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سخن ناشر
مشاوران  که  عبارت  این  گویندة  یعنی  می بینید؛  را  »تیزشیم«  عبارت  وقتی 

آموزش باشد، چند اندیشة کلیدی را به عنوان فرض پذیرفته است:
1. تیزشیم یعنی تیز بشویم؛ یعنی تیزهوشی ناشی از رفتار و عملکرد و تالش 

ماست، نه ناشی از ژنتیک و وراثت!
2. تیزشیم یعنی حتمًا بدو! همین طور یک جا بمانی که تیز نمی شوی ...

3. تیزشیم یعنی چاقوی ذهنت را تیز کن! چاقوی ذهن چطور تیز می شود؟ با 
برخورد با تست هایی که به همین منظور برای شما آماده شده است. »تست های 

سطح باال« برای تیزشدن شماست.
ذهن  در  قبل  سال  تا  اگر  که  نکن  قبول  یعنی  نیا!  کوتاه  یعنی  تیزشیم   .4
هم کالسی ها و معلم ها، دانش آموِز ُکندی تصّور می شدی، امسال هم همین طور 

قرار است باشد. نه! تیزشیم؛ یعنی جنگجو باش! کوتاه نیا!
5. تیزشیم یعنی تا آخرین لحظه! یعنی تو خودت را کسی فرض کن که هر چه 
ضربه بخورد، بلند می شود. تیزشیم یعنی جنگجویی که همیشه دقیقة 90 گل 
می زند و بعد از این که بازی تمام شد، غصه می خورد و در حین بازی همیشه 
می جنگد و به خودش اجازه نمی دهد که حین بازی غصه بخورد. چرا که می داند 

هر لحظه احتمال نتیجه گرفتن وجود دارد.
6. تیزشیم یعنی همراه شما هستیم تا هر لحظه که خسته شدید از تیز کردن 
ذهن تان، با درسنامه، تست ها و پاسخ ها، نقش »فلفلی را بازی کنیم« که شما 
زیبایی در همین  نرود که  یادتان  از بس می سوزاندتان!  می خورید و می دوید 

سوختن هاست!
در انتها بگویم که امیدوارم مجموعه کتاب های تیزشیم، برای شما دانش آموزان 
علوم انسانی که به دنبال باال رفتن از سطح متوسط هستید و دلتان می خواهد قله 

را نه از تعریف دیگران؛ بلکه با حضور خودتان تجربه کنید، مفید باشد. 

                       
وحید تمـنا     



جامعه شناسی یکی از درس هایی است که معموالً شما را دچار حس هایی دوگانه می کند. ممکن است 
کتاب دهم را بسیار دوست داشته باشید؛ اما از کتاب دوازدهم کالفه شوید! یا کتاب یازدهم را فقط 

حفظ کنید؛ اما کتاب دوازدهم را کامالً بفهمید و درک کنید!
اما هیچ فکر کرده اید مشکل از کجاست؟

اگر نظر مرا بپرسید، می گویم مشکل نه از شماست )به عنوان دانش آموز یا دبیر(، نه از کتاب؛ بلکه از 
تفکیک این سه کتاب و دروس آن است، مشکلی که یکی از مهم ترین دغدغه های ما بود و به نگارش 

کتابی که در دست شماست، منجر شد.
کتاب حاضر چهار بخش عمده دارد:

1. هر درس انمه، یک بسته آموزیش:

این اولین  بار است که در جامعه شناسی، از سبکی جدید در نگارش درس نامه استفاده کرده ایم. از آن جایی 

ترکیبی  که هدف ما در نگارش این کتاب، تسلط بر کنکور بوده؛ مطابق با رویءه کنکور؛ کتاب را کامالً 

نوشته ایم. هر درس نامه را، به ترتیب دروس کتاب؛ اما نه درس به درس؛ بلکه ترکیبی آورده ایم، به طوری که 

شما مفاهیم و کلیدواژه ها را در ارتباط باهم یاد می گیرید. در راستای این هدف، در هر بستءه آموزشی، سه 
بخش، به کمک شما می آیند:

تیزشو: در این بخش است که هدف ما در کتاب به انجام می رسد. ما به شما سرنخ می دهیم و شما تیز 

می شوید! در این بخش، کتاب را زیر ذره بین قرار می دهیم، از ارتباط، پیوند و تحلیل مفاهیم می گوییم و 
باهم، فراتر از متن کتاب می رویم.

دستانداز: هدف این است که با قراردادن یک مانع یا سرعت گیر، سرعت شما را کم کنیم! چرا؟ تند و تیز 

بودن خیلی هم خوب است! اما گاهی تند گذشتن و رد شدن از یک مطلب، حتی اگر مطمئن هستید که آن 

را به خوبی یاد گرفته اید، شما را از یک نکتءه انحرافی که در آن متن وجود دارد، غافل می کند. دست اندازها، 

شما را به موقع، نگه می دارند، از بدنءه اصلی کتاب جدا می کنند و به شما فرصت فکر کردن می دهند.

نیمنگاه:گاهی برای یادگیری مطلب جدید، نیازمند یادآوری یک نکته در مطالبی که قبالً خوانده اید، هستید؛ 

بنابراین در درس هایی که الزم است، با نیم نگاه ها به عقب بازمی گردیم؛ اما همچنان رو به  جلو، پیش می رویم. 

ء

2. دو آزمون 15 سؤایل برای هر بسته آموزیش:
هدف از طراحی آزمون، سنجِش یادگیری شماست. بعد از یادگیری کامل درس نامه، با دو آزمون ترکیبی، 
هر کدام 12 دقیقه، خود را بسنجید. این آزمون ها از نظر ساختار و محتوا مطابق کنکور طراحی شده اند. در 

آزمون ها دو هدف آموزشی را در نظر گرفته ایم:
تیپبندیتستها: سؤاالتی که در آزمون ها قرار داده ایم، بسیار متنوع است؛ اما در سطح باال! بنابراین 
کم تر سؤاالت حافظه ای و بیش تر سؤاالت ترکیبی، مفهومی، علت و معلولی و کنکاشی و حتی فرااااااتر از 

کنکور خواهید دید.
مشاوره: یکی از نقاط قوت مجموعه  کتاب های تیزشیم، ارائءه نکات مشاوره ای در متن کتاب است. گاهی 
شما مطالب را به خوبی یاد گرفته اید و در به خاطر آوردن آن نیز مشکلی ندارید؛ اما نمی دانید چگونه باید 

به سؤال پاسخ دهید! بنابراین این بخش ها را جدی بگیرید.

ء

3. آزمون های جامع:

سه آزمون 20 سؤالی )مطابق با کنکور( یکی 

برای جمع بندی دهم، یکی برای جمع بندی 

یازدهم و یکی هم برای جمع بندی سه پایه، 

در آخر هر بخش برای شما قرار داده ایم تا 

با خیال راحت، مطالب هر کتاب را ببندید 

و بعدی را شروع کنید.

پاسخ گویی سنجش به خوبی پیش می رویم و در بخش با بسته های آموزشی، در بخش آموزش و 4. اپسخ انمه: تکنیک  و  مهارت آموزی  نیز، با پاسخ نامه هدف تام و تمام کتاب را مرور، 
به انجام می رسانیم.



در نهایت بگویم که برای این کتاب، زمان و انرژی زیادی گذاشته ایم تا متفاوت، جذاب و خواندنی 
باشد؛ قطعاً صبوری، اعتماد و حمایت اساتید بزرگوارم آقای وحید تمنا و آقای احمد خداداد حسینی، 
بسیار مرا دلگرم می کرد. همچنین از همکاران عزیزم به ویژه خانم  سیده زهرا موسوی نیا بابت ویرایش 

دقیق کتاب و خانم زهرا اسکندری، بابت زحمات صفحه آرایی، بسیار سپاس گزارم.
از آن جایی که یکی از مهم ترین دغدغءه ناشر علوم انسانی، رشد و توسعءه تخصصی این دانش است؛ 
در صورت عالقه مندی به دانش افزایی، می توانید مقاالت علمی، ویدیو های آموزشی و تدریس های 

مجازی ما را در کانال تخصصی جامعه شناسی دنبال کنید.
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و تقابل های جهاینپایــة 11 جهان دوقطیب، جنگ ها 
درس

10 و 9 

در درس قبل خواندیم که فرهنگ غرب با فراتر رفتن از مرز های جغرافیایی خود، نظام نوین جهاین را تشکیل داد؛ اما 
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همان طور که هر فرصیت، محدودیت هایی را به دنبال یم آورد؛ نظام نوین جهاین نیز 
با چالش هایی روبه رو شد که از متن و بطن خودِ فرهنگ غرب برخاسته بود. عنوان این درسنامه، این چالش های جهاین 

را نشان یم دهد.

چالش های فرهنگ جدید غرب 
را  پیمود، خود، چالش های جدیدی  برای حل چالش های گذشته  مسیری که فرهنگ غرب 

ایجاد کرد. این چالش های جدید، صورت های متفاوتی داشتند:
1. اقتصادی. سیاسی. اجتماعی. فرهنگی / 2. منطقه ای. فرامنطقه ای

3. مقطعی. مستمر / 4. خرد. کالن / 5. درون فرهنگی. بین فرهنگی
6. ذاتی. عارضی / 7. معرفتی و علمی / 8. معنوی و دینی

چالش ها صورت های متفاویت دارند. اگیه یک چالش، ترکییب از چند صورت است. برای مثال: چالش فقر و غنا 
این چالش یک چالش اقتصادی، سیایس، اجتمایع و درون فرهنیگ است که ذایت فرهنگ غرب و مستمر است. 

1. چالش فقر و غنا

برای فهم این چالش، بیایید به عقب بازگردیم و دوباره با ناگیه تارییخ، این بار به اقتصاد غرب بنگریم.

