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جامعه شناسی یازدهم
رشته : علوم انسانــی
انتشارات مشاوران آموزشپـایـان نوبـت اول

1( درعبارات زیر، موارد درست و نادرست را مشخص کنید. 
........................................ درس 2  الف( فرهنگی که عقاید آن ناظر به قوم خاصی است، جهان را به دو قسمت مرکز و پیرامون تقسیم می کند. 
ب( در استعمار نو کشورهای استعمارگر از طریق دولت های دست نشانده، کنترل بازار و اقتصاد کشورهای دیگر را در اختیار می گیرند. ......... درس 3 
.......................................................................... درس 4  پ( قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار بیشتر قومی و قبیله ای بود. 
................................................... درس 7  ت( با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند. 
ث( وابستگی کشورهای استعمارزده مسئله ای است که امکان عبور از مرحله استعمار قدیم را به استعمار نو پدید می آورد. ........................ درس 8 
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2( جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
........................................... درس 1 الف( در دیدگاه دوم جهان ذهنی و .................. اهمیت و استقالل خود در برابر ................ از دست می دهند. 
ب( مردمی که برتری فرهنگی جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خود را در ................ جهان غرب جست وجو می کنند........................... درس 3

پ( بسیاری از نخبگان کشورهای اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی برای مقابله با سلطه استعمار از مکاتب غربی مانند ................. یا ..................... استفاده 
.............................................................................................................................................................. درس 4 می کردند. 
........................................ درس 7 ت( جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند، با ............ و ............ مواجه شدند.
........... درس 8 ث( موقعیت برتر کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در عرصۀ ............ سبب شده است تا ناظران بسیاری از ............ سخن بگویند. 
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3( گزینه مناسب را انتخاب کنید.
.......................................................................................... درس 4 الف( عقاید و ارزش هاي اسالمي چگونه وارد فرهنگ بشري شدند؟ 

2- برحسب حقیقت و ذات خود 1- با تبدیل شدن به نمود فرهنگي و تاریخي 
4- با از بین بردن موانع سیاسي پیش روي خود 3- با قبول و پذیرش انسان ها  

ب( حقوق انسان در فرهنگ دیني، مبتني بر ........... انسان است، اما حقوق بشر بر مبناي اندیشۀ اومانیستي براساس ........... آدمیان شکل مي گیرد. ..  
........................................................................................................................................................................... درس 5 

1- کرامت ـ حاالت جسماني و رواني
2- فطرت الهي ـ حاالت رواني و جسماني

3- کرامت ـ  خواسته ها و عادات و تمایالت مادي 
4- فطرت الهي ـ خواسته ها و عادات و تمایالت مادي 

................................................................................ درس 6  پ( دوره هاي سوم، اول و دوم تاریخي فرهنگ غرب، به ترتیب، کدام است؟ 
2- رنسانس ـ یونان و روم باستان ـ قرون وسطي 1- قرون وسطي ـ رنسانس ـ یونان و روم باستان 
4- رنسانس ـ قرون وسطي ـ یونان و روم باستان 3- قرون وسطي ـ یونان و روم باستان ـ رنسانس 

ت( هنگامي که جامعۀ جهاني عرصۀ حضور فعال فرهنگ هاي متفاوت باشد، ........... و در این صورت .......... ............................................ درس 7
1- چالش ها و تضادهاي دروني بیشتر خواهد شد. ـ جامعۀ جهاني صحنۀ تعامالت و گفت وگوهاي فرهنگي و تمدني نخواهد بود.

2- تعامالت،گفت وگوها و برخوردهاي فرهنگي و تمدني رخ خواهد داد. ـ چالش ها از نوع چالش هاي بین فرهنگي و تمدني خواهد بود.
3- تعامالت، گفت وگوها و برخوردهاي درون فرهنگي رخ خواهد داد. ـ چالش ها از نوع چالش هاي درون فرهنگي خواهد بود.

4- تعامالت، گفت وگوها و برخوردهاي فرهنگ ها و تمدن ها رخ خواهدداد. ـ انسجام میان فرهنگ ها و تمدن ها خواهد بود. 
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41( نمودار زیر را تکمیل کنید. .......................................................................................................................................درس 1

آزمون شماره
مدت آزمـــون: 45 دقیقه
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5( به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
............................................................................................... درس 1 الف( انسان چگونه به جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد؟
............................................................................................... درس 2 ب( ویژگی های یک فرهنگ جهان شمول را نام ببرید. )4مورد( 
.......................................................... درس 4 پ( چه عاملی مانع بروز کامل ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی بوده است؟ 
........................................ درس 5 ت( به ترتیب بیان کنید که مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب و معنای آن، چه می باشد؟ 
............................................................................................. درس 7 ث( نظام نوین جهانی چگونه شکل گرفت و نتیجۀ آن چه بود ؟ 
..................................................................................... درس 6 ج( مجسمه داوود اثر میکل آنژ بیانگر کدام ویژگی دوره رنسانس است؟
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6( موارد مرتبط داخل جدول را به یکدیگر متصل کنید. 

