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 باسمه تعالی

 پاسخنامه 
 32/9/99تاریخ آزمون :                   بابلسر آموزشگاه فرزانگان            یاجتماع قدرت:  ششم درسآزمون 

 دبیر : ذبیح پور             دقیقه            54نام و نام خانوادگی :                                    وقت آزمون : 
 

 نمره (1)انجام می گیرد توضیح دهید.  صورت چند به دیگر، انسان از انسان یک اراده تبعیت -1

 باشد. ترس و تهدید از ناشی تبعیت که است وقتی کراهت؛ با جواب : دوصورت ؛ الف( تبعیت

 کند. عمل دیگری اراده مطابق درونی، میل با شخصی که است وقتی رضایت؛ با ب(  تبعیت
 

 نمره (1)بنویسید. مفهوم مقبولیت و مشروعیت را  -3

 براساس قدرت که معناست این به قدرت اما مشروعیت باشد؛ رضایت با بلکه و اکراه بدون قدرت که است جایی در مقبولیت جواب: 

 شود. اعمال خاص ارزشی و عقیدتی نظام یک

 

 تنها و اکراه با را فعالیت اش اگر و ............است؛ این قدرت باشد، داشته رضایت احساس شود، می اعمال او بر قدرت که کسی اگر -2

 نمره (1) ..............  ندارد قدرت دهد، انجام آید می پدید قدرت طرف صاحب از که ناگواری پیامدهای از فرار برای

 مقبولیت –مقبول  جواب :

 نمره (1)چیست؟  مشروعیت، مدار و مقبولیت، مدار -5

 است.  بودن باطل و حق مشروعیت، مدار شود. اما، می اعمال آنها بر قدرت که است کسانی و اراده خواست مقبولیت، جواب : مدار

 نمره (1)اجتماعی؟ مقبولیت هم و دارد حقیقی مشروعیت هم قدرت و چه زمانی  اقتدار -4

 مشروعیت هم قدرت و اقتدار همراه باشد، میل و رضایت با نیز قانون از تبعیت و باشد الهی حکم و قانون مطابق قدرت که جواب : جایی

 اجتماعی مقبولیت هم و دارد حقیقی

 نمره (4/1) کنید. بیان را نرم و سخت مفهوم قدرت -6

 شود. یم اعمالی انتظام و ینظام ینهادها توسط آشکار طور به و زور و خشن یابزارها قیطر از که استی قدرت سخت، جواب: قدرت

 شود. یم ادهیپ یآموزش یرسانه و نهادها مانند ییابزارها با یفرهنگ نفوذ قیطر از و پنهان شکل به نرم قدرت اما
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 نمره (4/0. )شود می و.............................. درون از نفوذ سبب که است نرم قدرت امروز -9

 یفرهنگی الیجواب : است

 نمره (3) سیاسی را تعریف کنید و رابطه ی آن را با سایر نظام ها توضیح دهید. نظام -8

 جهان یک در .دهد می شکل سیاسی را نظام دارد، وجود اجتماعی جهان های سیاست اعمال برای که سازوکارهایی جواب : مجموعة

 .ردیگ یم قرار آنها با تعامل در بلکه باشد؛ ...و یاقتصاد ،یفرهنگ نظام گر مانندید یها نظام از مستقل تواند ینم یاسیس نظام ،یاجتماع

 .ردیپذ یم ریتأث زین آنها از گذارد و یم اثر یفرهنگ نظام ژهیو به گر،ید یها بر نظام ،یاسیس نظام
 

 نمره (4/1)دسته تقسیم می شوند؟ چند به ها حکومت و سیاسی های نظام تأثیرگذار؛ افراد کمیّت براساس  -9

 .است تأثیرگذار فرد یک اراده تنها آن در که هایی حکومت و ها نظام جواب : الف(

 .تأثیرگذارند آن در مردم از اقلیتی یک تنها که هایی نظام ب(

 .تأثیرگذارند خود سیاسی سرنوشت در مردم اکثریت که هایی حکومت ج(
 

 نمره (1) نامد؟ توضیح دهید. می چه باشد، آنها های خواسته مدار بر که صورتی در را اکثریت حاکمیت ارسطو، -10

 خود التیتما ها و خواسته براساس مردم ت،یحاکم نوع نیا در و است مردم تیحاکم یمعنا به یدموکراس زیرا  -جواب : دموکراسی 

 .کنند یم حکومت

 نمره (4/0) خواند. یم.................دارند،  فعالیت و حضور فضیلت و حقیقت اساس بر مردم اکثریت آن در که را حکومتی ارسطو، -11

 جمهوری)پولیتی(جواب: 

 نمره (4/0) .هستند نباشد جوامع .................. الهی عقالنی و آنها، های آرمان و ها ارزش که جوامعی فارابی اندیشه در -13

 یجواب: جاهل

 نمره (3)را بطور کامل توضیح دهید. « دموکراسی لیبرال» نظام سیاسی  -12

 سیاسی، نظام این .یابد می سازمان مردم اکثریت اراده و خواست با کند می ادعا که سیاسی است نظام نوعی دموکراسی، جواب: لیبرال

 فرهنگ با سیاسی نظام این .است این جهانی و دنیوی حکومتی و شناسد نمی رسمیت به را شمولی جهان و فطری فضیلت و هیچ حقیقت

 .است دارد، سازگار هستی عالم به دنیوی رویکردی که غرب جهان
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 نمره (1)دینی به چه معناست؟ مردم ساالری با اسالمی در نظام جمهوری«  اسالمی»  و «  جمهوری» عنوان  -15

 .است گرفته قرار یاسالم توجه امت مورد اسالم جهان در که است یاسیس نظام ینوع ،ینید یساالر مردم با یاسالم یجواب : جمهور

 نیا دهندة نشان « یاسالم»  کلمة و است یاسیس نظام در مردم مؤثر شناختن حضور تیّرسم یمعنا به بیترک نیا در « یجمهور»  عنوان

 .کند یم دایپ سازمان اسالم یها ارزش و دیعقا یمبنا بر نهادها و ت مردمیفعال که است
 

 

 نمره( 4/1جاهای خالی جدول را  به ترتیب سطر کامل کنید. )  -14

 

 شیوه حکومت           

 تعداد حاکمان

 افراد ومیل خواست براساس بر اساس فضیلت

 

 تیرانی)استبدادی( ؟ فرد

 ؟ اریستوکراسی اقلیت

 دموکراسی ؟ اکثریت

 

 پولیتی)جمهوری( -الیگارشی -مونارشی

 

 نمره( 1حقیقی و یا دروغین است؟ ) چه وقت مشروعیت -16

 یها یدئولوژیا بر یمبتن اما اگر دارد، یقیحق مشروعیت د،شو اعمال خداوند یعیتشر اراده و قانون و حکم موافق قدرت جواب : اگر

 دارد. نیدروغ تیمشروع باشد، یبشر یساختگ

 

 نمره( 3چرا؟) گفت؟ سخن حقیقی مشروعیت از توان می دموکراسی لیبرال اندیشة در آیا -19

هستی ندارد، و بر مبنای حق و حقیقت بنیان گذاشته شد. از  عالم به دنیوی چون نظامی که مشروعیت حقیقی دارد ، رویکردی –جواب: خیر 

است؛  این جهانی و دنیوی حکومتی و شناسد نمی رسمیت به را شمولی جهان و فطری فضیلت و هیچ حقیقت سیاسی، نظام این آنجایی که

 گفت. سخن یقیحق تیمشروع از توان ینم

 موفق و پیروز باشید . 