همان  یا  فئودالی  دوره  این  در  غرب،  اقتصادی  سیستم  برگردیم:  وسطی  قرون  به 
ارباب- رعیتی بود.

لیبرالیستی حاکم  اقتصادی  انقالب فرانسه، سیستم  از  بعد  در قرون 18 و 19 و 
شد که از آن به عنوان لیبرالیسم اولیه )متقدم( یاد می کنند. در این دوره، سیستم 
کرد  کارگرانی  به  تبدیل  را  کشاورزان  صنعت،  و  رفت  بین  از  رعیتی  ارباب- 
که سرمایة وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت می فروختند؛ یعنی ظهور 

سیستم اقتصادی سرمایه داری.

نتیجۀ سرمایه داری: این سیستم به مرور، با تأکید بیش از حد بر آزادی اقتصادی، 
راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت در این مقطع نادیده گرفته 
شد، در این دوره و شرایط، شاهد بروز چالشی جدید که تا حد زیادی اقتصادی 

است؛ یعنی چالش فقر و غنا در فرهنگ غرب هستیم.
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درس 10 و 9
پایــة 11

لیبرالیسم اولیه )لیبرالیسم اقتصادی(

دورة زمانی: قرون 18 و 19
اقتصادی صاحبان  کامل  آزادی  و  بود  اقتصاد  در  مخالف دخالت دولت  که  رویکردی  تعریف: 

سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانست.
نظریه پردازان: جان راسل، توماس مالتوس و دیوید ریکاردو

 مالتوس: »کسانی که در فقر متولد می شوند، حق حیات ندارند.«
ریکاردو: »افزایش دستمزد کارگران، موجب افزایش نسل آن ها و پیدایش مشکالت بعدی می شود.«

منتقدان: چارلز دیکنز در رمان »الیور تویست« و کارل مارکس 
 دیکنز: »نوانخانه ها و فیلسوفانی که مدافع آن ها بودند را به سخره گرفت.«

 مارکس: »در نیمة دوم قرن نوزدهم، لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد.«

تو همون دوره ای که لیبرالیسم اقتصادی، روزبه روز سرمایه دارا رو قدرتمند تر و اکرگرا رو فقیرتر یم کرد، مارکس اومد و گفت: 
راه حل رهایی اکرگرا، انقالب پرولتاریا یا همون انقالب اکرگراس! پس اکرگران جهان بیایید و علیه سرمایه داری متحد شوید! 

مارکسیسم

 رویکرد مارکس، رویکردی سکوالر بود و در چارچوب همان بنیان های فرهنگ غرب، به حل 
چالش های جامعة خود پرداخت.

هم  در  صورت  در  که  کرد  ترسیم  آرمانی  جامعه ای  اندیشمندان،  سایر  همانند  مارکس،   
شکسته شدن نظام سرمایه داری توسط کارگران، رخ خواهد داد. 

در جامعة آرمانی مارکس: )این نمودار، نظریات مارکس را فقط در حد کتاب توصیف و ساده کرده است.(

کمونیسمسوسیالیسمسرمایه داری فروپاشی  و  کارگری  انقالب 
نظام سرمایه داری

سوسیالیسم

 رویکردی جامعه گرا در مقابل فردگرایی لیبرال است.
 مرحله ای انتقالی برای رسیدن به کمونیسم است.

 در این مرحله، همچنان مالکیت خصوصی وجود دارد؛ اما مانند سرمایه داری، مطلق نیست.
کمونیسم

 رویکردی جامعه گرا در مقابل فردگرایی لیبرال است.
 آخرین و کامل ترین مرحلة جامعة آرمانی مارکس است.

 در این مرحله، مالکیت خصوصی حذف می شود.
نتیجۀ حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی: 

1. قحطی ایرلند و عدم اقدام »لرد جان راسل« برای جلوگیری از آن و به دنبال آن، کشته شدن 
و مهاجرت نزدیک به یک و نیم میلیون نفر

2. رخ دادن چالش فقر و غنا، به عنوان نخستین چالش در کشورهای غربی
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2. چالش بلوک شرق و غربپایــة 11  
این چالش نیز، مانند چالش فقر و غنا، یکی از چالش های فرهنگ جدید غرب است که در 

سراسر قرن بیستم، تا زمان فروپاشی بلوک شرق در 1991 م ادامه یافت.

قرن 18: بعد از 
انقالب فرانسه

لیبرال ها در طرف راست مجلس فرانسه می نشستند.راست

منتقدان آن ها، در طرف چپ مجلس فرانسه می نشستند.چپ

قرن 20: بعد از 
جنگ جهانی دوم

طرفداران سرمایه داری ← شامل آمریکا و کشورهای اروپای غربیغرب

شامل شرق  ← کمونیست ها(  و  )سوسیالیست ها  مخالفان سرمایه داری 
شوروی، کشورهای اروپای شرقی و چین

ویژگی های این چالش
 

1. چالشی جهانی بود؛ نه منطقه ای
2. جهان را به دو قطب اصلی )به ابرقدرتی آمریکا و شوروی( تقسیم کرد.

3. چالشی درون فرهنگی و تمدنی بود؛ زیرا هر دو قطب، به فرهنگی واحد؛ یعنی فرهنگ غرب 
تعلق داشتند.

 
جوامع سوسیالیستی 

منتقد لیبرالیسم اقتصادی بوده و شعار خود را »عدالت اجتماعی« و »توزیع مناسب ثروت« قرار 
داده بودند؛ اما با دو مشکل اساسی روبه رو شدند:

1. از بین رفتن آزادی افراد: به بهانة عدالت اقتصادی، آزادی معنوی و دنیوی افراد از بین رفت.
2. پیدایش طبقۀ جدید: طبقة جدیدی در این کشورها شکل گرفت که نه براساس ثروت؛ بلکه 

بر مدار قدرت سازمان می یافت.

3. چالش جنگ  جهانی

جنگ، یک پدیدة اجتماعی است که همواره با دالیل دینی، مذهبی، کشورگشایی و... در طول 
تاریخ وجود داشته است. همان طور که همة پدیده ها در طول زمان می توانند تغییر کنند؛ در 

دوران معاصر، جنگ ها نیز از جنبه های مختلف با گذشته متفاوت شده اند.

آگوست کنت معتقد است: 
»بعد از انقالب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت برمی بندد؛ زیرا با رشد صنعت و علم تجربی، 
و  عارضی  بلکه  ذاتی؛  امری  نه  جنگ  بنابراین  می آید؛  به دست  طبیعت  بر  غلبه  طریق  از  ثروت 

تحمیلی است.« 
اما، وقوع دو جنگ جهانی، در نیمءه اول قرن بیستم، خطا بودن نظریءه او را نشان می دهد. 

 
عامل وقوع جنگ های جهانی

نه منشأ دینی داشت و نه ظاهر مذهبی و دینی به خود گرفت؛ بلکه در اثر رقابت کشورهای 
اروپایی بر سر مناطق استعماری، رخ داد.
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ویژگی های جنگ های جهانی:
 رفتار دو طرف در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی توجیه می شد.

 هم جنگ اول و هم جنگ دوم جهانی، ریشه در فرهنگ غرب داشتند؛ بنابراین چالشی درون 
فرهنگی بودند.

 هر دو جنگ از کشورهای غربی فراتر رفته و کل جهان را فراگرفتند.
 در جنگ اول جهانی برای اولین بار از »سالح شیمیایی« و در جنگ دوم جهانی از »بمب اتم« استفاده شد.

 کشته های دو جنگ، حدود 100 میلیون نفر بودند.
 بعد از جنگ جهانی دوم نیز صلحی پایدار، برقرار نشد.

 بحران موشکی کوبا، جنگ سرد، جنگ کره و جنگ ویتنام

جنگ سرد
پس از جنگ دوم جهانی )1945- 1939(، هر یک از دو بلوک شرق و غرب، بخشی از جهان 
را زیر نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنگ سرد بین دو بلوک+ 

جنگ گرم در مناطق پیرامونی ادامه یافت.

جنگ های گرم در مناطق پیراموین در اصل به نفع کشورهای درگیر جنگ سرد بود؛ چراکه با فروش اسلحه به این 
کشورها، یم توانستند اقتصاد خود را رونق ببخشند. 

جنگ تمدن ها
بعد از فروپاشی بلوک شرق در سال 1991 و پایان جنگ سرد، جنگ همچنان ادامه دارد، 
اما این بار طرف دیگری را برای جنگ انتخاب می کنند و جنگ را از دل فرهنگ غرب، به 
فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل می کنند که در دوران استعمار، تحت سلطة جهان غرب بودند.

طراح نظریۀ جنگ تمدن ها: ساموئل هانتینگتن
هدف: توجیه عملیات نظامی قدرت های غربی در برابر مقاومت های کشورهای غیرغربی

ویژگی های آن:
1. آخرین مرحلۀ درگیری ها در جهان معاصر است. )به زعم هانتینگتن(

2. رقابت ها و درگیری ها، بین تمدن ها و فرهنگ های بزرگ است؛ نه در بین دولت- ملت ها
3. فرهنگ اسالم، بزرگترین تهدید برای غرب دانسته می شود.

4. چالش شمال و جنوب 

بعد از جنگ جهانی دوم، برخی اندیشمندان این باور را مطرح کردند که چالش اصلی، نه بین 
بلوک شرق و غرب؛ که بین کشورهای غنی و فقیر است. 

تقابل و چالش شمال و جنوب، یک چالش جهانی است و اگر فّعال شود، بسیاری از چالش های 
درونی کشورهای غربی را نیز، دوباره فّعال خواهد کرد.

