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1 صفحهآزمون اختصاصی

به ترتیب عناوین زیر، در رابطه با جهان اجتماعی چه چیزی را بیان می کنند؟0 216

 پدیده  های اجتماعی خرد مانند کنش های اجتماعی افراد

 عقاید و ارزش ها

 حقوق و تکالیف افراد

1( الیه  های جهان اجتماعی ـ اجزای جهان اجتماعی ـ ویژگی جهان اجتماعی

2( الیه های جهان اجتماعی ـ فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی ـ اجزای جهان اجتماعی 

3( فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی ـ عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی ـ اجزای جهان اجتماعی

4( اجزای جهان اجتماعی ـ عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی ـ فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی

کدام یک، ویژگی های طبقءه سوم جوامع فئودالی را به درستی بیان می کند؟0 217

1( این طبقه همان طبقءه رعیت بود ـ از نظر اجتماعی مصرف کننده تلقی می شدند ـ از نظر قانونی دارای اعتبار بودند ـ از حیث هویت پست تلقی می شدند.

2( پیدایش آن ها به جوامع صنعتی بازمی گردد ـ از حیث هویت منفی و پست بودند ـ از لحاظ اجتماعی فاقد اعتبار بودند ـ این طبقه همان طبقءه متوسط بود. 

3( طبقه ای از مردم عادی بودند ـ از نظر قانونی دارای اعتبار بودند ـ این طبقه، اشراف را مفید معرفی می کرد ـ در جوامع ماقبل فئودالی غربی ایجاد شده بودند. 

4( طبقه ای از مردم عادی که رعیت نبودندـ  دارای هویت منفی و پست بودندـ  از نظر اجتماعی و قانونی فاقد اعتبار بودندـ  تحمل آن ها به خاطر فواید و کارکردشان بود. 

پاسخ سؤال  های زیر به ترتیب کدام است؟0 218

 وقتی فردی به دیگری مهر می ورزد از چه جهانی به چه جهانی وارد می شود؟

 به چه دلیل مبادالت تجاری در سطح جهانی نامتعادل می شود؟

 چه کسی معتقد بود، در جهان متجدد کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیلءه علوم تجربی تعقیب می کنند به شدت رواج می یابد؟

 برخی از متفکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه چیزی می دانند؟

1( فردی به فرهنگی ـ وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر ـ ماکس  وبر ـ بحران های زیست محیطی

2( فردی به تکوینی ـ اقتضای بازار مصرف ـ اگوست کنت ـ بحران معرفتی

3( تکوینی به فرهنگی ـ تعدیل جهانی ثروت ـ مارکس ـ تقابل های جهانی

4( فرهنگی به اجتماعی ـ اقتصاد تک محصولی ـ ماکس وبر ـ فقر و غنا

به ترتیب پاسخ پرسش های زیر چیست؟0 219

 در چه شرایطی بشر امکان تشخیص خوب یا بد  بودن هنجارها و رفتارها را از دست می دهد؟

 بسیاری از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول چیست؟

 شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده نتیجءه چیست؟

 چه چیزی، سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری داد؟

1( بحران معرفت شناختی ـ پدیده های اجتماعی اطراف ما ـ اقتصاد وابسته به نفت ـ فلسفه های روشنگری

2( بحران هویتی ـ سنت ها و قوانین اجتماعی ـ اقتصاد دولتی ـ جریان  های پست مدرن

3( تعارض فرهنگی ـ هنجارهای اجتماعی ـ اقتصاد تک محصولی ـ فلسفه  های روشنگری

4( تزلزل فرهنگی ـ کنش های اجتماعی ـ شیوءه سرمایه داری ـ اومانیسم

به ترتیب هر یک از عناوین زیر مربوط به کدام قسمت در جدول است؟0 220

 علم تجربی سکوالر   عقل گرایی، نفی وحی

 افول حس گرایی   دئیسم

2( ج ـ و ـ ه ـ الف 1( الف ـ د ـ ج ـ ب  

4( ه ـ و ـ ب ـ د 3( د ـ ب ـ و ـ ه  

روشنگری

پیامدویژگیدورءه زمانی

هبقرون هفدهم و هجدهم

دالفقرون نوزدهم و بیستم

جوپایان قرن بیستم
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2 صفحهآزمون اختصاصی

شکل گیری نظام نوین جهانی چگونه بود؟0 221
1( در دو سدءه نوزدهم و بیستم، سازماندهی سیاسی و فرهنگی جدیدی شکل گرفت که جوامع غربی را به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع را به صورت 

جوامع پیرامونی درآورد و بدین سان نظام نوین جهانی شکل گرفت.
2( در سده های هفدهم تا بیستم، اقتصاد گسترده ای شکل گرفت که تقسیم کارش از مرزهای سیاسی و فرهنگی موجود فراتر رفت و نظامی در سطح جهان با 

عنوان »نظام نوین جهانی« پدید آورد که جوامع غربی را به صورت مرکز و سایر جوامع را به صورت پیرامون درآورد. 
3( سازماندهی نظامی و سیاسی در دو سدءه هجدهم و نوزدهم، موجب شد کشورهای غیرغربی در حاشیءه روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی 

وضعیتی متزلزل پیدا کرده و در نظام نوین جهانی ادغام شوند. 
4( در سدءه شانزدهم فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ یونان و 

رم بازگشت و از این به بعد نظام نوین جهانی پدید آمد.
نگرش کشورهای عضو بریکس نسبت به گروه خود چیست و از سازمان همکاری شانگهای با چه عنوانی یاد می شود؟0 222

1( برداشتن موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی و حفظ منافع خود ـ پیمان باسل
2( حامی و ارتقادهندءه وضعیت کشورهای در حال رشد و نیرویی برای حفظ صلح جهان ـ ناتوی شرق

سازی اقتصادِی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی ـ ناتوی شرق 3( شکل گیری براساس سیاست جهانی 
4( شناسایی تغییرات اقتصادی در سطح جهانی با سرمایه گذاری شرکت های بین المللی ـ جنبش عدم تعهد

کدام روند، منجر به بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی شد؟0 223
1( فرهنگ قرون وسطی ← توجه به شناخت از راه عقل و تجربه ← نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی ← ایجاد بحران معرفتی در دوران 

رنسانس ← بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی
2( روش تجربی تنها راه درست شناخت حقایق امور ← بحران معرفتی جدید ← آشکارشدن محدودیت معرفت های غیرحسی و غیرتجربی ← نیاز به استدالل 

عقلی ← پرداختن به شناخت عقلی و تجربی
3( نادیده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه ← توجه به کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا به عنوان معتبرترین راه شناخت ← ایجاد بحران معرفتی در دوران 

رنسانس ← روش های تجربی به عنوان تنها راه شناخت ← استدالل عقلی جدید
4( کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان در قرون وسطی ← نادیده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه ← ایجاد بحران معرفتی در 

دوران رنسانس ← نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی ← بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی
چه زمانی، انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی آغاز شد؟0 224

1( مردم و عالمان در موضع فعالیت رقابت آمیز بودند و این فعالیت رقابت آمیز، با اعتراض به کاپیتوالسیون و رفتار استعماری شاه آغاز شد. 
2( زمانی  که ایشان در نظر داشتند حرکت ناتمامی که در جنبش تنباکو آغاز شده بود، ادامه یابد و یک حرکت اصالحی رفتار و ساختار را آغاز کردند. 

3( شاه تحت حمایت دولت های غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را بر عهده داشتـ  روشنفکران چپ نیز از صحنءه رقابت های سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند. 
4( روشنفکران چپ از صحنءه رقابت  های سیاسی خارجی کشور حذف شده بودند و مأموریت حفظ امنیت منطقه را شاه بر عهده داشت و تحت حمایت دولت های غربی بود.