1- فرهنگ جهانی درس 2
2- زمان شکل گیری استعمار نو درس 3

3- عقل درس 4
4- سکوالریسم درس 5

5- مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری درس 7
6- اقتصاد کشورهای استعمارزده درس 8 

7- آموزش علوم طبیعی غربی درس 8

الف( درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوامی که سلطه را تحمل نمی کردند.
ب( پاسخ فرهنگ غرب به پرسش های هستی شناسانه بشر

پ( فرهنگی که در پهنۀ جهان گسترش می یابد.
ت( زیباترین مخلوق خداوند

ث( توزیع علوم انسانی در کشورهای غیرغربی
ج( پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانۀ کشورهای مستعمره

چ( هدف آموزش خدمت رسانی به غرب
ح( بازار مصرف کاالهای تولید شده کشورهای غربی
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7( به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
..................................................................................... درس 2 الف( اثرات یک فرهنگ با رویکردی جبرگرا و غیرمسئول را شرح دهید.
.......................................................................................................................... درس 3 ب( امپریالیسم فرهنگی را تعریف کنید. 
................................................................. درس 5 پ( سکوالریسم بر چه اساسی به دو بخش سکوالریسم آشکار و پنهان تقسیم می شود؟ 

ت( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی )پروتستانتیسم( چند بخش داشتند و در نهایت کدام بخش توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا 
........................................................................................................................................................... درس 6 خارج کنند؟ 
..................................................................................................... درس 8 ث( روند شکل گیری پدیده جهانی شدن را توضیح بدهید. 

1
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20جمع نمرات

ــردآوری کنیــم. ســواالت  ــا ســواالت امتحانــی مختلــف گ ــرای آشــنا شــدن بیشــتر شــما ب مــا ســعی کرده ایــم در ایــن کتــاب انــواع ســواالت را ب
ــه  ــا ب ــده اســت ت ــی و انطباقــی آم ــدول، نمــودار، کامل پاســخ، کوتاه پاســخ، جمــات پرکردن ــاوت اعــم از ج ــب ســبک های متف ــرار در قال ــر تک پ

ــد. ــا تســلط کامــل ســپری کنی ــد و جلســه امتحــان را ب ــون آنهــا را پاســخ دهی صورت هــای گوناگ

آزمون شماره
مدت آزمـــون: 45 دقیقه
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الف( درست

ب( نادرســت- در اســتعمار نــو کشــورهای اســتعمارگر از طریــق دولت هــای 
دست نشــانده کنتــرل بــازار و سیاســت کشــورهای دیگــر را در اختیــار 

می گیــرد.

پ( درست

ت( درست

ث( درست

الف( جهان تکوینی- جهان فرهنگی )0/5(

 ب( حاشیۀ)0/5(

 پ( ناسیونالیسم )ملی گرایی(- مارکسیسم)0/5(

 ت( استعمار نو- استعمار فرانو)0/5(

 ث( رسانه- امپراتوری رسانه ای)0/5(

الــف( گزینــه 3 درســت اســت. عقایــد و ارزش هــاي اســالمي بــا پذیــرش انســان ها 

وارد فرهنــگ بشــري شــدند.

 ب( گزینــه 4 درســت اســت. حقــوق انســان در فرهنــگ دینــي، مبتنــي بــر فطــرت 

الهــي انســان اســت. بــا ایــن توضیــح مي توانیــم گزینه هــاي »1 و 3« را 
حــذف کنیــم. حقــوق بشــر برمبنــای اندیشــه اومانیســتی براســاس خواســته ها، 
ــۀ »2« را  ــس گزین ــرد. پ ــکل می گی ــان ش ــادی آدمی ــالت م ــا و تمای عادت ه

نیــز حــذف کنیــم.

 پ( گزینه 2 درست است. دورۀ سوم فرهنگ غرب: رنسانس

دورۀ اول فرهنگ غرب: یونان و روم باستان

دورۀ دوم فرهنگ غرب: قرون وسطي

 ت( گزینــه 2 درســت اســت. هنگامــي کــه جامعــۀ جهانــي عرصــۀ حضــور فعــال 

فرهنگ هــاي متفــاوت باشــد، تعامــالت و گفتگوهــا و برخوردهــاي فرهنگــي و 
تمدنــي رخ خواهــد داد؛ نــه تعامــالت درون فرهنگــي کــه در گزینــۀ »3« بــه آن 
ــوع چالش هــاي بیــن  اشــاره شــده اســت. در ایــن صــورت چالش هــا نیــز از ن

فرهنگــي خواهــد بــود؛ نــه چالش هــاي درون  فرهنگــي.