اصطالحات مختلفی برای نشان دادن این چالش وجود دارد  
1. معروف ترین این اصطالحات، شمال و جنوب است:

برخی از تقابل کشورهای غنی و فقیر یا کشورهای صنعتی و غیرصنعتی در جهان، به عنوان تقابل 
شمال و جنوب یاد می کنند؛ زیرا بیش تر کشورهای ثروتمند در نیم کرة شمالی و برعکس بیش تر 

کشورهای فقیر، در نیم کرة جنوبی زمین قرار دارند.
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پایــة 11
2. جهان اول و دوم و سوم:

جهان اول: کشورهای سرمایه داری بلوک غرب، جهان دوم: کشورهای قرارگرفته در کانون بلوک 
شرق و جهان سوم: کشورهای خارج از دو بلوک غرب و شرق

3. توسعه یافته و عقب مانده:
کشورهای  با  مقایسه  در  کشورها،  سایر  و  ثروتمند  و  صنعتی  کشورهای  همان  توسعه یافته ها 

توسعه یافته، عقب مانده یا در حال توسعه هستند.
4. مرکز و پیرامون:

به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد. این اصطالح بیش تر توسط افرادی 
به کار می رود که معتقدند، عملکرد کشورهای مرکز، باعث ضعف کشورهای پیرامونی شده است.

5. استعمارگر و استعمارزده )استعمارشده(:
این اصطالح توسط کسانی به کار می رود که معتقدند نزاع بین کشورهای فقیر و غنی، نه تنها 
که  اقتصادی؛  ضعف  نه  فقیر،  کشورهای  عمدة  مشکل  و  است  نیز  فرهنگی  بلکه  اقتصادی؛ 

خودباختگی فرهنگی می باشد.

کدام گزینه در مورد فرهنگ غرب، نادرست است؟  حافظه ای. 321
 در قرن هجدهم، ارزش ها و آرمان های دنیوی برای جهان غرب موجی از امید آفرید.

 تضادهای فقر و غنا، شمال و جنوب و بحران های زیست محیطی، معرفتی، معنوی، اخالقی و عاطفی 
از فرهنگ جهان غرب سر بر آوردند. 

 به میزانی که فرهنگ جدید غرب از مرزهای خود فراتر می رود و در مسیر جهانی شدن گام 
برمی دارد، تضادها و چالش های آن نیز از بین می روند.

 جهان غرب در راستای تحقق آمال و آرزوهای خود، حقوق، سیاست، اقتصاد و صنعت متناسب 
با فرهنگ خود را پدید آورد.

با توجه به جدول، گزینۀ درست را انتخاب کنید.  جدویل- ترکییب. 322

لیبرالیسم اولیه

منتقداننظریه پردازاننام دیگردورة زمانی

»ب«»الف«
»پ«

- توماس مالتوس
»ت«

- چارلز دیکنز
»ث«

 قرون 18 و 19- لیبرالیسم اقتصادی- جان راسل- دیوید ریکاردو- کارل مارکس
 قرن 18- لیبرالیسم متقدم- جان راسل- دیوید ریکاردو- الیور تویست

 قرن 19- لیبرالیسم اقتصادی- جان راسل- کارل مارکس- دیوید ریکاردو
 قرون 18 و 19- لیبرالیسم متقدم- دیوید ریکاردو- کارل مارکس- جان راسل
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هر کدام از گزاره های زیر به ترتیب جزء کدام دسته از کنش ها یا پدیده های اجتماعی قرار می گیرند؟. 181
الف( خوشحال شدن از فروپاشی گروهک تروریستی داعش / ب( سازمان ملل

پ( فکر کردن به آیندة خود / ت( شرکت در انتخابات
کنش  ذهنی-  و  فردی  کنش  کالن-  و  عینی  اجتماعی  پدیدة  کالن-  و  ذهنی  اجتماعی  پدیدة   

اجتماعی و بیرونی
 کنش اجتماعی ذهنی و خرد- پدیدة اجتماعی عینی و خرد- کنش فردی و بیرونی- کنش فردی و بیرونی
 کنش درونی و اجتماعی- کنش بیرونی و اجتماعی- کنش فردی و درونی- کنش فردی و درونی
 پدیدة اجتماعی بیرونی و کالن- پدیدة اجتماعی عینی و کالن- کنش ذهنی و کالن- کنش ذهنی و خرد

تأثیر جهان طبیعی، جهان اجتماعی و جهان ماورای طبیعی را به ترتیب در عبارات زیر مشخص کنید.. 182
الف( کفر نعمت، از کفت بیرون کند.

ب( ساختن خانه های مقاوم در برابر زلزله
پ( خواندن نماز آیات بعد از بالیای طبیعی

ماورای  جهان  اجتماعی-  جهان  طبیعی←  جهان  طبیعی-  ماورای  جهان  اجتماعی←  جهان   
طبیعی←جهان طبیعی

 ← طبیعی  جهان  اجتماعی-  جهان  طبیعی←  جهان  اجتماعی-  جهان  طبیعی←  ماورای  جهان   
جهان ماورای طبیعی

ماورای  ماورای طبیعی- جهان  ماورای طبیعی← جهان طبیعی- جهان طبیعی← جهان   جهان 
طبیعی← جهان طبیعی

 جهان طبیعی← جهان ماورای طبیعی- جهان ماورای طبیعی← جهان اجتماعی- جهان طبیعی← 
جهان ماورای طبیعی

کدام گزینه در مورد فرایند پیدایش تا تبدیل یک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر . 183
درست است؟

 پیدایش جهان اجتماعی با آگاهی و ارادة افراد← پیدایش پیامدها و الزامات← ایجاد فرصت ها 
جهان  الزامات  شدن  برداشته  نوین←  اراده ای  و  آگاهی  گسترش  و  پیدایش  محدودیت ها←  و 

اجتماعی← پیدایش جهان اجتماعی جدید
 پیدایش جهان اجتماعی با کنش افراد← پیدایش پیامدها و الزامات← کنشگرِی فعال انسان ها← 
جهان  پیدایش  محدودیت ها←  و  فرصت ها  ایجاد  جدید←  اجتماعی  جهان  به سوی  برداشتن  گام 

اجتماعی جدید براساس عقاید و ارزش ها 
محدودیت ها←  و  فرصت ها  پیدایش  ارزش ها←  و  عقاید  براساس  اجتماعی  جهان  پیدایش   
پیدایش بحران هویت فرهنگی← فراتر رفتن تغییرات از محدودة جهان اجتماعی← پیدایش فرهنگ 

جدید←پیدایش جهان اجتماعی جدید براساس آگاهی و ارادة افراد
و محدودیت ها←  پیدایش فرصت ها  ارزش ها←  و  آرمان ها  براساس  اجتماعی  پیدایش جهان   
و  پیامدها  پیدایش  اجتماعی←  از محدودة جهان  تغییرات  رفتن  فراتر  انسان ها←  فعال  کنشگرِی 

الزامات← پیدایش جهان اجتماعی جدید
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هر یک از عبارت های زیر به ترتیب به کدام نوع جهان اجتماعی اشاره دارند؟. 184
الف( جهانی که از نگاه توحیدی به عالم غفلت می کند. 

ب( جهانی که استعدادهای معنوی انسان را نادیده می گیرد. 
 پ( جهانی که فقط علوم تجربی را علم می داند. 

 ت( جهانی که از هیچ نوع قداستی برخوردار نیست.
 جهان دنیوی- جهان متجدد- جهان توحیدی- جهان مدرن

 جهان معنوی- جهان اساطیری- جهان متجدد- جهان اساطیری
 جهان اساطیری- جهان سکوالر- جهان معنوی- جهان دنیاگریز

 جهان معنوی اساطیری- جهان دنیوی- جهان متجدد- جهان مدرن
جهان . 185 در  انسان ها«  آزادی  و  اراده  رفتن  دست  »از  و  آهنین«  »قفس  »قداست زدایی«،  علت 

متجدد، در کدام گزینه آمده است؟
 طرد عناصر معنوی و مقدس- رواج بیش از اندازة کنش های اخالقی و عاطفی- قفس آهنین

 رویکرد دنیوی و این جهانی- رواج بیش از اندازة کنش های معطوف به دنیا- قفس آهنین
 استفاده از علوم تجربی- کنار گذاشتن کنش های اخالقی و عاطفی- کنار گذاشتن روش های فراتجربی

به  معطوف  حسابگرانة  کنش های  گذاشتن  کنار  تجربی-  علوم  به وسیلة  دنیوی  اهداف  تعقیب   
دنیا- از دست رفتن توان داوری دربارة ارزش های بشری

هر یک از هویت های ذکر شده، به  ترتیب کدام ویژگی ها را دارند؟. 186
»ژنتیک- عزت و استقالل- مکان تولد- صداقت«

 فردی، ثابت و انتسابی- اکتسابی، ثابت و اجتماعی- انتسابی، اجتماعی و ثابت- اکتسابی، اجتماعی 
و متغیر

اکتسابی،  فردی-  و  اجتماعی  انتسابی،  متغیر-  و  اجتماعی  انتسابی،  انتسابی-  و  ثابت  اجتماعی،   
اجتماعی و متغیر

 فردی، ثابت و انتسابی- انتسابی، اجتماعی و متغیر- انتسابی، فردی و ثابت- اکتسابی، فردی و متغیر
انتسابی،  فردی-  و  اجتماعی  انتسابی،  متغیر-  و  اجتماعی  اکتسابی،  انتسابی-  و  ثابت  اجتماعی،   

فردی و متغیر
و . 187 میان نسلی«  و  »نزولی  میان نسلی«،  و  »صعودی  اجتماعی  تحرک  به  به ترتیب  گزینه،  کدام 

»نزولی و درون نسلی« اشاره دارد؟
 رانندة تاکسی که استاد دانشگاه می شود.- کشور مستقلی که مستعمره می شود.- فرزند پزشکی 

که معتاد می شود.
 کشور مستعمره ای که آزاد شده است.- استاد دانشگاهی که اخراج می شود.- فرزند پزشکی که 

معتاد می شود.
 کشور مستعمره ای که آزاد شده است.- فرزند پزشکی که معتاد می شود.- استاد دانشگاهی که 

اخراج می شود.
 رانندة تاکسی که استاد دانشگاه می شود.- کشور مستقلی که مستعمره می شود.- استاد دانشگاهی 

که اخراج می شود.
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کدام گزینه در مورد حالتی که در جامعۀ جهانی یک فرهنگ، غالب است، درست نیست؟  چالیش. 291
 هرچه فرهنگ غالب، مطلوب تر باشد، جامعة جهانی انسجام بیشتری دارد.