علت پیدایش هر یک از موارد زیر چیست؟0 225
 استفاده از منابع عقالنی و وحیانی در تبیین های علمی جهان اسالم  سرعت بخشیدن به انباشت ثروت سرمایه داران

 هویت زدایی از پدیده های اجتماعی و انسانی  حاشیه نشینی
1( توجه به عقل در معنای عام ـ تداوم انتقال ثروت به کشورهای غربی ـ استفاده از روش های تجربی و دستیابی به نتایج علمی و پیش بینی وقوع پدیده ها ـ 

مرکز، پیرامون
های ساده و کامالً قابل پیش بینی دربارءه چرایی وقوع پدیده های اجتماعی ـ بحران زیست محیطی 2( محدودنشدن به شناخت تجربی ـ صنعت ـ دستیابی به پاسخ  
3( عدم ساماندهی همءه عرصه های علمی توسط عقالنیتـ  کاهش قدرت چانه زنیـ  تنوع و تفاوت معنای پدیده های اجتماعی و غیر قابل پیش بینی  بودنـ  فقر و غنا

4( اخذ این تفاسیر از فلسفءه یونان ـ تک محصولی  شدن ـ امکان پذیر نبودن مطالعءه عمق و پیچیدگی کنش های اجتماعی ـ بحران اقتصادی
به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجءه چیست؟0 226

 امکان پذیر نمودن پیش بینی رفتار دیگران  افول معانی
 حذف اراده و خالقیت از زندگی اجتماعی  ایجاد مانع در برابر توسعه

1( نظم اجتماعی ـ نادیده گرفتن کنش اجتماعی ـ تأکید بیش از اندازءه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی ـ ارزیابی های اخالقی و نگاه وسیله ای 
به قدرت و ثروت

2( معنای زندگی ـ نادیده گرفتن قواعد اجتماعی ـ تأکید بیش از اندازءه رویکرد انتقادی بر نظم و ساختارهای اجتماعی ـ ایجاد نابرابری های اجتماعی
3( نظم اجتماعی ـ بحران هویت ـ روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری ـ نادیده گرفتن دانش و نقش تعادل بخش آن 

4( قواعد اجتماعی ـ تزلزل فرهنگی ـ سبب شور زندگی از انسان ها ـ ممانعت از دستیابی به سعادت و کمال حقیقی
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3 صفحهآزمون اختصاصی

به ترتیب مشخص کنید موارد ذکرشده با کدام نوع جامعه شناسی در ارتباط هستند؟0 227
 بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند. 

 موضوع آن، کنش های اجتماعی و پیامدهای آن است.
 انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند. 

 از منظر آن برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، در رفع نیازهای خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ترند.
2( تفسیری ـ تبیینی ـ انتقادی ـ تبیینی 1( انتقادی ـ تبیینی ـ تفسیری ـ تبیینی 
4( تبیینی ـ تفسیری ـ تبیینی ـ تفسیری 3( تبیینی ـ انتقادی ـ انتقادی ـ تبیینی 

به ترتیب هر یک از این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟0 228
 جایگاه فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی

 تفاوت نوع لباس پوشیدن در موقعیت های مختلف
 عبور از ظاهر پدیده های اجتماعی و راه یابی به معنای نهفته در کنش ها برای فهم زندگی اجتماعی

2( طبقءه اجتماعی ـ فایدءه نظم اجتماعی ـ روش جامعه شناسی تفسیری 1( هویت اجتماعی ـ پدیدءه اجتماعی ـ نگرش جامعه شناسی انتقادی 
4( پایگاه اجتماعی ـ فایدءه قواعد اجتماعی ـ هدف جامعه شناسی انتقادی  3( موقعیت اجتماعی ـ کنش اجتماعی ـ رویکرد جامعه شناسی تفسیری 

کدام یک، ویژگی جامعه شناسی تفسیری است، اما ویژگی جامعه شناسی انتقادی نیست؟0 229
1( تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کّمی می داند ـ بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تأکید می کند. 

ی است ـ صرفاً به توصیف و تبیین تبعیض نژادی در جوامع نمی پردازد، بلکه آن را تقبیح و از آن انتقاد می کند.  2( روش مطالعه، روش کّم
3( به بیان چرایی یک پدیده یا نشان دادن علت ایجاد و زوال آن می پردازد ـ به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد و گروه ها می پردازد. 

4( هدف معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی استـ  حقیقت یا فضیلت را کشف می کند تا براساس آن به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازد.
به ترتیب کدام یک از متفکران مسلمان:0 230

 با استفاده از روش عقلی به ارزیابی انتقادی فرهنگ هند پرداخت.
 به علت یابی واقعیت های اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها می پرداخت.

 با تأثیرپذیری از قرآن، به دنبال شناخت سنت  های الهی در جامعه بود.
 روش او در علوم اجتماعی مشابه روش کنت در جامعه شناسی تبیینی بود.

2( ابوریحان بیرونی ـ فارابی ـ ابن خلدون ـ ابن خلدون 1( ابن خلدون ـ فارابی ـ ابن خلدون ـ ابوریحان بیرونی 
4( ابوریحان بیرونی ـ ابن خلدون ـ ابوعلی مسکویه ـ فارابی 3( فارابی ـ ابوعلی مسکویه ـ ابن خلدون ـ ابوریحان بیرونی 

عبارت درست در رابطه با ویژگی های علوم اجتماعی جهان اسالم، کدام است؟0 231
1( علم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهای تجربی برای توصیف و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد. 

2( علم اجتماعی جهان اسالم به تبیین وضعیت موجود و آرمانی جامعءه اسالمی پرداخته و دربارءه جامعءه جهانی داوری نمی کند.
3( عقالنیت جهان اسالم در تبیین های علمی بدون استفاده از حس و تجربه، با استفاده از وحی و عقل به ساماندهی می پردازد.

4( عقالنیت در جهان اسالم به رغم تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، ارزش ها و اعتبار روشنگرانءه خود را از متن فرهنگ و کنش های عامالن می گیرد.
به ترتیب، این نظریه ها توسط چه کسانی مطرح  شده است؟0 232

 این جهان فرصت ها و محدودیت هایی را برای بشر ایجاد کرده است. 
 زمانی  که مردم، شیفتءه غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند، با یکدیگر همکاری می کنند.

 چالش های جامعءه سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل است. 
 اگر جامعه شناس دربارءه درست یا غلط  بودن عقاید و ارزش ها داوری کند، از دایرءه علم خارج می شود و با نام علم کار غیرعلمی می کند.

2( مارکس ـ وبر ـ فارابی ـ ابوعلی مسکویه 1( وبر ـ فارابی ـ مارکس ـ وبر  
4( فارابی ـ مارکس ـ هانتینگتون ـ ابن خلدون 3( ابن خلدون ـ مارکس ـ وبر ـ هانتینگتون 

پاسخ سؤال های زیر به ترتیب کدام است؟0 233
 روزنءه ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع چیست؟

 اقدام اروپاییان برای تأمین سلطءه خود بر قارءه آمریکا چه بود؟
 در اواخر قرن بیستم، چه چیزی محور مباحثات فکری و سیاسی شد؟

 سلطءه هژمونیک از چه شیوه ای استفاده می کند؟
1( سیاست ـ ایجاد برده داری ـ کشمکش طبقاتی ـ انقالب های رنگین

2( فرهنگ ـ پیشرفت در فنون دریانوردی ـ قشربندی ـ قدرت نرم رسانه ها
3( ارتباطات ـ گسترش اقتصاد صنعتی ـ عدالت اجتماعی ـ مهندسی رضایت عمومی

4( اقتصاد ـ نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی ـ هویت ـ شیوه ها و ابزارهای فرهنگی
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4 صفحهآزمون اختصاصی

درست یا غلط  بودن عبارت های زیر را تعیین کنید.0 234
 با تغییرات و تفاوت هایی که در جهان اجتماعی به وجود می آید، مانند افول یا رشد اقتصاد و ... هویت جهان اجتماعی تغییر می کند. 

 تأمین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی، مسئله ای هویتی است.
 بیداری اسالمی در جهان امروز از مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم به سطح نخبگان منتقل شده است.

 مدینءه ضاله، جامعه ای است که در اثر انحراف عملی از مدینءه فاضله شکل می گیرد. 
4( غ ـ غ ـ د ـ د 3( غ ـ د ـ غ ـ غ  2( د ـ د ـ غ ـ د  1( د ـ غ ـ د ـ غ 

در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی به فضای مجازی، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانءه جامعه شناسی تبیینی، 0 235
تفسیری و انتقادی، چگونه به بررسی آن می پردازند؟

1( بین میزان پرخاشگری با اعتیاد به فضای مجازی رابطه وجود دارد ـ به زمینءه فرهنگی که جوانان در آن به استفاده افراطی از اینترنت می پردازند رجوع 
می کنند ـ اعتیاد به فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آن ها را از فضای واقعی زندگی جدا می کند. 

