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در سواالت زیر گزینھ مناسب را انتخاب نمایید1

است؟تعاملدرزیرھایجھانازیککدامبافرھنگیجھان-١

الف)جھان ذھنی            ب) جھان برونی               ج) جھان درونی               د) جھان بصری

میشود؟دموکراسیکاروسازتضعیفموجبچیزی-چھ٢

الف) کشورھای استعمارگر        ب)امپراتوری رسانھ          ج) امپراتوری علم       د)ھیچکدام

بود؟نظامکدامشعارثروتمناسبتوزیعواجتماعیعدالتشعار-٣

الف)نظام سوسیالیستی         ب) نظام مارکسیستی                   ج) الف و ب

د)نظام لیبرالی
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در جمالت زیر درست یا نادرست بودنشان را با عالمت ص یا غ تعیین نمایید.2

الف) در قرن بیستم با توجھ بھ تلفات جنگ جھانی اول و دوم نظریھ اگوست کنت درباره علل بروز جنگ

تایید شد.

ب)استعمار بھ معنی پس گرفتن کشور از دشمن است

ج)سکوالریسم بھ معنی مادی گرایی است

د)در جنگ جھانی دوم از گازھای شیمیایی استفاده میکردند.

1



در جمالت زیر جاھای خالی را پر کنید3

الف)در فرھنگ دینی …..…...و……….….وتجربھ روشھای شناخت حقیقت اند.

ب)طرفھای درگیر دو جنگ جھانی رفتارھای خود را در قالب ایدئولوژی ھای سوسیالیستی و

…………..و…………..توجیھ می کردند.

2

سواالت با جواب کوتاه4

دارد؟ارزشھاییوآرمانھاچھ-صھیونیسم١

مورد؟دوداشتندھاییویژگیزده)چھ(غربمنوالفکران-٢

3

سواالت تشریحی5

؟چیستپنھان-سکوالریسم١

چیست؟-اومانیسم٢

میشود؟چھسببفرھنگیباختگی-خود٣
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داشت؟اسالمجھانوحدتدرتاثیریچھاسالمی-انقالب۴

بودند؟کسانیچھھا-منورالفکر۵

؟داشتتفاوتیچھمشروطھازمسلمانعالمانمرادبامشروطھازمنورالفکران-مراد۶

کنید؟توصیفراقرآندیدگاهدرمتقابلجامعھنوع-دو٧

سوال اختیاری

چیست؟شدنجھانیاز-منظور۵



١۴٠١ماه-خردادیازدھمپایھشناسیجامعھپاسخنامھ

بخش اول:چھار گزینھ ای
الف١-١
ب٢-١
ج٣-١
ج۴-١

بخش دوم درست  یا نادرست
غلط-الف٢
غلط-ب٢
صحیح-ج٢
صحیح-د٢

بخش سوم جای خالی
وحی)و(عقل-الف٣
)مارکسیستیو-ب(ناسیونالیستی٣

بخش چھارم جواب کوتاه
دھدمیقرارتوجھموردراخاصینژاد۴-١
بودنداسالمیکشورھایدردولترفتاراصالحکردند-خواستارنمیخطراحساساستعمارگرکشورھایبھنسبت۴-٢

بخش پنجم سواالت تشریحی
دررادینیومعنویباورھایازھاییبخشبلکھکنندنمینفیراھستیمعنویابعادکھاستھاییفلسفھوباورھاشامل۵-١

خدمت اھداف دنیوی و این جھان قرار می دھند.

است.جھانیاینودنیویانساناصالتمعنایبھواستغربمعاصرفرھنگشناختیانسانویژگیمھمترین۵-٢

جھانبامسائلومشکالتنیازھا،اساسبرفعالطوربھاناعضایکھپردازدمیستدودادبھھنگامیاجتماعیجھان۵-٣
اجتماعی دیگر رویارو می شوند اما اگر اعضای آن مبھوت و مقھور جھان اجتماعی دیگر شوند   در نتیجھ حالت فعال و خلق

خود را در گزینش عناصر فرھنگی دیگر از دست بدھند دچار خود باختگی فرھنگی می شوند.
جھان اجتماعی خود باختھ بھ روش تقلیدی عمل میکند و ارتباطش را با فرھنگ و تاریخ خود از دست میدھد.

است.اسالمجھاندراسالمیفرھنگبھبازگشتدرعطفیینقطھایراناسالمیانقالب۴-۵

نخستینموازاتبھدیگریاجتماعیجریاناتاسالمیکشورھایدرغربیدولتھاینفوذواستعمارگیریشکلبا۵-۵
بیدارگران اسالمی شکل گرفت کھ نسل اول این جریان بھ منورالفکران نیز شھرت یافتند

الھیعادالنھاحکامحاکمیتدادنقرارشرطمسلمانانمشروطھامابودسکوالرحاکمیتنوعیمنورالفکرانمشروطھ۶-۵
بود



دھدمیقراریکدیگرمقابلدرراجامعھنوعدوکریمقرآن٧-۵
یکی جامعھ ای کھ ھر گونھ ستیزه و نزاع ناشی از خون و نژاد و….از بین می برد و ھمھ ی بشر را بر مدار آرمانی حقیقی و

اصیل جمع می شوند  و در مقابل جامعھ ای کھ بھ گروھھا و دستھ ھای پراکنده و متخاصم تجزیھ می شوند کھ منجر میشود
امکانات گروھی پراکنده و طرفیت نیروھای ان نابود شود.