 هرچه فرهنگ غالب، نامطلوب تر باشد، چالش درون فرهنگی جامعة جهانی بیش تر است.
 اگر فرهنگ غالب، فرهنگ سلطه باشد، جامعة جهانی به دو بخش مرکز و پیرامون، تقسیم می شود.

 اگر فرهنگ غالب، فرهنگ مطلوب نباشد، در جامعة جهانی، چالش های بین فرهنگی و تمدنی 
رخ می دهد.

به ترتیب، چالش جامعۀ جهانی و مصداق آن را، در حالت های مختلف در جدول زیر مشخص . 292
جدویل کنید.  

مصداق چالش هانوع چالش هاجامعۀ جهانی

»ب«»الف«حضور فعال فرهنگ های متفاوت

»ت«»پ«غلبة فرهنگ سلطه 

 بین فرهنگی و تمدنی- چالش میان فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم- درون فرهنگی- چالش مرکز و پیرامون
 بین  فرهنگی- چالش میان فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم- میان فرهنگی- چالش مرکز و پیرامون
 درون تمدنی- چالش مرکز و پیرامون- درون فرهنگی- چالش میان فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم
 درون فرهنگی- چالش مرکز و پیرامون- درون تمدنی- چالش میان فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم

حافظه ای. 293 کدام گزینه در مورد ویژگی جامعۀ جهانی، قبل از ظهور غرب جدید، نادرست است؟  
 فرهنگ ها و تمدن های مختلف در بخش های مختلف جهان، حاکمیت سیاسی مربوط به خود را 

به وجود آورده بودند.
 روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی بین کشورهای مختلف با حاکمیت متفاوت برقرار بود. 

 سرنوشت تعامالت فرهنگی، تابع روابط سیاسی، نظامی یا اقتصادی قرار می گرفت. 
 کشورهایی که از ظرفیت فرهنگی برتری برخوردار بودند، می توانستند گروه مهاجم را در خود 

هضم و جذب کنند.
درستی و نادرستی عبارت های زیر در مورد »ویژگی فرهنگ غرب در طول قرن 17 تا 20«، . 294

در کدام گزینه آمده است؟  ترکییب
الف( تعریف فرهنگ  جوامع غیرغربی در حاشیۀ روابط و سازمان  های سیاسی و اقتصادی جهانی 

ب( شکل جدید در روابط میان جوامع با جامعۀ جهانی
پ( توانایی فرهنگ های مختلف برای عبور از مرز های جغرافیایی خود از طریق روابط تجاری

ت( شکل گیری نظام نوین جهانی
 ن- د- ن- د   ن- ن- د- ن 
 د- د- ن- د   د- ن- د- ن



104105

آزمون
جامعهشناسی

»تحمیل فرهنگ خود بر مهاجم« و . 295 »حفظ هویت خود«،  به ترتیب، در کدام گزینه، مصادیق 
فراتر از کنکور »غلبۀ فرهنگی« به درستی آمده است؟ 

ایرانی   جامعة اسالمی با شکست نظامی از مغوالن- چین پس از شکست از مغوالن- فرهنگ 
به رغم پیروزی یونانیان، در دورة حاکمیت سلوکیان

 چین پس از شکست از مغوالن- جامعة اسالمی با شکست نظامی از مغوالن- فرهنگ ایرانی 
به رغم پیروزی یونانیان، در دورة حاکمیت سلوکیان

از  از شکست  یونانیان، در دورة حاکمیت سلوکیان- چین پس  پیروزی  به رغم  ایرانی  فرهنگ   
مغوالن- جامعة اسالمی با شکست نظامی از مغوالن

 فرهنگ ایرانی به رغم پیروزی یونانیان، در دورة حاکمیت سلوکیان- جامعة اسالمی با شکست 
نظامی از مغوالن- چین پس از شکست از مغوالن

چالیش. 296 کدام گزینه در مورد فرایند تکوین نظام نوین جهانی درست است؟  
 سکوالریسم ← استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی ← پیوند قدرت با تجارت، سرمایه 

و صنعت ← به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی و سازمان های فراماسونری
 پیدایش قدرت های سکوالر ← پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ← به خدمت گرفتن 

مبلغان مسیحی و سازمان های فراماسونری ← استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی
 استبداد و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی ← به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی ← پیدایش 

قدرت های سکوالر ← پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت
 به خدمت گرفتن مبلغان مسیحی و سازمان های فراماسونری ← پیوند قدرت با تجارت، سرمایه 

و صنعت ← پیدایش قدرت های سکوالر ← استبداد و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی
حافظه ای. 297 کدام گزینه به نتایج »انقالب فرانسه« اشاره دارد؟ 

 جدایی رسمی دین از دولت- هویت سازی جدید قومی و نژادی- ظهور دولت ملت ها 
 ظهور قدرت های سیاسی سکوالر- زوال تدریجی قدرت کلیسا- هویت سازی جدید تاریخی و جغرافیایی

 زوال تدریجی قدرت کلیسا- حاکمیت اربابان و فئودال ها- هویت سازی جدید قومی و نژادی
 جدایی رسمی دین از دولت- هویت سازی جدید تاریخی و جغرافیایی- حاکمیت اربابان و فئودال ها

 پاسخ سؤاالت زیر، در مورد مرحلۀ چهارم تکوین نظام نوین جهانی، در گزینۀ .......... به درستی . 298
ترکییب آمده است.  

الف( مهم ترین عامل ادغام جوامع غیرغربی در نظام نوین جهانی چه بود؟
ب( کشور های استعمارزده، به چند نوع تقسیم می شوند؟

پ( جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی که انجام دادند، با چه چیزی مواجه شدند؟
 استبداد- استعماری و نیمه استعماری- استعمار فرانو 

 استعمار نو- تحت سلطه و تحت نفوذ- نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
 سکوالریسم- اشغال کامل و تحت نفوذ- اشغال کامل نظامی

 استعمار- اشغال کامل نظامی و نیمه استعماری- استعمار نو و فرانو
کدام گزینه به ترتیب به مراحل »اقتصادی«، »سیاسی« و »فرهنگی« در شکل گیری نظام نوین . 299

مفهویم جهانی اشاره دارد؟  
 سازمان های فراماسونری- ادغام جوامع در نظام نوین جهانی- پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت
 پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر- به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری- استعمار

 پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت- پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر- به خدمت گرفتن 
مبلغان مذهبی

 استعمار نو- به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری- استعمار و ادغام جوامع 
در نظام نوین جهانی
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»کشورهای . 300 با  کدام یک  و  غربی«  »کشورهای  کلیدواژة  با  زیر  گزاره های  از  کدام یک 
چالیش استعمارزده« تکمیل می شوند؟  

برای یادگیری لکیدواژه ها، آن واژه را از جمله حذف کنید و ببینید که نقش آن واژه در جمله چه میزان مهم بود؟ این دسته 
و  در جمالت مهم  از آن ها  کدام  و فهم نقش هر  یادگیری لکیدواژه های مهم هر درس  برای  از سؤاالت، تمرین خویب 

لکیدی است. 
»اقتصاد کشور های ..........»الف«.......... به بازار مصرف کاالهای تولیدشدة کشورهای ..........»ب«.......... 
صادرات  می کنند.  تأمین  را  ..........»پ«..........  کشورهای  خام  مواد  کشورها  این  می شوند،  تبدیل 
کشورهای ..........»ت«.......... اغلب به مواد خام محدود می شود و به دلیل وابستگی اقتصادی به کشورهای 
..........»ث«.......... مبادالت تجاری در سطح جهان را نامتعادل می کنند. کشورهای ..........»ج«.......... نیز 
به واسطۀ اقتضای بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای ..........»چ«.......... منتقل می کنند.«

 کشورهای غربی: ب، پ، ث، ج- کشورهای استعمارزده: الف، ت، چ
 کشورهای غربی: الف، ت، چ- کشورهای استعمارزده: ب، پ، ث، ج

 کشورهای غربی: الف، ت، ث - کشورهای استعمارزده: ب، پ، ج، چ
 کشورهای غربی: ب، ت، ج، چ- کشورهای استعمارزده: الف، پ، ث

کدام گزینه به ترتیب به »تعریف اقتصاد تک محصولی«، »پیامد آن برای کشور استعمارزده« و . 301
»پیامد جهانی آن« اشاره دارد؟  ترکییب

 اقتصادی که مبتنی بر صادرات یک مادة خام است.- قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان 
می گیرد.- مبادالت تجاری نامتعادل می شود.

وابسته می کند.-  به کشورهای غربی  را  تولید می کند.- آن ها  فقط یک محصول  اقتصادی که   
قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را سلب می کند.