2( اعتیاد به فضای مجازی موجب اخالق گریزی جوانان و سقوط ارزش ها می شود ـ سرگرمی، هیجان، آزادی و به روز  بودن، انگیزه و عامل اصلی حضور در 
فضاهای مجازی است ـ با وجود پیچیدگی این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راهکارهایی برای بهبود این وضعیت دست یافت. 

3( در هر جامعه، با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن، می توان این پدیده را مورد مطالعه تجربی قرار داد ـ برای فهم و تفسیر این کنش، باید بفهمیم 
که این اعتیاد بر چه چیزی داللت می کند ـ با استفاده از روش های کّمی، بدون تحمیل و سرکوب این کنش، وضع مطلوب را تجویز می کند. 

4( با استفاده از روش های کّمی، به پیش بینی این کنش اجتماعی و راه  های کنترل آن می پردازد ـ با توجه به پیچیدگی پدیدءه اعتیاد به فضای مجازی، به فهم 
معنای آن در گروه های مختلف می پردازدـ  با پذیرش معانی و ارادءه افراد و کشف حقیقت و فضیلت، به نقد این کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند. 
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216 0 
 پدیده های اجتماعی خرد و کالن، اجزای جهان اجتماعی محسوب می شوند.

 عقاید و ارزش ها عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی هستند.
 فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف 

افراد ظاهر می شوند.

217 0
 در جوامع فئودالی غربی، طبقه ای از مردم عادی وجود داشت که نه 
اشراف بودند و نه رعیت. به همین دلیل از آن ها به طبقءه سوم یاد می شد. 
این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ 
اهمیت و اعتباری برخوردار نبود؛ ولی به علت فواید و کارکردهایی که 

داشت، تحمل می شد.

218 0
جهان  به  فردی  جهان  از  می ورزد،  مهر  دیگری  به  فردی  وقتی   

فرهنگی وارد می شود.
 به دلیل وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای 
و  می شود  نامتعادل  جهانی  سطح  در  تجاری  مبادالت  استعمارگر، 

انتقال ثروت به طرف کشورهای غربی ادامه پیدا می کند.
 ماکسوبر معتقد بود در جهان متجدد، کنش هایی که اهداف دنیوی 

را به وسیلءه علوم تجربی تعقیب می کنند، به شدت رواج می یابند.
 برخی از متفکران، بحران های زیست محیطی را مشکل سرنوشت ساز 

قرن بیستم دانسته اند.

219 0
 در بحران معرفت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها 

و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می شود.
پدیده های  محصول  می کنیم،  مراعات  ما  که  آدابی  از  بسیاری   
محدودیت ها  و  فرصت ها  به صورت  که  ما هستند  اطراف  اجتماعی 

پیش روی ما قرار می گیرند.
 اقتصاد وابسته به نفت از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی 
ایجاد می کند باعث شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای می شود 

که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. 
 فلسفه های روشنگری، سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگ غرب 

به الیه های عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

220 0
 روشنگری در سده های نوزدهم و بیستم، بیشتر شکل حس گرایانه 
پیدا کرد. وقتی روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شود، 

نوعی علم تجربی سکوالر پدید می آورد. )پیامد(
 ویژگی روشنگری قرون هفدهم و هجدهم، عقل گرایی و نفی وحی بود. 
 ویژگی روشنگری پایان قرن بیستم، افول حس گرایی یا تجربه گرایی 

بود. پیامد روشنگری قرون هفدهم و هجدهم، دئیسم بود.

اقتصاد گسترده ای 0 221 بیستم،  تا  در سده های هفدهم   
شکل گرفت که تقسیم کارش از مرزهای سیاسی و فرهنگی موجود فراتر 
رفت و نظامی در سطح جهان با عنوان نظام نوین جهانی پدید آورد که 
جوامع غربی را به صورت مرکز و سایر جوامع را به صورت پیرامون درآورد.

کشورهای عضو بریکس، خود را حامی کشورهای 0 222  
در حال رشد و ارتقادهندءه وضعیت آن ها و نیرویی برای حفظ صلح جهان 
می دانند. از سازمان همکاری شانگهای با عنوان ناتوی شرق یاد می شود.

در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود 0 223   
آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود )1( و شناخت از راه عقل 
و تجربه نادیده گرفته می شد. )2( در دوران رنسانس، این روش معرفتی 
مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران معرفتی انجامید. )3( جهان 
غرب برای برون رفت از این بحران، وحی و شهود را در شناخت علمی 

نادیده گرفت )4( و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد. )5(

امام خمینی، انقالب را هنگامی آغاز کرد که شاه 0 224   
امنیت منطقه  تحت حمایت دولت های غربی بود و مأموریت حفظ 
را به عهده داشت. روشنفکران چپ نیز از صحنءه رقابت های سیاسی 

داخلی کشور حذف شده بودند.

225 0
 علوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهای تجربی برای توصیف 
و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد ولی تبیین های علمی 
جهان اسالم به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقالنی و 

وحیانی نیز استفاده می کند.
 صنعت، انباشت ثروت سرمایه داران را سرعت بخشید.

 وجود نظریات متفاوت )در مورد مسائل اجتماعی( نشانءه پیچیدگی و 
عمق پدیده های اجتماعی و البته دشواری فهم آن هاست. برخی رویکردها 
های ساده و کامالً قابل پیش بینی دربارءه چرایی  برای دستیابی به پاسخ 
را  اجتماعی  پدیده های  عمق  و  پیچیدگی  اجتماعی،  پدیده های  وقوع 
نادیده می گیرند و از پدیده های اجتماعی و انسانی هویت زدایی می کنند.

 بحران های زیست محیطی می تواند منجر به آسیب های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی همچون مهاجرت، حاشیه نشینی و ... شود.

226 0
 نظم اجتماعی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آن ها را امکان پذیر 

می نماید.
 افول معانی از پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی و ویژگی های 

آن است.
 تأکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر نظم و ساختارهای اجتماعی 
اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آگاهی و معنا از زندگی  به حذف 

اجتماعی می انجامد.
 در دورءه اخیر، در گوشه ای از دنیا، برخی مدعی شدند ارزیابی های 
اخالقی و نگاه وسیله ای به قدرت و ثروت دست وپاگیر بوده و مانع 

توسعه و پیشرفت آن ها شده است.

227 0 
 جامعه شناسی )رویکرد( تبیینی بر آن چه مشاهده می شود تمرکز می کند. 

موضوع جامعه شناسی انتقادی، کنش های اجتماعی و پیامدهای آن است.
 رویکرد انتقادی انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای 

سلطه در مناسبات انسانی به رهایی انسان کمک کند.
 از منظر جامعه شناسی تبیینی، برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، 

در رفع نیازهای خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ترند.
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228 0
 منظور از موقعیت اجتماعی افراد، جایگاهی است که فرد در جامعه 

یا در یک گروه اجتماعی دارد.
 لباس پوشیدن افراد در موقعیت های مختلف، متفاوت است؛ زیرا افراد 
در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می گیرند و کنشی که با توجه به 

دیگران انجام می شود، کنش اجتماعی محسوب می شود.
 از منظر رویکرد تفسیری، برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر 
پدیده های اجتماعی عبور کرده و به معانی نهفته در کنش ها راه یافت.

229 0
 هدف جامعه شناسی تفسیری، معنابخشی و انسجام بخشی به زندگی 

اجتماعی است.
 رویکرد انتقادی هیچ گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف نمی کند تا 
براساس این حقایق و فضایل به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و 

جوامع بپردازد.

230 0
 ابوریحانبیرونی در کتاب تحقیق ماللهند با استفاده از روش عقلی 

به ارزیابی انتقادی فرهنگ جامعءه هند پرداخت.
 فارابی در علم مدنی خود به تبیین یعنی علت یابی واقعیت های 

اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن ها می پردازد.
شناخت سنت های  دنبال  به  قرآن  از  تأثیرپذیری  با  ابنخلدون   

الهی در جامعه بود.
 روش ابنخلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصد 

سال پیش اگوست کنت در جامعه شناسی تبیینی به کار گرفت.

علوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهای 0 231  
تجربی برای توصیف و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد.

بررسیسایرگزینهها:
 نادرست؛ علوم اجتماعی جهان اسالم دربارءه جامعءه جهانی داوری می کند.

