
 انسانی 99ی تشریحی علوم اجتماعی کنکور پاسخنامه

  

 

216- 4 

 ی اجتماعی است.مدرسه یک پدیده

های اجتماعی از خلق اثر هنری برونی سازی است زیرا متفکران اجتماعی پدید آمدن پدیده

 نامند.میطریق کنش اجتماعی را برونی سازی 

شوندمیمستقلاند،آوردهوجودبهراآنهاکههاییانسانازمرور،بهاجتماعیهایپدیده

میکنند. رعایت ایجادهاانسانزندگی وهاکنشبرایراهاییمحدودیت وهاو فرصت

 ها است.آداب از همین محدودیت

 تواند کنش اجتماعی باشد.دعا برای دیگران نیز می

 

217-3  

های و رژی از نمونه رویترتولید ملی آسیب دید و اخذ امتیازات با افزایش صنایع مونتاژ 

 هجوم اقتصادی استعمارگران بودند.

 

218- 1 

 شناسد.های فراتجربی را به رسمیت نمیجهان متجدد روش

 دهد.ها، در محدوده جهان فرهنگی رخ میبیان اندیشه

 یابد.د به افراد تداوم میهای خوجهان اجتماعی، با آموزش ارزش

 پذیرد.جهان غرب، مانعی را در مسیر اقتصادی خود نمی

219- 4 

 گو یک کنش اجتماعی است.ورعایت آداب گفت

 شود.به حاالت روانی افراد پرداخته می های ادبی،بیش از سایر گرایش در ادبیات مدرن

 شود.ها همچنان جفظ میبا رشد و تحول کشورهای استعمارزده، فاصله و وابستگی آن

 

 

 



220- 2 

 های غرب بود. سازمان کنفرانس اسالمی اقدامی برای مقابله با سیاست جهانی سازی قدرت

 های محلی، فراهم شد.با فرو ریختن اقتدار کلیسا، فرصت ظهور قدرت

 شود.با پدید آمدن بحران هویت در جهان اجتماعی، هویت فرهنگی آن دگرگون می

 

221- 3 

 ی غرب جدید پدید آمد.ی دکارت در دورهفلسفه

 قسطنطنیه، در پی ضعف شاهان اروپایی در قرون وسطا فتح شد.

 های کاذب و دروغین رونق یافتند.ی پسامدرن، با پیدایش بحران معنویت، معنویتدر دوره

 آتاتورک در ترکیه حکومتی سکوالر برقرار کرد.

 

 

 

222- 2 

 ی جهانی منسجم خواهد بود.ان غالب باشد، جامعهاگر یک فرهنگ مطلوب در جه

پوست اروپِائیان برای اطمینان از سلطه خود بر آمریکا اقدام به کشتن پانزده میلیون سرخ

 کردند. 

 مسلمانان شرق آسیا از طریق تجارت با اسالم آشنا شدند.

 

223-4 

 پاشید.عثمانی در دوره استعمار، با اعمال تهدیدات نظامی و اقتصادی فرو 

ژاپن ناچار به پذیرش برقرای روابط تجاری تحت شرایط مورد نظر کشورهای اروپایی 

     شد.

 کشور چین در برخورد با اعمال قدرت استعمارگران تبدیل به کشوری ضعیف شد.

 

224- 4 

 رود.با تحقق جوامع سوسیالیستی آزادی افراد از بین می

 

 یابد.شرق، مبارزات عقیدتی سیاسی بشر پایان میاز نظر فوکویاما با از بین رفتن بلوک 



های های صهیونیستی، با در دست داشتن قدرت رسانه، با ارزشصاحبان ثروت و کانون

 کنند.دموکراتیک جهان غرب مقابله می

  

225- 4 

 غرب است.پیرامون تأمین رفاه اقشار ضعیف -یکی از نتایج بحران مرکز 

 بحران فقر و غنا بود.ها از نتایج پیدایش نوانخانه

 جنبش وال استریت در پی بحران اقتصادی آغاز شد.

 

226- 1 

ها و حل مشکالت معنوی دفاع از محرومان جهان، مخاطب قرار دادن فطرت الهی انسان

 های انقالب اسالمی بودند.بشر از آرمان

 

227- 3 

و، باعث شد اصالح فعالیت رقابت آمیز مخالفان حکومت قاجا  در پی موفقیت جنبش تنباک

 ساختار هدف قرار بگیرد و جنبش عدالتخانه آغاز شد.

  

228- 4

های خود اوست که شهر را زیستگاهی تعریف ماکس وبر از شهر تعریفی بر اساس دیده

 کند.دارای قلعه و برج و.. تعریف می

 دانست.ها میهای جهان معاصر را رقابت بین فرهنگهانتینگتون آخرین مرحله از درگیری

 

229- 4 

های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم، نهاد اجتماعی وقتی اجزا و الیه

 شود.پدیدار می

مشاهده اند و می توان آنها را با روش کّمی و  قابل ها هم تغییری برخی از

 کرد. مطالعه آماری

 

 

 



230- 2 

ها لزوما معطوق به کشف و بازخوانی واقعیت و دانش ها، دانش عمومی استی دانشپایه

 نیستند. 

 

231- 3 

 

232- 1 

پردازد. جامعه شناسی تبیینی با بررسی نظم ها نیز میجامعه شناسی انتقادی، به داوری پدیده

 کند.اجتماعی، قدرت کنترل جامعه را فراهم می

 

233- 1  

 

234- 2 

د و توزیع برابر ثروت را برای از بین بردن مخالفان قشربندی، به رقابت توجهی ندارن

 دانند. ها ضروری مینابرابری

 

 

235- 3 

 شود.، ارتباط بین افراد ممکن میبا قواعد اجتماعی

 داند.دموکراسی را محصول نهایی تاریخ بشر می نظام لیبرالفوکویاما 

 شود.در مطالعه کنش اجتماعی، بر آگاهی و معنا تأکید می

 های خاص از نتایج سیاست هویت است.ها و هویتتفاوتتاکید بر 

 