 اقتصادی که مبتنی بر واردات یک مادة خام است.- مبادالت تجاری نامتعادل می شود.- انتقال 
ثروت به کشورهای غربی ادامه می یابد.

 اقتصادی که فقط یک محصول صادر می کند.- انتقال ثروت به کشورهای غربی ادامه می یابد.- 
قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد.

کناکیش. 302 به ترتیب »علت« و »پیامد« نامتعادل شدن مبادالت در سطح جهانی در کدام گزینه آمده است؟  
 وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر- اقتصاد تک محصولی
 اقتصاد تک محصولی- وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر

 تداوم انتقال ثروت به کشورهای غربی- وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگر
به  ثروت  انتقال  تداوم  استعمارگر-  کشورهای  به  استعمارزده  کشورهای  اقتصادی  وابستگی   

کشورهای غربی
و . 303 داشتند  شرایطی  چه  به ترتیب  »استعمارنو«  و  »استعمار«  دوران  در  استعمارزده  کشورهای 

ترکییب کدام عامل منجر به عبور از استعمار به استعمار نو شد؟ 
 وابستگی کامل اقتصادی و سیاسی- دولت مستقل در عین اقتصاد وابسته- وابستگی اقتصادی 

کشورهای استعمارزده به کشورهای غربی
سیاسی  وابستگی  اقتصادی-  و  سیاسی  استقالل  اقتصادی-  استقالل  عین  در  سیاسی  وابستگی   

کشورهای استعمارزده به کشورهای غربی
 دولت مستقل در عین اقتصاد وابسته- وابستگی کامل اقتصادی و سیاسی- مقاومت های سیاسی 

و نهضت های آزادی بخش کشورهای مستعمره
 استقالل سیاسی و اقتصادی- وابستگی سیاسی در عین استقالل اقتصادی- مقاومت های سیاسی و 

نهضت های آزادی بخش کشورهای مستعمره
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پاسخ سؤاالت زیر در مورد دولت - ملت ها در گزینۀ .......... آمده است.  ترکییب. 304
الف( چه نوع حاکمیتی بودند؟

ب( تفاوت آن ها با حاکمیت های پیشین چه بود؟
پ( چه نوع هویتی را به رسمیت می شناختند؟

ت( در مسیر توسعۀ خود، به چه صورت درآمدند؟
 سیاسی- ملی گرا و سکوالر بودند.- خود را با هویت دینی و معنوی می شناختند.- دولت های جهانی

 اقتصادی و سیاسی- خود را با هویت دینی و معنوی می شناختند.- هویت های قومی و سکوالر- 
دولت های جهانی

 اقتصادی- هویت دینی و معنوی نداشتند.- هویت های قومی و تاریخی- قدرت های استعماری
 سیاسی و اقتصادی- کاماًل سکوالر بودند.- هویت های ناسیونالیستی و قومی- قدرت های استعماری

تجمع قدرت .......... در دست .......... و ..........، نه تنها هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل . 305
کناکیش می کند؛ بلکه .......... 

 رسانه- کشورهای غربی- آمریکا- بر هویت فرهنگی در سطح جهان نیز تأثیرگذار است.
 فرهنگ- کشورهای غربی- صاحبان ثروت- موجب تضعیف سازوکارهای دموکراسی نیز می شود.

 رسانه- صاحبان ثروت- کانون های صهیونیستی- آشکارا برخالف ارزش های دموکراتیک جهان 
غرب نیز است.

جهان  دموکراتیک  ارزش های  برخالف  آشکارا  آمریکا-  صهیونیستی-  کانون های  فرهنگ-   
غرب نیز است.

در چه حالتی در جامعۀ جهانی، تعامالت، گفت وگو ها و برخورد های فرهنگی رخ می دهد و . 306
کناکیش نتیجۀ آن چیست؟  

 جامعة جهانی، عرصة حضور فّعال فرهنگ های متفاوت باشد.- چالش بین  فرهنگی و تمدنی
 جامعة جهانی، یک فرهنگ غالب داشته باشد.- چالش بین  فرهنگی
 جامعة جهانی دارای فرهنگ سلطه باشد.- چالش مرکز و پیرامون

 جامعة جهانی عرصة حضور چند فرهنگ باشد.- چالش درون فرهنگی و تمدنی
»در جامعۀ جهانی قبل از ظهور غرب جدید، سرنوشت تعامالت فرهنگی، تابع روابط سیاسی، نظامی . 307

ترکییب و اقتصادی نبود.« در مورد این جمله، درستی و نادرستی گذاره های زیر را مشخص کنید.  
الف( به نفع کشورهایی بود که از ظرفیت فرهنگی برتری نسبت به قوم غالب برخوردار بودند. 

ب( به ضرر کشورهایی بود که گروه های مهاجم را در درون فرهنگ خود هضم و جذب می کردند. 
پ( فرهنگ های مختلف، می توانستند از طریق گفت وگو های مستقیم علمی و معرفتی، از مرزهای 

جغرافیایی خود عبور کنند.
ت( فرهنگ های مختلف، نمی توانستند از طریق روابط تجاری، از مرز های جغرافیایی خود عبور کنند. 

 د- ن- د- ن  ن- د- ن- د  د- د- ن- ن  ن- ن- د- د
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کدام گزینه، عامل شکل گیری نظام نوین جهانی را به درستی نشان می دهد؟  ترکییب. 308
 قرن 17← پیدایش قدرت های سکوالر← شکل گیری اقتصاد گسترده و تقسیم جهان به مرکز 

و پیرامون
و  سیاسی  مرز های  از  تقسیم کار  رفتن  فراتر  پیرامون←  و  مرکز  به  جهان  تقسیم  قرن 20←   

اقتصادی موجود
پیدایش  موجود←  اقتصادی  و  سیاسی  مرز های  از  اقتصاد  رفتن  فراتر   ←20 و   19 سدة   

قدرت های سکوالر
از مرز های سیاسی و  تقسیم کار  فراتر رفتن  اقتصاد گسترده←  تا 20← شکل گیری   سدة 17 

اقتصادی موجود
مرحلۀ بعد از پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت در تکوین نظام نوین جهانی کدام است . 309

ترکییب و در این مرحله از چه طریق بر فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی تأثیر گذاشتند؟ 
 به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری- سازمان های فراماسونری

 استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی- استعمار نو و فرانو
 پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر- دولت ملت های جدید

 به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری- تبلیغ مسیحیت
چالیش. 310 در کدام گزینه، عامل تشکیل دولت- ملت ها به  ترتیب نشان داده شده است؟  

 زوال قدرت کلیسا← رسمی شدن سکوالریسم← انقالب فرانسه← تعریف هویت با ویژگی های 
جغرافیایی، تاریخی، قومی و نژادی

تعریف  دولت ها←  توسط  دینی  هویت  حذف  سکوالریسم←  شدن  رسمی  فرانسه←  انقالب   
هویت با ویژگی های جغرافیایی، تاریخی، قومی و نژادی

 حذف هویت جغرافیایی، تاریخی، قومی و نژادی توسط دولت ها← زوال قدرت کلیسا← رسمی 
شدن سکوالریسم← انقالب فرانسه

هویت  حذف  دولت←  از  دین  جدایی  جدید←  دولت های  شکل گیری  فرانسه←  انقالب   
جغرافیایی، تاریخی، قومی و نژادی توسط دولت ها

هر یک از موارد زیر به ترتیب با چه موضوعی مرتبط است؟  فراتر از کنکور. 311
کنکور،  جامعه شنایس  تا ۸ تست   5 بین  هر سال  یازدهم است،  و  دهم  پایءه  کتاب های  از  ترکییب  این سؤال یک سؤال 

تست های ترکییب از چند درس، یا چند کتاب است؛ بنابراین بهتر است این دسته از سؤاالت را جدی بگیرید.

الف( جهان بینی غالب در غرب
ب( عامل اصلی هویت یابی جوامع غربی

پ( انسان را به موجودی منفعل تبدیل می کند.
ت( با وقوع آن، دولت ها به طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند.
 دنیاگرایی- سوسیالیسم- سرنوشت باوری- شکل گیری نظام نوین جهانی

 سکوالریسم- سرمایه داری- جبرگرایی- انقالب فرانسه
 اومانیسم- مارکسیسم- دنیاگرایی- ظهور دولت ملت ها

 روشنگری- لیبرالیسم- حقیقت باوری- سکوالریسم آشکار
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 »به چه دلیل« و »در کدام مرحله«، از مراحل تکوین نظام نوین جهانی، بازرگانان نسبت به . 312
ترکییب زمین داران، جایگاه باالتری پیدا کردند؟ 

 رشد تجارت و برده داری، انتقال برده های آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع 
اروپایی- پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

بازار مصرف- به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و  ارزان و   دسترسی به مواد خام، نیروی کار 
سازمان های فراماسونری

 دسترسی به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف- پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت
 رشد تجارت و برده داری، انتقال برده های آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع 

اروپایی- به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری
 نظام نوین جهانی، در مرحلۀ سوم تکوین خود، از چه طریق به ترتیب بر »نخبگان سیاسی« و . 313

ترکییب »فرهنگ عمومی« جوامع غیرغربی تأثیر گذاشت؟ 
 مبلغان مذهبی- سازمان های فراماسونری 

 سازمان های فراماسونری- مبلغان مذهبی 
 تبلیغ مسیحیت- سازمان های فراماسونری 

 مبلغان مذهبی- تبلیغ مسیحیت
پیامدهای »تک محصولی« شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده به ترتیب در کدام گزینه آمده . 314

ترکییب است؟  
 مبادالت تجاری نامتعادل جهانی← انتقال ثروت به کشورهای غربی← سلب قدرت چانه زنی 

کشورهای استعمارزده در اقتصاد جهانی← وابستگی اقتصادی
 وابستگی اقتصادی← سلب قدرت چانه زنی کشورهای استعمارزده در اقتصاد جهانی← مبادالت 

تجاری نامتعادل جهانی← انتقال ثروت به کشورهای غربی
 سلب قدرت چانه زنی کشورهای استعمارزده در اقتصاد جهانی← وابستگی اقتصادی← مبادالت 

تجاری نامتعادل جهانی← انتقال ثروت به کشورهای غربی
کشورهای  چانه زنی  قدرت  سلب  جهانی←  نامتعادل  تجاری  مبادالت  اقتصادی←  وابستگی   

استعمارزده در اقتصاد جهانی← انتقال ثروت به کشورهای غربی
اغلب . 315 درحالی که  هستند؛  اتیوپی  و  هند  برزیل،  قهوه،  تولید کنندة  کشورهای  »بزرگ ترین 

شرکت های بزرگ فروش و آماده سازی قهوه، آمریکایی هستند.« این عبارت، با کدام گزینه 
ارتباط مفهومی دارد؟   مفهویم

 اقتصاد کشورهای غربی و استعمارگر، به بازار مصرف کاالهای تولیدشدة کشورهای استعمارزده، 
تبدیل می شوند.