 نادرست؛ عقالنیت جهان اسالم در تبیین های علمی خود از حس 
و تجربه نیز استفاده می کند.

و  فرهنگ  با  تعامل  وجود  با  اسالم  جهان  در  عقالنیت  نادرست؛   
از  را  اعتبار روشنگرانءه خود  تاریخی محیط خود، ارزش ها و  سنت های 

متن فرهنگ و کنش های عامالن نمی گیرد.

232 0
 ماکسوبر معتقد است جهان متجدد، فرصت ها و محدودیت هایی 

را برای بشر ایجاد کرده است.
 فارابی معتقد بود که در جامعءه تغلب، مردم برای غلبه یافتن بر سایر 
ملت ها با یکدیگر همکاری می کنند و این هنگامی پیش می آید که همءه 

آن ها شیفتءه غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند.
یک  با  فقط  جامعءه سرمایه داری  بود چالش های  معتقد  مارکس   

انقالب قابل حل بود.
 از نظر ماکسوبر، جامعه شناس نمی تواند دربارءه درست یا غلط 
بودن عقاید و ارزش های جامعه داوری کند یا به نقد و اصالح آن ها 
بپردازد؛ زیرا با این کار جامعه شناسی از دایرءه علم خارج می شود یا با 

نام علم، کار غیرعلمی می کند.

233 0
 اقتصاد روزنءه ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی جوامع به شمار می رود.
به  خود  سلطءه  تأمین  برای  آمریکا،  قارءه  به  هجوم  در  اروپاییان   
نسل کشی دست زدند و شمار زیادی از ساکنان بومی را از بین بردند. 
 در اواخر قرن بیستم، هویت به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی، 

محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد.
 سلطءه هژمونیک از شیوه ها و ابزارهای فرهنگی مانند هنر و رسانه برای 

مهندسی رضایت عمومی و توجیه برتری جویی خود استفاده می کند.

عبارت اول نادرست است. تغییراتی مانند رشد یا 0 234  
افول اقتصاد، مربوط به تغییرات درون جهان اجتماعی و در محدودءه 

الیه های سطحی است و هویت جهان اجتماعی را تغییر نمی دهد. 
عبارت سوم نادرست است. بیداری اسالمی در جهان امروز از سطح نخبگان 

به مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم منتقل شده است نه بر عکس.
عبارت چهارم نادرست است. مدینءه ضاله جامعه ای است که در اثر 

انحراف نظری )نه عملی( از مدینءه فاضله شکل می گیرد.

235 0 
 در رویکرد تبیینی، پدیده های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند.
 در رویکرد تفسیری به زمینءه فرهنگی کنش اجتماعی توجه می شود.

 در رویکرد انتقادی دربارءه پدیده های اجتماعی داوری می شود. 
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دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى
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1 صفحهآزمون اختصاصی

0216 به ترتیب عناوین زیر، در رابطه با جهان اجتماعی چه چیزی را بیان می کنند؟
 حقوق و تکالیف افراد

 عقاید و ارزش ها
 پدیده های کالن مانند فرهنگ و جامعه

1(	الیه	های	جهان	اجتماعی	ـ	اجزای	جهان	اجتماعی	ـ	ویژگی	جهان	اجتماعی
2(	محدودیت	های	جهان	اجتماعی	ـ	ویژگی	جهان	اجتماعی	ـ	الیه	های	جهان	اجتماعی

3(	اجزای	جهان	اجتماعی	ـ	ویژگی	جهان	اجتماعی	ـ	فرصت	ها	و	محدودیت	های	جهان	اجتماعی
4(	فرصت	ها	و	محدودیت	های	جهان	اجتماعی	ـ	عمیق	ترین	الیه	های	جهان	اجتماعی	ـ	اجزای	جهان	اجتماعی

0217 کدام یک، روند تبدیل جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر را بیان می کند؟
←	تبدیل	جهان	 ←	تحوالت	فرهنگی	 تغییرات	درون	جهان	اجتماعی	 از	محدودءه	 تغییرات	 فراتر	رفتن	 	← ←	دگرگونی	هویت	فرهنگی	 1(	بحران	هویت	

اجتماعی	به	جهان	اجتماعی	دیگر
2(	تعارض	فرهنگی	←	بحران	هویت	←	دفاع	از	عقاید	و	ارزش	های	اجتماعی	←	پیدایش	شیوه	هایی	از	زندگی	در	تداوم	عقاید	و	ارزش	ها	←	تبدیل	جهان	

اجتماعی	به	جهان	اجتماعی	دیگر
3(	تزلزل	فرهنگی	←	بحران	هویت	←	تغییرات	هویتی	بیرون	از	مرزهای	مقبول	جهان	اجتماعی	←	تأثیرپذیری	از	جهان	های	اجتماعی	دیگر	←	تبدیل	یک	

جهان	اجتماعی	به	جهان	اجتماعی	دیگر
 4(	شکل	گیری	هویت	اجتماعی	خارج	از	چارچوب	ارزش	های	اساسی	جامعه	←	پیدایش	شیوه	هایی	از	زندگی	در	تقابل	با	عقاید	و	ارزش	ها	←	بحران	هویت

←	تعارض	فرهنگی	←	تبدیل	جهان	اجتماعی	به	جهان	اجتماعی	دیگر
0218 ویژگی های جامعءه تغلب و مردم آن کدام است؟

1(	همکاری	مردم	برای	غلبه	یافتن	بر	سایر	ملت	ها	ـ	خوار	و	مقهور	کردن	دیگران	ـ	تصور	برتر	بودن	خود	نسبت	به	دیگران	ـ	طالب	ستایش	دیگران	
2(	خودداری	از	چیرگی	بر	مردم	جامعه	ـ	فراهم	آوردن	زمینءه	نفوذ	سلطه	گران	ـ	منفعل	کردن	مردم	ـ	بی	ارزش	ندانستن	مردم	جوامع	دیگر

3(	عالقه	به	چیره	شدن	بر	یکایک	مردم	جامعءه	خود	ـ	تصور	خوشبخت	و	پیروز	بودن	دیگران	ـ	انکار	نقش	انسان	ها	در	تعیین	سرنوشتشان	ـ	خوار	کردن	دیگران	
4(	شیفتگی	همءه	مردم	برای	غلبه	بر	اقوام	دیگر	ـ	مالک	نبودن	ملت	مقهور	بر	جان	و	مال	خود	ـ	تصور	توانایی	دیگران	در	دست	یابی	به	موقعیت	آنان	ـ	خوارشمردن	

مردم	جوامع	دیگر
0219 در استعمار نو، کشور استعمارگر چگونه کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد؟

1(	استفاده	از	ابزارهای	فناوری	اطالعات	ـ	با	اتکاء	به	قدرت	نظامی	خود	ـ	با	استفاده	از	نهادها	و	سازمان	های	اقتصادی	و	سیاسی	بین	المللی
2(	با	اتکاء	به	قدرت	اقتصادی	خود	ـ	با	استفاده	از	نهادها	و	سازمان	های	اقتصادی	و	سیاسی	بین	المللی	ـ	از	طریق	دولت	های	دست	نشانده

3(	با	اتکاء	به	قدرت	نظامی	خود	ـ	از	طریق	دولت	های	دست	نشانده	ـ	هدف	قرار	دادن	هویت	فرهنگی	دیگر	کشورها
4(	استفاده	از	مجریان	بومی	ـ	استفاده	از	ابزارهای	فناوری	اطالعات	ـ	با	اتکاء	به	قدرت	اقتصادی	خود

0220 به ترتیب هر یک از عناوین زیر مربوط به کدام قسمت در جدول است؟
 دانش ابزاری

 عقل گرایی، نفی وحی
 بحران معرفتی

 حس گرایی، نفی عقل و وحی 
2(	ج	ـ	و	ـ	ه	ـ	الف 		 1(	الف	ـ	ه	ـ	ج	ـ	و	

روشنگری

پیامدویژگیدورءه زمانی

دجقرون هفدهم و هجدهم

هالفقرون نوزدهم و بیستم

وبپایان قرن بیستم
4(	ه	ـ	ج	ـ	و	ـ	الف	 	 3(	د	ـ	ب	ـ	الف	ـ	ج	

0221 عبارت درست در رابطه با انقالب اسالمی ایران، کدام است؟
1(	در	جهت	مبارزه	با	استعمار	قدیم	و	حذف	کارگزاران	مستقیم	غرب	موفق	شد	ـ	هویتی	سیاسی	داشت	ـ	مورد	حمایت	بلوک	شرق	بود.	

