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4- بدون پوشش قدسي و دیني و به صورت آشکار مطرح مي شود - حتي با توجیه و پوشش دنیوي امکان مطرح شدن ندارند.

........................................................................................... درس 15 ث( کدام یک حاصل اندیشه هاي مدرن پس از دورۀ رنسانس بود؟ 
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جامعه شناسی یازدهم

ــادات و  ــه در اعتق ــلمان، ریش ــورهای مس ــکوالر در کش ــان س ــدرت حاکم ت( ق
ــدرت  ــه ق ــته ب ــا وابس ــدرت آنه ــت. ق ــورها نداش ــن کش ــی ای ــینۀ تاریخ پیش
ــن قــدرت می کوشــیدند مظاهــر  ــه ای ــکا ب ــا ات ــان ب ــود. آن ــی اســتعمار ب جهان
دینــی و اســالمی را از بیــن ببرنــد و ســاختارهای اجتماعــی پیشــین را حــذف 

ــد. ــدی ایجــاد کنن ــی جدی و ســاختارهای اجتماع

ــه احــکام  ث( منظــور عالمــان دینــی از مشــروطه، مشــروطه کــردن حاکمیــت ب

ــت  ــی حاکمی ــا منظــور منورالفکــران از مشــروطه نوع ــود. ام ــه الهــی ب عادالن
ــود. ــت انگســتان ب ــد دول ســکوالر مانن

ج(  1( بازگشت به اسالم

2( اتکاء به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی

الــف( نادرســت- مــورد حمایــت مردمــی کــه در دامــان فرهنــگ اســالمی تربیــت 

ــد. ــرار نمی گرفتن ــد، ق شــده بودن

ب( درست

پ( درست

ت( نادرست-  در قالب اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی

الف( جهان فرهنگی - جهان تکوینی

ب( انقالب صنعتی-  فقیران- فقر و غنا

پ( قدرت های غربی- کشورهای غیر غربی

ت( جنگ جهانی- اول

ث( بیستم- فرهنگ عمومی

ج( باورهای دینی- التقاطی

ــي  ــغال نظام ــق اش ــه 1 درســت اســت.  امپریالیســم سیاســي از طری ــف( گزین ال

جوامــع شــکل مي گیــرد، نــه تســلط اقتصــادي، پــس گزینه هــاي »2 و 3« را 
ــاي  ــه قدرت ه ــد ک ــاق مي افت ــي اتف ــم. امپریالیســم اقتصــادي زمان رد مي کنی
ــود در  ــرف خ ــت تص ــر را تح ــع دیگ ــام جوام ــواد خ ــا و م ــادي، بازاره اقتص

بیاورند. 

ــه هــدف خــود  ــرای رســیدن ب ــی ب ــه 4 درســت اســت. کشــورهای غرب ب( گزین

ــاز  ــی نی ــازار مصــرف کشــورهای غیرغرب ــه مــواد خــام، نیــروی کار ارزان و ب ب
داشــتند- اقتصــادی.

پ( گزینــه 3 درســت اســت. مارکــس و دیکنــز از مخالفــان لیبرالیســم اقتصــادي 

بودنــد.

ت( گزینه 2 درست است. سکوالریسم در فرهنگ مدرن غرب بدون پوشش دیني و 

به طور آشکار مطرح مي شود. با این توضیح، گزینه هاي »1 و 3« را رد مي کنیم. 
رفتارهاي دیني در فرهنگ مدرن غرب، تنها با پوشش دیني امکان مطرح شدن 

دارند. پس گزینۀ »4« را نیز رد مي کنیم.

ث( گزینــه 4 درســت اســت. انقالبــي کــه بــا آرمان هــا و ارزش هــاي مــدرن پــس 

از رنسانس به وجود آمد، انقالب فرانسه بود. 

ب( انقالب مشروطه الف( سیاسی 

ت( انقالب اسالمی ایران پ( تغییر  

الف( آزادی همواره رهایی از یک امر برای رسیدن به امر دیگری است.

ب( زمانی که روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شد.

پ( زیرا شاهزادگان اروپایی می خواستند به رقابت با قدرت کلیسا بپردازند.

ت( دولت- ملت های جدید

ــت  ــدگان  2( از دس ــردم و مصرف کنن ــد م ــدرت خری ــدید ق ــش ش ث(  1( کاه

ــازار فــروش توســط تولیدکننــدگان   3( تعطیلــی کارخانه هــا و بیــکار  دادن ب
شــدن کارگــران.

ج( افول سکوالریسم و پساسکوالریسم

3( الف 2( ت  1( ث  

5( ب 4( پ  

ــا همــراه شــدن اندیشــه  ــه ب ــد ک ــر بهره کشــی را نشــان می ده ــن تصوی ــف( ای ال

ــا انقــالب صنعتــی بــود. در ایــن دیــدگاه آزادی اقتصــادی  لیبرالیســم اولیــه ب
ــه  ــران و ب ــتثمار کارگ ــازه اس ــه اج ــود. در نتیج ــت ب ــر در اولوی ــود باالت و س
کــه  پایین تــری  مــزد  بــه خاطــر  را  کارخانه هــا  در  بچه هــا  کارگیــری 

می ســاخت. ممکــن  می گرفتنــد، 

ــی از  ــک بخش ــر ی ــرب ه ــرق و غ ــوک ش ــی دوم، بل ــگ جهان ــس از جن ــف( پ ال

جهــان را زیــر نفــوذ خــود قــرار دادنــد و تــا زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
ــن  ــرم بی ــگ گ ــراه جن ــه هم ــوک، ب ــن دو بل ــن ای ــرد بی ــگ س ــوروی، جن ش
مناطــق پیرامونــی ایــن دو ادامــه یافــت و بــه اقتصــاد کشــورهای صنعتــی کــه 

ــق بخشــید. ــود، رون ــه تســلیحات نظامــی ب وابســته ب

ب(  1- فرهنگ اساطیری

2- فرهنگ مدرن

3- فرهنگ توحیدی

پ( نخبــگان غرب گرایــی کــه بــه عملکــرد نســل اول روشــنفکران معتــرض بودنــد، 
نســل دوم روشــنفکران را شــکل دادنــد.  ایــن گــروه تحــت تأثیــر جریان هــای 

پاسخــــنامه آزمـــون چهاردهم  
 1( درست و نادرست بودن جمالت

 2( جمالت پرکردنی

 3( سؤاالت چهارگزینه ای

 4( جدول

 5( پاسخ سواالت کوتاه

 6( جدول

 7( شکل

 8( پاسخ سواالت کامل


