به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟1

- باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت   
- موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم

- مخدوش ساختن استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی
2( لیبرالیسم ـ انقالب های آزادی بخش ـ منورالفکران غرب  گرا 1( نظام سلطه ـ انقالب اسالمی ایران ـ روشنفکران چپ  

4( بازارهای مشترک منطقه ای ـ بیدارگران اسالمی ـ کشورهای استعمارگر 3( امپریالیسم ـ کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق ـ کانون های ثروت و قدرت 
  قسمت اول: جامعه شناسی یازدهم- درس نهم: درسنامه صفحۀ 162/ تست های 867، 869 و 873

قسمت دوم: جامعه شناسی یازدهم- درس چهاردهم: درسنامه صفحۀ 195 - جدول )تفاوت چهارم( / تست 1053
قسمت سوم: جامعه شناسی یازدهم- درس سیزدهم: درسنامه صفحۀ 187/ تست  1023

هر 20 سؤال 
کنکــور ســراسـری  98
در کتاب جامعه شنایس
 مشـاوران آمـوزش

 وجود داشته است.

90 

و تشابه آن با سؤال ها و درسنامۀ کتاب 
جامعه شناسی مشاوران آموزش

و تشابه آن با سؤال ها و درسنامۀ کتاب 
جامعه شناسی مشاوران آموزش
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