2(	انقالب	اسالمی	ایران	فقط	یک	انقالب	سیاسی	بود	ـ	با	جنبش	های	چریکی	گروه	ها	و	احزاب	مختلف	شکل	گرفت	ـ	هویتی	فرهنگی	و	سیاسی	داشت.
3(	در	جهت	از	بین	بردن	سلطءه	سیاسی	کشورهای	غربی	عمل	می	کرد	ـ	هویتی	فرهنگی	و	تمدنی	داشت	ـ	در	کانون	قطب	فرهنگی	جهان	اسالم	قرار	گرفت.

	به	فلسفه	ها	و	مکاتب	سیاسی	شرق	تعلقی	نداشت.	 	در	جهت	از	بین	بردن	سلطءه	نظامی	کشورهای	غربی	عمل	می	کردـ	 4(	در	کانون	قطب	سیاسی	جهان	اسالم	قرار	گرفتـ	
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2 صفحهآزمون اختصاصی

0222 به ترتیب، مشخص کنید موارد ذکرشده با کدام نوع جامعه شناسی در ارتباط هستند؟
 از منظر آن برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند، در رفع نیازهای خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ترند.

 انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند. 
 روش آن، نگاه به درون پدیده ها برای یافتن معنای آن ها است.

 بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند.
2(	تفسیری	ـ	انتقادی	ـ	تبیینی	ـ	انتقادی 1(	تبیینی	ـ	تفسیری	ـ	تبیینی	ـ	انتقادی	
4(	تبیینی	ـ	انتقادی	ـ	تفسیری	ـ	تبیینی 3(	انتقادی	ـ	تبیینی	ـ	تبیینی	ـ	تفسیری	

0223 به ترتیب، کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی، چنین می پندارد؟
 جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند. 

 عدالت اقتصادی، مهم دانسته می شود. 
 نابرابری اجتماعی از تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی ناشی می شود. 

1(	مخالفان	قشربندی	اجتماعی	ـ	طرفداران	قشربندی	اجتماعی	ـ	طرفداران	عدالت	اجتماعی
2(	طرفداران	عدالت	اجتماعی	ـ	مخالفان	قشربندی	اجتماعی	ـ	طرفداران	قشربندی	اجتماعی
3(	طرفداران	قشربندی	اجتماعی	ـ	مخالفان	قشربندی	اجتماعی	ـ	طرفداران	عدالت	اجتماعی
4(	طرفداران	عدالت	اجتماعی	ـ	طرفداران	قشربندی	اجتماعی	ـ	مخالفان	قشربندی	اجتماعی

0224 کدام یک از ویژگی های جامعه شناسی انتقادی است، اما ویژگی جامعه شناسی تفسیری نیست؟
1(	اغلب	معنای	کنش	و	آن	چه	درون	انسان	می	گذرد	را	نادیده	می	انگارد	ـ	روش	مطالعه،	روش	کّمی	است.	

2(	به	نقد	سلطه	در	روابط	و	مناسبات	میان	افراد،	گروه	ها	و	فرهنگ	ها	می	پردازد	ـ	هدف	معنابخشی	و	انسجام	بخشی	به	زندگی	اجتماعی	است.	
3(	برای	دفاع	از	ارادءه	افراد	و	فرهنگ	ها	معتقد	است	نباید	ارادءه	فرد	یا	گروهی	بر	فرد	یا	گروه	دیگری	تحمیل	شود	ـ	عدالت	اجتماعی	را	تحسین	می	کند	و	برای	

گسترش	آن	راه	حل	هایی	تجویز	می	کند.	
4(	در	این	رویکرد	برای	فهم	زندگی	اجتماعی	باید	از	ظاهر	پدیده	های	اجتماعی	عبور	کرد	و	به	معانی	نهفته	در	کنش	ها	راه	یافت	ـ	به	بیان	چرایی	یک	پدیده	یا	

نشان	دادن	علت	ایجاد	و	زوال	آن	می	پردازد.	
0225 دسته بندی فارابی از جوامع مختلف بر چه اساسی انجام شده و این تقسیم بندی چگونه صورت پذیرفته است؟

1(	نوع	علم،	اندیشه،	آرمان	ها	و	ارزش	های	آن	ها	ـ	با	تأثیرپذیری	از	قرآن	و	تجربءه	تاریخی	جوامع
2(	شناخت	آرمان	ها	و	ارزش	ها	و	تجربءه	تاریخی	آن	ها	ـ	با	روش	تجربی	و	تفهمی	و	براساس	باورهای	دینی
3(	نوع	حکومت،	دانش	ها	و	آثار	مادی	و	معنوی	آن	ها	ـ	با	تأثیرپذیری	از	قرآن	و	با	شناخت	سنت	های	الهی

4(	نوع	علم،	اندیشه،	فرهنگ	و	رفتار	آن	ها	ـ	با	توجه	به	جوامع	زمان	خود	و	جوامع	گذشته	و	با	استدالل	عقلی
0226 علوم اجتماعی متفکران مسلمان، چه ویژگی هایی دارد؟

تجویزِ	استدالل	های	ویژءه	خود	را	دارند	و	در	هر	سه	سطح،	 1(	برای	داوری	دربارءه	ارزش	ها،	از	ظرفیت	عقل	نظری	و	عملی	و	وحی	بهره	می	برند	و	تبیین	و	تفسیر	و	
پژوهشگر	اجتماعی	به	دنبال	کشف	واقعیت	ها	و	حقایق	است.	

2(	از	سطوح	مختلف	عقل	استفاده	می	کنند	و	تبیین	را	به	تبیین	تجربی	محدود	می	دانند	و	از	ظرفیت	جهان	شمول	عقل	نظری	و	عقل	عملی	و	وحی	کمک	می	گیرند.	
3(	از	ظرفیت	جهان	شمول	عقل	نظری	و	عقل	عملی	و	وحی	برای	داوری	ارزش	ها	کمک	می	گیرند	و	تفسیر	را	نوعی	تبیین	و	استدالل	عقلی	نمی	دانند.	

4(	تفسیر	و	تبیین	را	در	تقابل	با	هم	می	بینند	و	در	همءه	سطوح،	پژوهشگر	اجتماعی	به	دنبال	کشف	واقعیت	ها	و	حقایق	است.	
0227 به ترتیب پاسخ پرسش های زیر چیست؟

 در چه شرایطی امکان تشخیص درست یا غلط  بودن باورها و اندیشه ها از بشر سلب می شود؟
 جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می داد، چگونه انقالبی بود؟

 بسیاری از آدابی که مراعات می کنیم، محصول چیست؟
 چه چیزی، سکوالریسم را از الیه های سطحی فرهنگ غرب به الیه های عمیق آن تسری داد؟

1(	تعارض	فرهنگی	ـ	سیاسی	ـ	کنش	های	اجتماعی	ـ	اومانیسم
2(	تزلزل	فرهنگی	ـ	هویتی	ـ	هنجارهای	اجتماعی	ـ	فلسفه	های	روشنگری

3(	بحران	هویتی	ـ	فرهنگی	ـ	سنت	ها	و	قوانین	اجتماعی	ـ	جریان	های	پست	مدرن
4(	بحران	معرفت	شناختی	ـ	اجتماعی	ـ	پدیده	های	اجتماعی	اطراف	ما	ـ	فلسفه	های	روشنگری	
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3 صفحهآزمون اختصاصی

0228 به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجءه چیست؟
 رکود اراده ها

 حذف ارزش و اخالق از زندگی اجتماعی
 ایجاد دولت بزرگ

 مشاهده نشدن نظم در زندگی روزمره
1(	نادیده	گرفتن	کنش	اجتماعی	ـ	تأکید	بیش	از	اندازه	رویکرد	تبیینی	بر	نظم	و	ساختارهای	اجتماعی	ـ	اقتصاد	وابسته	به	نفت	ـ	عادت	به	نظم

2(	نادیده	گرفتن	قواعد	اجتماعی	ـ	تأکید	بیش	از	اندازءه	رویکرد	انتقادی	بر	نظم	و	ساختارهای	اجتماعی	ـ	تک	محصولی	ـ	عدم	آگاهی
3(	خودباختگی	فرهنگی	ـ	روی	آوردن	به	جامعه	شناسی	تفسیری	ـ	عدم	رواج	کسب	وکار	ـ	تمرکز	بر	بی	نظمی

4(	بحران	هویت	ـ	سلب	شور	زندگی	از	انسان	ها	ـ	تولید	ملی	ضعیف	ـ	آشنایی	زدایی

0229 به ترتیب هر یک از این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟
 افرادی که از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ اهمیت و اعتباری برخوردار نبودند ولی به علت فواید و کارکردهایشان تحمل می شدند.