 اقتصاد این کشورها تک محصولی است و آن ها با صادرات مواد خام و اولیه، روز به روز وابستگی 
اقتصادی بیشتری به کشورهای غربی پیدا می کنند.

و  می کنند  تأمین  را  استعمارزده  کشورهای  کار  نیروی  و  مصرف  بازار  استعمارگر،  کشورهای   
درعوض مواد خام اولیه را از آن ها می گیرند. 

 کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل 
می کنند. 
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جاهای خالی در جدول زیر، با گزینۀ .......... کامل می شود.  ترکییب. 316

معلولعلت

انتقال صنایع وابسته به کشورهای استعمارزده»الف« 

فروپاشی عثمانی»ب« 

»پ« افول قدرت کلیسا در غرب

و  فئودال ها  حاکمیت  افول  اقتصادی-  روابط  و  نظامی  تهدید  استعمارزده-  کشورهای  استقالل   
اربابان بزرگ

 تعدیل جهانی ثروت- سازمان های فراماسونری- ظهور سکوالریسم
 منافع بیش تر کشورهای استعمارگر- نفوذ گروه های مبلغ مسیحی و فراماسونری- ظهور دولت ملت ها
 انتقال ثروت به کشورهای غربی- نفوذ گروه های مذهبی و تهدید نظامی- افول حاکمیت کنت ها و لردها

نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی به ترتیب در »دوران استعمار« و »پیش از استعمار« و در . 317
»دوران استعمار نو« چگونه بود؟  فراتر از کنکور

 مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای غیرمتعادل انجام می شد.- به بازار مصرف کاالهای 
تولیدشدة کشورهای غربی تبدیل می شد.- استقالل سیاسی و اقتصادی آن ها به رسمیت شناخته شد.

 مبادالت تجاری در سطح جهانی به گونه ای غیرمتعادل انجام می شد.- روابط تجاری در حّدی 
ناگزیر  را  آن ها  وابسته،  اقتصاد  دهد.-  قرار  خطر  معرض  در  را  آنان  سیاسی  استقالل  که  نبود 

می ساخت تا در چرخة نامتعادل جهانی توزیع ثروت قرار گیرند.
 با رشد کشورهای استعمارزده، فاصله و وابستگی کشورهای غربی و غیرغربی کاهش می یافت.- 
اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به گونه ای مستقل عمل می کرد.- اقتصاد وابسته، آن ها را 

ناگزیر می ساخت تا در چرخة نامتعادل جهانی توزیع ثروت قرار گیرند.
 دولت های وابستة این کشورها را ناگزیر از قرار گرفتن در چرخة نامتعادل جهانی توزیع ثروت 
می کرد.- نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تأمین می کرد.- استقالل سیاسی و 

اقتصادی آن ها به رسمیت شناخته شد.
کناکیش. 318 کدام گزینه در مورد وقایع بعد از فروپاشی عثمانی، نادرست است؟  

جدید،  ملی  هویت  با  جدیدی  کشورهای  استعماری،  دولت های  تحت نفوذ  مناطق  تناسب  به   
تأسیس شدند.

 در هویت سازی های جدید، ابعاد نژادی و قومی مناطق تحت نفوذ این دولت، به فراموشی سپرده شد.
 اسالم، به عنوان یک عنصر هویت بخش، به فراموشی سپرده شد. 

 بیت المقدس، محل تشکیل دولت مهاجران غاصب صهیونیست شد.
ترکییب. 319 هر یک از موارد زیر، به ترتیب منجر به وقوع چه پدیده ای شده  است؟  

الف( شکل گیری شرکت های چندملیتی و گسترش صنعت ارتباطات
ب( حفاظت و حمایت از منافع جهان اسالم و ترویج صلح بین المللی

پ( موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا، در عرصۀ رسانه
 جهانی شدن- اتحادیة عرب- صنعت ارتباطات

 کاهش اهمیت مرز های سیاسی- سازمان کنفرانس اسالمی- امپراتوری رسانه
 رشد بازارهای مشترک منطقه ای- ناتوی شرق- امپراتوری رسانه
 دهکدة واحد جهانی- سازمان کنفرانس اسالمی- صنعت ارتباطات
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نخبگان . 320 و  عمومی  فرهنگ  در جدول، چگونه  ذکرشده  دوران  دو  در  غرب  جهان  به ترتیب 
جدویل کشورهای غیرغربی را تحت تأثیر قرار می داد؟  

فرهنگ کشورهای غیرغربی
فرهنگ نخبگانفرهنگ عمومیدوران

»ب«»الف«استعمار

»ت«»پ«استعمار فرانو

 مبلغان مذهبی- سازمان های فراماسونری- تثبیت مرجعیت علمی غرب- توزیع هدفمند علوم 
طبیعی و علوم انسانی

 سازمان های فراماسونری- توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی- تثبیت مرجعیت علمی 
غرب- رسانه

 تبلیغ مسیحیت- سازمان های فراماسونری- رسانه- تثبیت مرجعیت علمی غرب
 سازمان های فراماسونری- تبلیغ مسیحیت- رسانه- منع آموزش دانش های راهبردی





244

پاسـخنامــه
جامعهشناسی

280  . »1« گزینه های  در  »الف«:   
 »1« گزینه های  »ب«: در  است./� درست   »4« و 
اومانیسم ویژگی اصلی  »2« درست است؛ زیرا  و 
گزینه ها  همءه  در  »پ«:  است./� مدرن  انسان 
شناخت  انواع  از  یکی  وحی  زیرا  است؛  درست 
مشاهده،  و  عقل  طریق  از  که  است  شهودی 
به دست نمی آید./�»ت«: در گزینه های »1« و »4« 

درست است، گزینءه »2« و »3«، نتیجءه آن است.
که .  281 ویژگی  آن  »الف«:   

ویژگی  می کند،  معرفی  را  حقیقت  شناخت  راه 
روشنگری  یعنی  غرب؛  فرهنگ  معرفت شناختی 
است. گزینه های »2« و »3« را رد می کنیم؛ زیرا 
سکوالریسم، ویژگی هستی شناختی فرهنگ غرب 
است./�»ب«: روشنگری در معنای عام، پدیده  ای 
جدید و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست؛ 
بلکه ریشءه آن به انبیاء الهی بازمی گردد؛ بنابراین، 
انسان شناسی  و  با هستی شناسی  اگر  این رویکرد 
دینی همراه شود، می تواند تفسیری دینی از انسان 
و جهان ارائه دهد./�»پ«: روشنگری در معنای 
در  پذیرفته شده  معرفت شناختی  مبنای  خاص، 

فرهنگ غرب است.
282  . »1« گزینءه  در  فقط  »الف«:   

 »2« و   »1« گزینه های  در  »ب«:  است./� درست 
درست است./�»پ«: در گزینه های »1« و »3« درست 
است./�»ت«: در گزینه های »1« و »2« درست است.

و .  283  »1« گزینه های  در  »الف«:   
»2« درست است./�»ب«: در گزینه های »1« و »2« 
درست است./�»پ«: در گزینءه »2«، کامل تر است./�

»ت«: در گزینه های »1« و »2« درست است.
 دورۀ سوم فرهنگ غرب از .  284

نظر تاریخی، دورۀ رنسانس بود که از قرن 14 تا 
16میالدی را در بر می گرفت، رنسانس به معنای 
مهم ترین  و  است  دوباره  تولد  یا  حیات  تجدید 
به فرهنگ  بازگشت  این دوره،  ویژگی غرب در 

یونان و روم باستان است.
 هر سه عبارت درست هستند..  285
به صورت .  286 هنر:  سطح  در   

بازگشت به هنر یونان و توجه به ابعاد جسمانی 
و دنیوی انسان- در سطح اقتصاد: از طریق عبور 
کشاورزی  اقتصاد  همان  یا  فئودالی  اقتصاد  از 
ارباب رعیتی- در سطح سیاست: از طریق رقابت 

شاهزادگان اروپایی با کلیسا و حمایت از مخالفان 
مذهبی:  اعتراض آمیز  حرکت های  پاپ-  قدرت 

پروتستانتیسم جهت اصالح دینی
حرکت های .  287 اول:  قسمت   

نوع اول بودند، آن ها با حمایت قدرت های محلی، 
توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا 
خارج سازند./�قسمت دوم: حرکت های نوع دوم 
هستند که مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها 

قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.
 گزینءه »2«: دو کلیدواژۀ »سطح .  288