ب( فوق طبیعت الف( طبیعت 

ت( اجتماعی پ( فردی  

الــف( وقتــی شــخص اندیشــه خــود را بــه صــورت گفتــار یــا نوشــتار بیــان می کنــد 

یــا براســاس اندیشــه و تصمیــم خــود بــا دیگــران رفتــار می کنــد، بــه جهــان 
اجتماعــی و فرهنگــی وارد می شــود.

2( عدالت  ب( 1( معنویت  

4( تعهد و مسئولیت 3( آزادی   

ــی،  ــوالن و عثمان ــاهیان، مغ ــلجوقیان، خوارزمش ــد س ــی مانن ــه قدرت های  پ( غلب

ــد. ــار می کردن ــه ای رفت ــی و قبیل ــی قوم ــه در چارچــوب فرهنگ ک

 ت( اومانیسم، اصالت انسان دنیوی و این جهانی

ث( در سده های هفدهم تا بیستم اقتصاد گسترده ای شکل گرفت که تقسیم کارش 

مرزهای سیاسی و فرهنگی موجود را درنوردید 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 در آورد.

ج( بیانگر غلبه یافتن رویکرد دنیوی و ابعاد جسمانی انسان در هنر است.

4( ب 3( ت  2( ج  1( پ  

7( چ 6( ح  5( الف 

ــکار  ــان را ان ــن سرنوشتش ــان ها در تعیی ــش انس ــرا نق ــای جبرگ ــف( فرهنگ ه ال

ــی  ــه موجودات ــا را ب ــد. آنه ــان می گیرن ــت را از آدمی ــدرت مقاوم ــد. ق می کنن
ــد. ــم می آورن ــلطه گران را فراه ــوذ س ــه نف ــد و زمین ــل می کنن ــل تبدی منفع

ب( هنگامــی رخ می دهــد کــه مقاومــت فرهنگــی منطقــه ای کــه تحــت تصــرف 

اقتصــادی یــا نظامــی جامعــه ای دیگــر قــرار گرفتــه اســت، فــرو ریــزد و قــوم 
مغلــوب، برتــری فرهنگــی جامعــه مســلط را نیــز بپذیــرد.

پ( در رویکــرد سکوالریســم ابعــاد معنــوی انســان و جهــان بــه فراموشــی ســپرده 

یــا بــه صــورت گزینشــی در خدمــت اهــداف و نیازهــای دنیــوی قــرار می گیــرد. 
ــه دو دســته آشــکار و  ــرب ب ــاور ســکوالر در فرهنــگ غ ــن اســاس ب ــر همی ب

ــان تقســیم می شــود. پنه

ت( حرکت های اعتراض آمیز مذهبی )پروتستانتیسم( دو بخش است:

تنها مخالف با قدرت پاپ و عدم تقابل با جریان دنیاگرایی

پاسخــــنامه آزمـــون اول  
 1( درست و نادرست بودن جمالت

 2( جمالت پرکردنی

 3( سؤاالت چهارگزینه ای

 4( نمودار

 5( پاسخ سواالت کوتاه

 6( جدول

 7( پاسخ سواالت کامل
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دارای رویکرد معنوی و در تقابل با جریان دنیاگرایی

ــی از  ــتند بخش ــی توانس ــای محل ــت قدرت ه ــا حمای ــوع اول ب ــای ن حرکت ه
اروپــای مســیحی را از تســلط کلیســا خــارج ســازند.

ــری  ــر بش ــخ معاص ــا در تاری ــت- ملت ه ــش دول ــبب پیدای ــه س ــی ک ث( عوامل

ــال آن نقــش کشــورها  ــه دنب ــد و ب ــر یافته ان ــر تغیی شــدند در ســده های اخی
و دولت هــای آنهــا نیــز در جهــان تغییــر کــرده اســت. برخــی از ایــن فرآینــد 

ــد. ــاد می کنن ــی شــدن ی ــوان جهان ــه عن ــد ب جدی

الف( درست

ب( درست

پ( نادرست- دور ه های تاریخی آن قرن 14 تا 16 میالدی است.

ت( درست

الف( اجتماعی- عمل

ب( غیراسالمی - حذف

پ( معنوی- پروتستانتیسم

ت( متکثر- مسیحیت

ث( برده داری- ثروت - بازرگانان

ــش از انســان وجــود داشــته  ــی پی ــان تکوین ــه 1 درســت اســت. جه ــف( گزین ال

ــت. ــده اس ــر ش ــۀ »1« ذک ــه در گزین ــاني ک ــان انس ــا جه ــان ب ــه هم زم اســت، ن

ب( گزینه 3 درست است.