 اگر ارادءه فرد یا گروهی سرکوب گردد، مصداق سلطه است.
 اتفاقات غیرمنتظره شما را از همکاری با دیگران باز ندارند.
1(	رعایا	ـ	دیدگاه	جامعه	شناسی	تبیینی	ـ	فایدءه	علوم	اجتماعی

2(	کارگران	کشاورز	ـ	هدف	جامعه	شناسان	انتقادی	ـ	فایدءه	علوم	انسانی
3(	طبقءه	متوسط	ـ	نگرش	جامعه	شناسی	تفسیری	ـ	فایدءه	قواعد	اجتماعی

4(	طبقءه	سوم	در	جوامع	فئودالی	غربی	ـ	نگرش	جامعه	شناسان	انتقادی	ـ	فایدءه	نظم	اجتماعی

0230 پاسخ سؤال های زیر کدام است؟
 تأمین جمعیت مناسب برای جهان اجتماعی، چگونه مسئله ای است؟

 مطالعءه موردی، جزء کدام دسته از روش ها است؟
 »کنش انسان ها« با کدام عقل درک می شود؟

 در اواخر قرن بیستم، چه چیزی محور مباحثات فکری و سیاسی شد؟
2(	هویتی	ـ	کیفی	ـ	تفسیری	ـ	هویت	 1(	اجتماعی	ـ	کّمی	ـ	ابزاری	ـ	قشربندی	

4(	اقتصادی	ـ	قوم	نگاری	ـ	انتقادی	ـ	کشمکش	طبقاتی 3(	سیاسی	ـ	کیفی	ـ	تجربی	ـ	عدالت	اجتماعی	

0231 هر یک از موارد زیر، به کدام علت پدید آمده اند؟
 خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی

 استفاده از منابع عقالنی و وحیانی در تبیین های علمی جهان اسالم
 سرعت بخشیدن به انباشت ثروت سرمایه داران

 حاشیه نشینی
1(	تنوع	و	تکثر	معانی	ـ	توجه	به	عقل	در	معنای	عام	ـ	تکنولوژی	ـ	مرکز،	پیرامون

2(	معنادار	بودن	کنش	های	انسانی	ـ	اخذ	این	تفاسیر	از	فلسفءه	یونان	ـ	رشد	تجارت	ـ	بحران	اقتصادی
3(	فعالیت	و	خالقیت	کنشگران	ـ	محدودنشدن	به	شناخت	تجربی	ـ	صنعت	ـ	بحران	زیست	محیطی

4(	تفاوت	زمینه	های	فرهنگی	کنشگران	ـ	عدم	ساماندهی	همءه	عرصه	های	علمی	توسط	عقالنیت	ـ	برده	داری	ـ	فقر	و	غنا

0232 به ترتیب، این نظریه ها توسط چه کسانی مطرح  شده است؟
 جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند.

 در ورای ابهام، رمز و رازی نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت. 
 چالش های جامعءه سرمایه داری، فقط با یک انقالب قابل حل بود.

 »عصبیت« را عامل شکل گیری جوامع می دانست.
2(	فارابی	ـ	گافمن	ـ	وبر	ـ	ابن	خلدون 1(	وبر	ـ	مارکس	ـ	هانتینگتون	ـ	فارابی	

4(	وبر	ـ	پاول	کله	ـ	مارکس	ـ	ابن	خلدون 3(	مارکس	ـ	وبر	ـ	ابوعلی	مسکویه	ـ	فارابی	
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4 صفحهآزمون اختصاصی

0233 پاسخ سؤال های زیر به ترتیب کدام است؟
 برخی از متفکران، مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه چیزی می دانند؟

 مشخصءه اصلی هویتی دولت ـ ملت های جدید چه بود؟
 وقتی فردی مجسمه ای می سازد از چه جهانی، به چه جهانی وارد می شود؟

 چه کسی معتقد بود که جهان متجدد در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر عالم گام برمی دارد؟
1(	بحران	های	زیست	محیطی	ـ	ملی	گرایی	و	وطن	دوستی	ـ	فردی	به	فرهنگی	ـ	ماکس	وبر

2(	تقابل	های	جهانی	ـ	شناخت	متقابل	هویت	ها	ـ	تکوینی	به	فرهنگی	ـ	مارکس
3(	بحران	معرفتی	ـ	سیاست	هویت	ـ	فردی	به	تکوینی	ـ	اگوست	کنت

4(	فقر	و	غنا	ـ	ناسیونالیسم	ـ	فرهنگی	به	اجتماعی	ـ	ماکس	وبر
0234 درست و غلط  بودن عبارت های زیر را تعیین کنید. 

 هرگاه عقاید و ارزش ها، اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه می شود.
 فاصلءه میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی، جامعه شناسی را به داوری دربارءه ارزش ها و انتقاد از آن ها می کشاند.

 با تغییرات و تفاوت هایی که در جهان اجتماعی به وجود می آید، مانند افول یا رشد اقتصاد و ... هویت جهان اجتماعی تغییر می کند. 
 بیداری اسالمی، تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را هدف نهایی خویش می بیند. 

4(	غ	ـ	غ	ـ	د	ـ	غ 3(	غ	ـ	د	ـ	غ	ـ	د	 2(	د	ـ	د	ـ	غ	ـ	غ	 1(	غ	ـ	د	ـ	غ	ـ	غ	
از رویکردهای سه گانءه  بازی های رایانه ای، به ترتیب هر یک  اینترنت و  به  افراطی جوانان  با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش  ارتباط  0235 در 

جامعه شناسی تبیینی، تفسیری و انتقادی چگونه به بررسی آن می پردازند؟
	با	توجه	به	پیچیدگی	پدیدءه	اعتیاد	به	اینترنت	و	فضای	مجازی،	 1(	با	استفاده	از	روش	های	کّمی،	به	پیش	بینی	این	کنش	اجتماعی	و	راه	های	کنترل	آن	می	پردازدـ	
به	فهم	معنای	آن	در	گروه	های	مختلف	می	پردازد	ـ	با	پذیرش	معانی	و	ارادءه	افراد	و	کشف	حقیقت	و	فضیلت،	به	نقد	این	کنش	پرداخته	و	وضعیت	مطلوب	را	

تجویز	می	کند.	
2(	در	هر	جامعه،	با	توجه	به	ویژگی	های	فرهنگی	و	اجتماعی	آن	می	توان	این	پدیده	را	مورد	مطالعءه	تجربی	قرار	داد	ـ	برای	فهم	و	تفسیر	این	کنش،	باید	بفهمیم	

که	این	اعتیاد	بر	چه	چیزی	داللت	می	کند	ـ	با	استفاده	از	روش	های	کّمی،	بدون	تحمیل	و	سرکوب	این	کنش،	وضع	مطلوب	را	تجویز	می	کند.
اینترنت	 از	 افراطی	 به	استفادءه	 به	زمینءه	فرهنگی	که	جوانان	در	آن	 رایانه	ای	رابطه	وجود	دارد	ـ	 بازی	های	 اینترنت	و	 به	 اعتیاد	 با	 3(	بین	میزان	پرخاشگری	

می	پردازند،	رجوع	می	کنند	ـ	اعتیاد	به	اینترنت	و	فضای	مجازی	برای	جوانان	خطرناک	است	و	آن	ها	را	از	فضای	واقعی	زندگی	جدا	می	کند.	
4(	اعتیاد	به	اینترنت	و	فضای	مجازی	موجب	اخالق	گریزی	و	سقوط	ارزش	ها	می	شود	ـ	سرگرمی،	هیجان،	آزادی	و	به	روز	بودن،	انگیزه	و	عامل	اصلی	حضور	در	

فضای	مجازی	است	ـ	با	وجود	پیچیدگی	این	مسئله	و	همه	گیر	بودن	آن،	می	توان	به	راهکارهایی	برای	بهبود	این	وضعیت	دست	یافت.
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216 0
	فرصت	ها	و	محدودیت	های	جهان	اجتماعی	به	صورت	حقوق	و	تکالیف	

افراد	ظاهر	می	شوند.
	عقاید	و	ارزش	ها	عمیق	ترین	الیه	های	جهان	اجتماعی	هستند.