اندیشه و نظر« و »سطح زندگی و عمل«ُ باید باهم 
جا به جا شوند./�گزینءه »3«: هر دو قسمت مربوط به 
سطح اندیشه و نظر می باشد./�گزینءه »4«: هر دو 

قسمت مربوط به سطح زندگی و عمل است.
واژۀ .  289 باید  سیاست،  به جای   

حقوق بشر را قرار دهیم تا درست شود.
است؛ .  290 نادرست  »الف«  مورد   

زیرا به جای »شناخته می شود«، »شناخته نمی شود« آمده 
است.
به .  291 به درستی  گزینه ها  همءه   

ویژگی های جامعءه جهانی یک قطبی اشاره می کنند؛ 
اما گزینءه »4«، نه ویژگی جامعءه جهانی یک قطبی؛ 
بلکه از مضرات جامعءه جهانی چند قطبی است که 
در آن، فرهنگ های مختلف با گفت و گو و تعامالت 
متعاقباً  و  می آورند  به وجود  برخورد هایی  خود، 
نیز  را  تمدنی  و  بین فرهنگی  احتمال وقوع چالش 

ایجاد می کنند.
عرصءه .  292 جهانی،  جامعءه  اگر   

حضور فّعال فرهنگ های متفاوت )یعنی چند قطبی( 
باشد: چالش آن از نوع چالش های بین فرهنگی و 
غرب  فرهنگ  میان  چالش  مثل:  است.  تمدنی 
عرصءه  جهانی  جامعءه  اگر  اسالم/� فرهنگ  و 
حضور و فعالیت یک فرهنگ، مثل فرهنگ سلطه 
باشد، چالش های آن، درون فرهنگی است نه بین 
پیرامون که  و  فرهنگی. مثل: چالش میان مرکز 

درون فرهنگ غرب ایجاد شده است.
از ظهور .  293 قبل   جامعءه جهانی 

غرب جدید، به گونه ای نبود که سرنوشت تعامالت 
فرهنگی را تابع روابط سیاسی، نظامی یا اقتصادی 

قرار دهد. 
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به .  294 مربوط  ویژگی ها،  همءه   
تا   17 قرن  از  غرب  فرهنگ  یعنی  جدید؛  غرب 
20 است؛ به جز عبارت »پ« که به ویژگی جامعءه 

جهانی، قبل از ظهور غرب جدید اشاره دارد.
دورۀ .  295 در  ایرانی  فرهنگ   

حاکمیت سلوکیان، هویت خود را حفظ کرد./�چین 
با آن که از مغوالن شکست خورده بود، فرهنگ خود 
را بر آن ها تحمیل کرد./�نشر و گسترش اسالم نیز 
متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود؛ بلکه مرهون 

قوت و قدرت فرهنگی آن بود؛ یعنی غلبءه فرهنگی
 مراحل تکوین نظام نوین جهانی .  296

به ترتیب: پیدایش قدرت های سکوالر )سکوالریسم( 
 ← با تجارت، سرمایه و صنعت  پیوند قدرت   ←
سازمان های  و  مسیحی  مبلغان  گرفتن  خدمت  به 
فراماسونری ← استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین 

جهانی است.
تدریجی قدرت کلیسا، .  297  زوال 

منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ شد، 
فرانسه  انقالب  شکل گیری  عوامل  از  این ها  که 
است؛ بنابراین گزینه های »2«، »3« و »4« در مورد 

نتایج انقالب فرانسه، نادرست هستند.
 »الف«: مهم ترین عامل ادغام .  298

جوامع غیرغربی در نظام نوین جهانی: استعمار/�
»ب«: کشور های استعمارزده یا تحت اشغال کامل 
به صورت  یا  و  درآمدند  غربی  کشور های  نظامی 
سیاسی  اقتصادی،  نفوذ  طریق  از  مستقیم،  غیر 
شدند؛  ادغام  جهانی  نوین  نظام  در  فرهنگی  و 
به عبارتی در شرایط نیمه استعماری قرار گرفتند./�
»پ«: جوامع استعمارزده به رغم مقاومت هایی که 
در قرن بیستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو 

مواجه شدند.
با .  299 قدرت  پیوند  اقتصادی:   

انتقال  موجب  زیرا  صنعت؛  و  سرمایه  تجارت، 
ثروت به جوامع اروپایی و رشد سرمایه داری شد./�
پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر؛ زیرا  سیاسی: 
به شکل گیری دولت- ملت ها انجامید./�فرهنگی: 
سازمان های  و  مذهبی  مبلغان  گرفتن  خدمت  به 
فراماسونری؛ زیرا برای دستیابی به منابع اقتصادی، 
نیازمند درهم شکستن مقاومت اقتصادی کشورها 

از طرق فرهنگی بودند.

 اقتصاد کشور های استعمارزده .  300
به بازار مصرف کاالهای تولیدشدۀ کشورهای غربی 
تبدیل می شوند، این کشورها مواد خام کشورهای 
کشورهای  صادرات  می کنند.  تأمین  را  غربی 
می شود  محدود  خام  مواد  به  اغلب  استعمارزده 
غربی،  کشورهای  به  اقتصادی  وابستگی  به دلیل  و 
نامتعادل  را  جهان  سطح  در  تجاری  مبادالت 
اقتضای  به واسطءه  نیز  غربی  کشورهای  می کنند. 
بازار مصرف، برخی صنایع وابسته را به کشورهای 

استعمارزده منتقل می کنند.
اول: .  301 قسمت   :»2« گزینءه   

نیز  دیگری  محصوالت  تک محصولی،  اقتصاد  در 
صادر  بیشتر  محصول  یک  اما  می شود؛  تولید 
می شود. قسمت دوم و سوم: هر دو پیامد اقتصاد 
تک محصولی برای کشورهای استعمارزده است./�
است.  نادرست  واردات  اول:  قسمت   :»3« گزینءه 
اقتصاد  جهانی  پیامد  دو  هر  و سوم:  دوم  قسمت 
اول:  قسمت   :»4« گزینءه  است./� تک محصولی 
درست است. قسمت دوم و سوم: باید با یکدیگر 

جابه جا شوند.
اقتصادی .  302 وابستگی  به دلیل   

استعمارگر،  کشورهای  به  استعمارزده  کشورهای 
مبادالت تجاری در سطح جهان نامتعادل می شود 
به سمت  ثروت  انتقال  امر،  این  نتیجءه  در  و 

کشورهای غربی ادامه می یابد.
 در دوران استعمار، کشورهای .  303

استعمارزده وابستگی کامل اقتصادی و سیاسی به 
دورۀ  در  داشتند.  غربی  استعمارگر  کشورهای 
و  سیاسی  مقاومت های  ظهور  با  نو،  استعمار 
نهضت های آزادی بخش در کشورهای مستعمره، 
به  کشورها  این  اقتصادی  و  سیاسی  استقالل 
رسمیت شناخته شد؛ اما اقتصاد وابسته، دولت های 
نامتعادل  چرخءه  در  تا  می کرد  ناگزیر  را  مستقل 
عامل، خود  این  گیرند.  قرار  ثروت  توزیع  جهانی 
موجب عبور از استعمار به مرحلءه استعمارنو شد.

حاکمیتی .  304 ملت ها،  دولت -   
برعکس  که  بودند  اقتصادی  سیاسی- 
و  دینی  هویت  با  را  خود  پیشین،  حاکمیت های 
بودند.  سکوالر  کامالً  بلکه  نمی شناختند،  معنوی 
هویت آن ها اغلب، ناسیونالیستی )ملی گرا( و قومی 
قدرت های  به صورت  خود  توسعءه  مسیر  در  بود. 
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استعماری درآمدند./�گزینءه »1«: همءه قسمت ها 
نادرست است./�گزینءه »2«: قسمت دوم و چهارم 
»3«: قسمت اول و سوم  گزینءه  نادرست است./�

نادرست است.
در .  305 رسانه،  قدرت  تجمع   

صهیونیستی،  کانون های  و  ثروت  صاحبان  دست 
را  غیرغربی  جوامع  فرهنگی  هویت  نه تنها 
بلکه آشکارا برخالف ارزش های  متزلزل می کند؛ 
دموکراتیک جهان غرب نیز است و سازوکارهای

جهانی، .  306 جامعءه  که  حالتی  در   
)یعنی  متفاوت  فرهنگ های  »فّعال«  عرصءه حضور 
برخورد های  و  گفت وگوها  باشد،  قطبی(  چند 
تمدنی میان این فرهنگ ها رخ می دهد که می تواند 

چالش های بین فرهنگی و تمدنی ایجاد کند. 
زیرا .  307 است؛  نادرست  »ب«:   

می توانستند  که  بود  کشورهایی  نفع  به  امر  این 
به واسطءه برتری فرهنگی خود، گروه های غالب را 
در درون خود هضم و جذب کنند./�»ت«: به جای 
»نمی توانستند« باید »می توانستند« نوشته می شد تا 

این عبارت درست شود.
با .  308  20 تا   17 سدۀ  در   

شکل گیری اقتصادی گسترده که در تقسیم کار، از 
رفت،  فراتر  موجود  اقتصادی  و  سیاسی  مرز های 
نوین  »نظام  عنوان  با  جهان،  سطح  در  نظامی 
قدرت  پیدایش   :»1« گزینءه  ایجاد شد./� جهانی« 
سکوالر در مورد فرایند تکوین نظام نوین جهانی 
گزینءه  آن./� شکل گیری  عامل  نه  است،  درست 
نتایج  از  پیرامون،  و  مرکز  به  جهان  تقسیم   :»2«
نظام نوین جهانی است نه عامل آن./�گزینءه »3«: 
به دلیل همان عاملی که در مورد گزینءه »1« گفته 

شد، این گزینه نیز رد می شود.
نوین .  309 نظام  تکوین  مراحل   

جهانی 4 مرحله است که مرحلءه بعد از پیوند قدرت 
با تجارت، سرمایه و صنعت، مرحلءه به خدمت گرفتن 
مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری می باشد. 
پس قسمت اول گزینه های »1« و »4« درست است. 
در این مرحله از طریق تبلیغ مسیحیت، »فرهنگ 
عمومی« جوامع غیرغربی را دچار اختالل می کردند 
و از طریق سازمان های فراماسونری، نیز بر »نخبگان 
سیاسی« آن جوامع تأثیر می گذاشتند؛ بنابراین گزینءه 

»1« نیز رد می شود. 