ــه  ــوث شــدن ب ــس از مبع ــال پ ــیزده س ــر س ــه 2 درســت اســت. پیامب پ( گزین

ــول  ــال ط ــکیل داد و 10 س ــه تش ــالمي را در مدین ــت اس ــري، حکوم پیامب
ــود. ــته ش ــع سیاســي برداش ــا موان کشــید ت

ــرواز از خاکســتر، نمــاد بازســازی  ــده در حــال پ ت( گزینــه 3 درســت اســت. پرن

ــت. ــی دوم اس ــگ جهان ــس از جن ــای پ ــان از ویرانه ه جه

ب( تجربه  الف( حس گرایی 

ت( معرفتی پ( دانش  ابزاری 

الف( بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر 

فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و به 
همان نوع از عقاید، اجازه بروز و ظهور می دهد. هر نوع عقیده و اخالقی نیز جویای 

فرهنگی متناسب با خود را جستجو می کند.

ــف  ــای مختل ــد و ارزش ه ــنجش عقای ــرای س ــی ب ــار و میزان ــد معی ب( نمی توانن
ــاع  ــود دف ــای خ ــت ارزش ه ــد از حقانی ــه نمی توانن ــند و در نتیج ــته باش داش

کننــد.

پ( متفکــران جهــان اســالم، خطــرات ســلطه فرهنــگ غــرب و فراموشــی فرهنــگ 

و هویــت اســالمی را گوشــزد کردنــد.

ت( گسترش تجارت، رشد صنعت و به وجود آمدن قشر جدید سرمایه داران

ث( زیرا منابع و امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.

3( الف 2( ب   1( ت  

5( ث 4( پ  

ــارۀ انســان و جهــان پاســخ  ــه پرســش های بنیادیــن بشــر درب الــف( ابتــدا بایــد ب

دهــد. اگــر نتوانــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد، تــوان دفــاع از هویــت خــود 
را از دســت می دهــد. بشــر بــا شــرایط تاریخــی مختلفــی مواجــه می شــود کــه 
پرســش ها و نیازهــای متفاوتــی ایجــاد می کنــد. فرهنــگ جهانــی بایــد بتوانــد 
بــر اســاس عقایــد و ارزش هــای بنیادیــن خــود بــه ایــن پرســش ها و نیازهــای 

متغیــر پاســخ مناســب بدهد.

ب( هویــت خــود را در حاشــیۀ جهــان غــرب جســت و جو می  کننــد و بــه مســیری 

می رونــد کــه جهــان غــرب بــرای آنــان ترســیم می کنــد.

پ( قومــی کــه در اثــر تهاجــم نظامــی شکســت می خــورد، در صورتــی کــه هویــت 
ــی  ــدرت نظام ــف شــدن تدریجــی ق ــا ضعی ــد ب ــظ کن فرهنگــی خــود را حف
مهاجــم، می توانــد اســتقالل سیاســی خــود را بــه دســت آورد و اگــر فرهنگــی 
ــد گــروه مهاجــم را درون فرهنــگ خــود  ــوی داشــته باشــد می توان غنــی و ق

هضــم نمایــد و بــه خدمــت گیــرد.

ــار  ــی را دچ ــع غیرغرب ــی جوام ــگ عموم ــیحیت، فرهن ــغ مس ــا تبلی ــان ب ت( آن
ــگان  ــر نخب ــز ب ــونری نی ــازمان های فراماس ــق س ــد و از طری ــالل می کردن اخت

ــتند. ــر می گذاش ــع تاثی ــی آن جوام سیاس

ــود را از  ــت خ ــی، هوی ــگ دین ــا فرهن ــود ت ــب می ش ــوم موج ــن عل ــرا ای ث( زی

نــگاه فرهنــگ غربــی ارزیابــی کننــد. ایــن پدیــده، فرهنگ هــا را از علمــی کــه 
ــد. ــروم می گردان ــد، مح ــی باش ــی دین ــای معرفت ــر بنیان ه ــی ب مبتن

ــای  ــه بحران ه ــان ها را ب ــت انس ــی معنوی ــتن ویژگ ــدم داش ــت- ع ــف( نادرس ال

ــازد. ــار می س ــی گرفت ــی و روان روح

ب( نادرست- سدۀ 17 و 18

ــر  ــگ معاص ــناختی فرهن ــی معرفت ش ــن ویژگ ــنگری مهم تری ــت- روش پ( نادرس
اســت.

پاسخــــنامه آزمـــون دوم  
 1( درست و نادرست بودن جمالت

 2( جمالت پرکردنی

 3( سؤاالت چهارگزینه ای

 4( جدول

 5( پاسخ سواالت کوتاه

 6( جدول

 7( پاسخ سواالت کامل

پاسخــــنامه آزمـــون سوم  
 1( درست و نادرست بودن جمالت