	پدیده	های	اجتماعی	خرد	و	کالن،	اجزای	جهان	اجتماعی	محسوب	می	شوند.

اگر	در	یک	جهان	اجتماعی	بحران	هویت	پدید	آید	)1(،0 217  
راه	برای	دگرگونی	هویت	فرهنگی	آن	جهان	اجتماعی	باز	می	شود	)2(.	در	
آن	صورت	تغییرات	اجتماعی	از	محدودءه	تغییرات	درون	جهان	اجتماعی	
فراتر	می	روند	)3(	و	به	صورت	تحوالت	فرهنگی	درمی	آیند	)4(	و	جهان	

اجتماعی	به	جهان	اجتماعی	دیگری	تبدیل	می	شود	)5(.

ویژگیهایجامعءهتغلبازنظرفارابی:0 218  
	مردم	این	جامعه	برای	غلبه	یافتن	بر	سایر	ملت	ها	با	یکدیگر	همکاری	می	کنند.

 هدف	مردم	این	جامعه	خوار	و	مقهورکردن	دیگران	است.
 آن	ها	نمی	خواهند	ملِت	مقهور،	مالک	جان	و	مال	خود	باشد.

	دوست	دارند	بر	یکایک	مردم	خود	نیز	چیره	شوند	ولی	از	آن	جا	که	
در	یک	جامعه	مردم	برای	بقای	خود،	غلبه	بر	اقوام	دیگر	و	جلوگیری	از	
غلبءه	اقوام	دیگر	بر	خود	به	هم	نیازمندند،	ناچارند	از	چیرگی	بر	یکدیگر	

خودداری	کنند.	
و	 پیروز	 خوشبخت،	 آنان	 فقط	 که	 می	برند	 گمان	 مردمی	  چنین	
مورد	رشک	دیگران	اند	)و	باید	باشند(	و	از	همءه	جوامع	دیگر	برترند.

 آن	ها	مردم	جوامع	دیگر	را	خوار	و	بی	ارزش	می	شمرند.

 این	گونه	اندیشه	ها	در	آنان	حس	خودخواهی	را	تقویت	می	کند.
 همواره	می	خواهند	دیگران	آنان	را	ستایش	کنند.

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

در	استعمار	نو،	کشور	استعمارگر	با	اتکاء	به	قدرت	0 219  
اقتصادی	خود	و	با	استفاده	از	نهادها	و	سازمان	های	اقتصادی	و	سیاسی	
بین	المللی	و	از	طریق	دولت	های	دست	نشانده،	کنترل	بازار	و	سیاست	

کشورهای	دیگر	را	در	اختیار	می	گیرد. 

220 0
روشنگریدرمعنایخاص

پیامدویژگیدورءهزمانی

قرون	17 
و	18	م.

ج(	عقل	گرایی،	نفی	
وحی

د(	دئیسم	)اعتقاد	به	خدایی	
که	هیچ	برنامه	ای	برای	

هدایت	و	سعادت	بشر	ندارد.(

قرون	19 
و	20	م.

الف(	حس	گرایی،	
نفی	عقل	و	وحی

ه(	دانش	ابزاری	)علم	
تجربی	سکوالر(

پایان	قرن	
بیستم	م.

ب(	افول	تجربه	گرایی،	
نفی	تجربه،	نفی	عقل	

و	وحی

و(	بحران	معرفتی	)عدم	امکان	
تشخیص	درست	یا	غلط	
بودن	باورها	و	اندیشه	ها(

انقالب	اسالمی	ایران	در	جهت	از	بین	بردن	سلطءه	0 221  
انقالب	 یک	 فقط	 انقالب	 این	 می	کرد.	 عمل	 غربی	 کشورهای	 سیاسی	
سیاسی	نبود؛	بلکه	هویتی	فرهنگی	و	تمدنی	داشت	و	بیرون	از	قطب	بندی	
سیاسی	شرق	و	غرب،	یک	قطب	بندی	جدید	فرهنگی	به	وجود	آورد	و	

خود	در	کانون	قطب	فرهنگی	جهان	اسالم	قرار	گرفت.

222 0 
	از	منظر	جامعه	شناسی	تبیینی،	برخی	جوامع	از	برخی	دیگر	پیچیده	ترند،	

در	رفع	نیازهای	خود	تواناترند	و	به	همین	دلیل	پیشرفته	ترند.
	رویکرد	انتقادی	انتظار	دارد	علوم	اجتماعی	با	تشخیص	و	افشای	

سلطه	در	مناسبات	انسانی	به	رهایی	انسان	کمک	کند.
	روش	جامعه	شناسی	تفسیری،	نگاه	به	درون	پدیده	ها	برای	یافتن	

معنای	آن	هاست.
	جامعه	شناسی	تبیینی	بر	آن	چه	مشاهده	می	شود،	تمرکز	می	کند.

223 0
	در	رویکرد	عادالنه	)طرفداران	عدالت	اجتماعی(	جامعه	وظیفه	دارد	

امکان	رقابت	را	برای	همگان	فراهم	کند.
	مخالفان	قشربندی	اجتماعی	)مدل	کمونیستی(	عدالت	اقتصادی	

را	مهم	می	دانند.
	موافقان	قشربندی	اجتماعی	)مدل	لیبرالی(	معتقدند	نابرابری	های	

اجتماعی	نتیجءه	تفاوت	ها	یا	نابرابری	های	طبیعی	است.	

درست	-	نادرست0 224 	
جامعه	شناسی	انتقادی	برای	دفاع	از	ارادءه	افراد،	گروه	ها	و	فرهنگ	ها	
معتقد	است	نباید	ارادءه	فرد	یا	گروهی	بر	فرد	یا	گروه	دیگری	تحمیل	
شود.	اگر	چنین	اتفاقی	رخ	دهد	و	ارادءه	فرد	یا	گروهی	سرکوب	شود،	

مصداق	سلطه	است	و	باید	به	انتقاد	از	آن	پرداخت.
جامعه	شناسی	تفسیری	فقط	به	توصیف	عقاید	و	ارزش	های	اجتماعی	
می	پردازد	و	به	حسن	و	قبح	این	عقاید	و	ارزش	ها	و	داوری	دربارءه	آن	ها	

و	هم	چنین	تجویز	راه	حل	نمی	پردازد.
بررسی	سایر	گزینه	ها:

	نادرست/	جامعه	شناسی	انتقادی	همانند	جامعه	شناسی	 	نادرستـ	
عنوان	 به	 را	 تفهم	 و	روش	 دارد	 توجه	 نیز	 معانی	کنش	 به	 تفسیری	
در	 اجتماعی	 پدیده	های	 مطالعءه	 روش	 می	پذیرد.	 علمی	 روش	 یک	

جامعه	شناسی	تفسیری،	کیفی	)و	نه	کّمی(	است.
	درست	ـ	درست

در	 نهفته	 معانی	 به	 انتقادی	 نادرست/	جامعه	شناسی	 ـ	 	درست	
کنش	ها	نیز	توجه	دارد.	جامعه	شناسی	تبیینی	)نه	تفسیری(	به	بیان	

چرایی	یک	پدیده	یا	نشان	دادن	علت	ایجاد	و	زوال	آن	می	پردازد.	

جوامع	0 225 و	 خود	 زمان	 جوامع	 به	 توجه	 با	 فارابی	  
گذشته	و	هم	چنین	با	استدالل	عقلی،	جوامع	مختلف	را	براساس	نوع	
علم،	اندیشه،	فرهنگ	و	رفتاری	که	دارند،	به	انواعی	تقسیم	کرده	است.	

ارزش	ها،	0 226 دربارءه	 داوری	 برای	 مسلمان	 متفکران	 	
متفکران	 نظر	 از	 بهره	می	برند.	 و	وحی	 و	عملی	 نظری	 از	ظرفیت	عقل	
مسلمان،	تبیین،	تفسیر	و	تجویز	استدالل	های	ویژءه	خود	را	دارند	و	در	هر	
سه	سطح،	پژوهشگر	اجتماعی	به		دنبال	کشف	واقعیت	ها	و	حقایق	است.	