دولت- .  310 تشکیل  عامل   
ملت ها: زوال تدریجی قدرت کلیسا← حاکمیت 
فرانسه←  انقالب  بزرگ←  اربابان  و  فئودال ها 
رسمی شدن سکوالریسم یا جدایی دین از دولت 
فرانسه  انقالب  از  بعد  که  دولت هایی  توسط 
این  توسط  دینی  هویت  حذف  گرفتند.←  شکل 
ویژگی های  با  خود  هویت  تعریف  دولت ها← 
جغرافیایی، تاریخی، قومی و نژادی که در نهایت 
انجامید. جدید  ملت های  دولت-  شکل  گیری  به 

یا .  311 سکوالریسم  »الف«:   
جهان بینی  به صورت  غرب  جهان  در  دنیاگرایی، 
درست   »2« و   »1« گزینءه  بنابراین  درآمد؛  غالب 
است. )پایءه یازدهم(/�»ب«: عامل اصلی هویت یابی 
)پایءه  است.  سرمایه داری  غربی،  جوامع  و  افراد 
سرنوشت باوری،  یا  جبرگرایی  »پ«:  دهم(/�
زمینءه  و  تبدیل  منفعل  موجوداتی  به  را  انسان ها 
نفوذ سلطه گران را فراهم می کند. )پایءه یازدهم(/�
»ت«: با وقوع انقالب فرانسه، دولت ها به طور رسمی 

جدایی خود را از دین اعالم کردند. )پایءه یازدهم(
و .  312 تجارت  رشد  به دلیل   

مزارع  به  آفریقایی  برده های  انتقال  برده داری، 
اروپایی،  جوامع  به  ثروت  انتقال  و  آمریکایی 
بازرگانان، زمین داران جایگاه باالتری پیدا کردند و 
این مورد در مرحلءه دوم تکوین نظام نوین جهانی؛ 
یعنی در مرحلءه پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و 

صنعت رخ داد.
 نظام نوین جهانی، در مرحلءه .  313

سوم تکوین خود، به ترتیب از طریق سازمان های 
طریق  از  و  سیاسی«  »نخبگان  بر  فراماسونری 
»فرهنگ  بر  مسیحیت،  تبلیغ  یا  مذهبی  مبلغان 

عمومی« جوامع غیرغربی تأثیر گذاشت.
اقتصاد .  314 شدن  تک محصولی   

چانه زنی  قدرت  به ترتیب  استعمارزده،  کشورهای 
موجب  می گیرد،  آنان  از  را  جهانی  اقتصاد  در 

وابستگی اقتصادی آن می شود.
و .  315 غربی  کلمات   :»1« گزینءه   

استعمارگر، باید با واژۀ استعمارزده جابه جا شوند، تا 
عبارت درست شود./�گزینءه »3«: نادرست است؛ 
زیرا این کشورهای استعمارزده هستند که مواد خام 
و نیروی کار کشورهای غربی را تأمین می کنند و 
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خود به بازار مصرف کاالهای تولیدشده در غرب 
تبدیل می شوند./�گزینءه »4«: عبارت درست است، 

اما ارتباط مفهومی با این جمله ندارد. 
 »الف«: کشورهای استعمارگر .  316

غربی برای کسب منافع بیشتر و به اقتضای بازار 
کشورهای  به  را  وابسته  صنایع  برخی  مصرف، 
 »1« گزینه های  )رد  می کنند.  منتقل  استعمارزده 
گزینه ها  تمام  در  قسمت  این  »ب«:  �/)»2« و 
کلیسا  قدرت  افول  »پ«:  است./� آمده  درست 
در غرب، به حاکمیت اربابان فئودال یا کنت ها و 
لرد ها، ظهور سکوالریسم و سپس به ظهور دولت- 

ملت ها انجامید )رد گزینه های  »1« و »4«(.
اقتصاد .  317 استعمار«:  از  »پیش   

محیط  با  تعامل  در  اغلب  غیرغربی،  کشورهای 
روابط  بود.  مستقل  به گونه ای  و  خود  جغرافیایی 
تجاری نیز در حدی نبود که استقالل سیاسی آن 
کشورها را در معرض خطر قرار دهد./�»دوران 
و  استعمارشده  کشورهای  اقتصاد  استعمار«: 
تحت نفوذ، برای رفع نیازهای اقتصادی کشورهای 
ویژگی های خاصی  و  یافت  تغییر  به تدریج  غربی، 
وابسته،  اقتصاد  نو«:  استعمار  »دوران  کرد./� پیدا 
نامتعادل  تا در چرخءه  ناگزیر می ساخت  را  آن ها 

جهانی توزیع ثروت قرار گیرند.
جدید .  318 هویت سازی های  در   

مناطق  قومی  و  نژادی  ابعاد  فروپاشی،  از  بعد 
تحت نفوذ این دولت، برجسته شد و اسالم، به عنوان 

یک عنصر هویت بخش، به فراموشی سپرده شد.
 »الف«: شکل گیری شرکت های .  319

به  منجر  ارتباطات  صنعت  گسترش  و  چندملیتی 
کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و سپس جهانی شدن 
برای  »ب«:  �/)»4« و   »3« گزینه های  )رد  گردید. 
حفاظت از منافع جهان اسالم و همچنین ایجاد صلح  
شد.  تشکیل  اسالمی  کنفرانس  سازمان  بین المللی، 
برتر  موقعیت  »پ«:  �/)»3« و   »1« گزینه های  )رد 
کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا، در عرصءه 

رسانه منجر به ایجاد امپراتوری رسانه ای شد.
در .  320 یا  استعمار،  دوران  در   

نوین جهانی که در درس 7  نظام  تکوین  مراحل 
خواندید، کشورهای غربی، از طریق مبلغان مذهبی 
و تبلیغ مسیحیت، بر فرهنگ عمومی و از طریق 
نخبگان  بر  فراماسونری،  سازمان های  تشکیل 

کشورهای غیرغربی تأثیر می گذاشتند. در دوران 
استعمار فرانو از طریق رسانه بر فرهنگ عمومی 
توزیع  و  غرب  علمی  مرجعیت  تثبیت  طریق  از 
بر  )غربی(  انسانی  علوم  و  طبیعی  علوم  هدفمند 

نخبگان این جوامع تأثیر می گذارند. 
 به میزانی که فرهنگ جدید .  321

مسیر  در  و  می رود  فراتر  خود  مرزهای  از  غرب 
جهانی شدن گام برمی دارد، تضادها و چالش های آن 
نیز، نه تنها از بین نمی روند؛ بلکه جهانی می شوند.

قرن .  322 لیبرالیسم  زمانی:  دورۀ   
نام های  می نامند./� اولیه  لیبرالیسم  را   19 و   18
دیگر آن: لیبرالیسم متقدم که در کتاب درسی سال 
گذشته آمده بود و لیبرالیسم اقتصادی که مؤلفه های 
آن را در همین درس می خوانید./�نظریه پردازان: 
مالتوس  توماس  و  ریکاردو  دیوید  راسل،  جان 
هستند./�منتقدان این لیبرالیسم: چارلز دیکنز در 

رمان الیورتویست و کارل مارکس هستند.
چالشی .  323 غنا:  و  فقر  چالش   

اقتصادی، مستمر، درون فرهنگی و کالن است. پس 
در قسمت اول می توانیم گزینه های »1« و »3« را رد 
می کنیم./�بحران اقتصادی: دقت کنید که در این 
بلکه در سطح  نه؛  اقتصادی جهانی  بحران  قسمت 
یک کشور مورد سؤال است؛ بنابراین این بحران یک 
بحران اقتصادی، مقطعی و منطقه ای است نه جهانی!

خواندن .  324 با  اول:  قسمت   
قسمت اول گزینه و با کمی دقت، متوجه خواهید 
شد که تنها گزینءه »3« می تواند پاسخ تست باشد. 
نه  رویکرد  دو  این  زیرا  می شود؛  رد   :»2« گزینءه 
دو  هر  و  لیبرال  فردگرایی  مخالف  بلکه  فردگرا، 
جامعه گرا هستند. گزینءه »1« و »4«: رد می شوند؛ 
زیرا نه هر دو به مالکیت خصوصی معتقدند و نه به 
مالکیت اجتماعی باور دارند./�قسمت دوم: گزینءه 
»1« نادرست است؛ زیرا هر دو جامعه گرا هستند. 
به  سوسیالیسم  زیرا  است؛  نادرست   :»2« گزینءه 
مطلق  را  آن  اما  است،  قائل  خصوصی  مالکیت 
و  سوسیالیسم  تفاوت  قسمت  )این  نمی داند. 
سرمایه داری است.( گزینءه »4«: جای کمونیسم و 

سوسیالیسم باید عوض شود.
به .  325 ناظر  مارکسیسم:   

کمونیسم:  است./� مارکس  سیاسی  اندیشه های 
جامعءه آرمانی مارکس است./�طرفداران نظریه های 