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

6

227 0
	در	بحران	معرفت	شناختی	امکان	تشخیص	درست	یا	غلط		بودن	باورها	
و	اندیشه	ها	و	خوب	یا	بد		بودن	هنجارها	و	رفتارها	از	بشر	سلب	می	شود.

	جنبش	عدالتخانه	از	آن	جهت	که	ساختار	سیاسی	جامعه	را	تغییر	
می	داد	یک	انقالب	اجتماعی	بود.

	بسیاری	از	آدابی	که	ما	مراعات	می	کنیم،	محصول	پدیده	های	اجتماعی	
اطراف	ما	هستند	که	به	صورت	فرصت	ها	و	محدودیت	ها	پیش	روی	ما	

قرار	می	گیرند.
	فلسفه	های	روشنگری،	سکوالریسم	را	از	الیه	های	سطحی	فرهنگ	غرب	

به	الیه	های	عمیق	آن	تسری	داد	و	فرهنگ	معاصر	غرب	را	پدید	آورد.

228 0
	رکود	اراده	ها	از	پیامدهای	نادیده	گرفتن	کنش	اجتماعی	و	ویژگی	های	

آن	است.	
	تأکید	بیش	از	اندازءه	رویکرد	تبیینی	بر	نظم	و	ساختارهای	اجتماعی	
اراده	و	خالقیت،	ارزش	و	اخالق،	آگاهی	و	معنا	از	زندگی	 به	حذف	

اجتماعی	می	انجامد.
	یکی	از	پیامدهای	اقتصاد	وابسته	به	نفت،	ایجاد	دولتی	بزرگ	است.
	در	زندگی	روزمره،	نظم	کم	تر	مشاهده	می	شود؛	زیرا	انسان	ها	به	نظم	

عادت	کرده	اند.

229 0 
	در	جوامع	فئودالی	غربی،	طبقه	ای	از	مردم	عادی	وجود	داشت	که	
از	آن	ها	به	طبقءه	سوم	 نه	اشراف	بودند	و	نه	رعیت.	به	همین	دلیل	
یاد	می	شد.	این	طبقه	هویت	منفی	و	پست	داشت	و	از	نظر	قانونی	و	
اجتماعی	از	هیچ	اهمیت	و	اعتباری	برخوردار	نبود؛	ولی	به	علت	فواید	

و	کارکردهایی	که	داشت،	تحمل	می	شد.
	جامعه	شناسی	انتقادی	برای	دفاع	از	ارادءه	افراد،	گروه	ها	و	فرهنگ	ها	
معتقد	است	نباید	ارادءه	فرد	یا	گروهی	بر	فرد	یا	گروه	دیگری	تحمیل	
شود.	اگر	چنین	اتفاقی	رخ	دهد	و	ارادءه	فرد	یا	گروهی	سرکوب	شود،	

مصداق	سلطه	است	و	باید	به	انتقاد	از	آن	پرداخت.
	نظم	اجتماعی	باعث	می	شود	که	فرد	بداند	می	تواند	چه	توقعات	و	
انتظاراتی	از	دیگران	داشته	باشد	و	اتفاقات	غیرمنتظره،	او	را	از	همکاری	

با	دیگران	باز	ندارد.

230 0
	تأمین	جمعیت	مناسب	برای	جهان	های	اجتماعی	مسئله	ای	هویتی	است.
	مطالعءه	موردی	یکی	از	روش	های	کیفی	در	علوم	انسانی	و	اجتماعی	است.

	کنش	انسان	ها	با	عقل	تفسیری	درک	می	شود.
کشمکش	 و	 قشربندی	 جای	 به	 هویت	 بیستم،	 قرن	 اواخر	 در	 	

طبقاتی،	محور	اصلی	مباحثات	فکری	و	سیاسی	شد.

231 0
	فعالیت	و	خالقیت	کنشگران،	موجب	پیدایش	معانی	گوناگون	و	در	
نتیجءه	آن	پدیدآمدن	خرده	فرهنگ	ها	و	گروه	های	مختلف،	درون	هر	

جهان	اجتماعی	می	شود.

برای	 تجربی	 ابزارهای	 و	 منابع	 از	 اسالم	 جهان	 اجتماعی	 علوم	 	
توصیف	و	تبیین	مسائل	اجتماعی	استفاده	خواهد	کرد	ولی	تبیین	های	
منابع	 از	 و	 نمی	شود	 تجربی	محدود	 به	شناخت	 اسالم	 علمی	جهان	

عقالنی	و	وحیانی	نیز	استفاده	می	کند.
	صنعت،	انباشت	ثروت	سرمایه	داران	را	سرعت	بخشید.

	بحران	های	زیست	محیطی	می	تواند	منجر	به	آسیب	های	اجتماعی،	
اقتصادی	و	سیاسی	همچون	مهاجرت،	حاشیه	نشینی	و	...	شود.

232 0
	ماکس	وبر	معتقد	بود،	جهان	متجدد	فقط	علومی	را	که	با	روش	های	

تجربی	به	دست	می	آیند،	علم	می	داند.
	به	گفتءه	پاول	کله	در	ورای	ابهام،	رمز	و	رازی	نهفته	است	که	با	هنر	

می	توان	به	آن	راه	یافت.
	از	نظر	مارکس،	چالش	های	جامعءه	سرمایه	داری	فقط	با	یک	انقالب	

قابل	حل	است.
	ابن	خلدون	عصبیت	را	عامل	شکل	گیری	جوامع	می	دانست.

233 0
	برخی	از	متفکران،	بحران	های	زیست	محیطی	را	مشکل	سرنوشت	ساز	

قرن	بیستم	دانسته	اند.
	ملت	های	جدید،	ملی	گرایی	و	وطن	دوستی	است. 	مشخصءه	اصلی	دولتـ	
	وقتی	فردی	مجسمه	ای	می	سازد،	از	جهان	فردی	به	جهان	فرهنگی	

وارد	می	شود.
	ماکس	وبر	معتقد	بود	جهان	متجدد	در	جهت	برخورداری	از	زندگی	

دنیوی	و	تسلط	انسان	بر	عالم	گام	برمی	دارد.

عبارت	های	اول	و	دوم	درست	هستند.0 234 	
عبارت	سوم	نادرست	است.	تغییراتی	مانند	رشد	یا	افول	اقتصاد،	مربوط	
به	تغییرات	درون	جهان	اجتماعی	و	در	محدودءه	الیه	های	سطحی	است	

و	هویت	جهان	اجتماعی	را	تغییر	نمی		دهد.
عبارت	چهارم	نادرست	است.	بیداری	اسالمی،	تغییر	موقعیت	ملت	ها	
و	کشورهای	پیرامونی	در	نظام	جهانی	سلطه	را	هدف	نهایی	خویش	
است،	 عدالت	 به	 بی	توجه	 که	 صلحی	 را	 بشر	 آرمان	 تنها	 و	 نمیبیند	
نمی	پندارد.	بیداری	اسالمی	از	افق	جهان	متجدد	به	عالم	نمی	نگرد	تا	
در	تنگنای	جهان	سکوالر	و	چالش	ها	و	بحران	های	آن	متوقف	گردد.	
وظیفءه	 را	 جهان	 مستضعفان	 و	 محرومان	 از	 دفاع	 اسالمی،	 بیداری	
خود	می	داند؛	نوع	بشر	را	مخاطب	خود	قرار	می	دهد	و	حل	مشکالت	

معرفتی	و	معنوی	بشریت	را	در	محدودءه	رسالت	خود	می	بیند.

235 0 
قرار	 یکدیگر	 با	 ارتباط	 در	 اجتماعی	 پدیده	های	 تبیینی،	 رویکرد	 در	 	
می	گیرند.	)بررسی	رابطءه	میزان	پرخاشگری	افراد	با	اعتیاد	به	اینترنت	و	

بازی	های	رایانه	ای(
	در	رویکرد	تفسیری	به	زمینءه	فرهنگی	کنش	اجتماعی	توجه	می	شود.
	در	رویکرد	انتقادی	دربارءه	پدیده	های	اجتماعی	داوری	می	شود.	)داوری	

انتقادی	دربارءه	خطرناک	بودن	اعتیاد	به	اینترنت	و	فضای	مجازی(
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