
 تست ها
 98گاج   است؟ نداده در موضوع هویت، در دوران پسامدرن کدام مورد رخ(1

 هویت ملی و وحدت، ثبات و استمرار همراه با آن نامطلوب پنداشته شد.1

 ها نامطلوب دانسته شد.ثباتی و تغییرات مداوم هویتدر این دوره، تکثیر، تنوع و بی2

 هویت، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.سیاست همانندسازی 3

 های خرد محلی و فردی مورد تأکید و توجه قرار گرفتبه جای هویت یکسان برای همۀ ملت، هویت4

 98قلمچی  شوند؟می کامل موارد کدام با ترتیببه عبارات زیر(2

 .است .................. هاملت و هاگروه میان دوستی و اتحاد ایجاد هایراه از یکی -

 سیاسی و فکری مباحثات اصلی محور طبقاتی کشمکش و قشربندی جایبه .................. بیستم، قرن اواخر در -

 .شد

 .بود .................. از پیروزی دلیلبه هجری چهارم و سوم قرن از اسالم جهان شکوفایی و رشد -

 .شد پیدا .................. هاملت-دولت گیریشکل با -

 رگراتکث مدل – تعارف الگوی – قدرت –سیاست هویت 1

 ناسیونالیسم – تعارف الگوی – هویت –شناخت متقابل 2

 تکثرگرا مدل – همانندسازی الگوی – ثروت –سیاست هویت 3

 ناسیونالیسم – همانندسازی الگوی – اقتصاد –شناخت متقابل 4

 98سنجش   است؟ درست هویتی های سیاست با رابطه در زیر های گزینه از یک کدام(3

 بود.« همانندسازی»هویتی در دورۀ پسامدرن، سیاست  گذاری مدل رایج سیاست1

 .کند می تأکید محلی و خاص های هویت و ها سیاست هویت، محصول دوران پسامدرن است و بر تفاوت2

 .کنند یاد می« جعبۀ پاندورا»بسیاری از اندیشمندان از پیدایش سیاست همانندسازی به باز شدن 3

 .شود ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته نمیدر الگوی تکثرگرایی، وجود یک 4

 98قلمچی   دهد؟ می نشان را مفهوم کدام ترتیب به هریک از عبارات زیر(4

 هویتی و فرهنگی عالئق براساس اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مسائل پیگیری -

 اقتصادی و سیاسی مشترک ساختار یک وجود دانستن ضروری -

 مسلمان بوسنیایی در جریان پاکسازی قومی در یوگوسالوی هزاران باختن جان -

 مختلف اقوام میان متقابل احترام دلیل رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری به -

 ها شناخت متقابل هویت -سیاست هویت  -الگوی تعارف  -سیاست همانندسازی 1

 الگوی تعارف - سیاست همانندسازی -الگوی تکثرگرا  -سیاست هویت 2

 الگوی تکثرگرا -سیاست هویت  -الگوی همانندسازی  -جهانی شدن 3

 ها هویت متقابل شناخت - تکثرگرا الگوی - ها شناخت متقابل هویت -توسعۀ ارتباطات 4

 98قلمچی اردیبهشت است؟ کدام «تکثرگرایی» و «همانندسازی» مدل ویژگی ترتیب(به 5



 در دوران مدرن مورد توجه و تأکید قرار گرفت. -گذاری در دورۀ پسامدرن بود. مدل رایج سیاست1

ها برای از بین بردن سیاست دولت -شود. وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می2

 های مختلف است.گروههای هویتی تفاوت

های موجود میان تفاوت -شود. های جامعه پذیرفته میها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروهارزش3

 گردد.های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید میگروه

برای از بین بردن  -شود. های جامعه پذیرفته میها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروهارزش4

 کنند.های قومی و زبانی سعی میای موجود میان گروههتفاوت

 98گاج  باشد؟می گزینه کدام در شده ذکر مفاهیم به مربوط ترتیببه های زیرگزاره(6

 .کندمی مقاومت شدن جهانی فرآیند برابر در و سازدمی خود برای خاص هویتی-

 .باشندمی هویت اساسی عناصر از-

 دولت نماند.کومت و ح به محدود دوره این در قدرت-

 سیاست هویت مربوط به این دوره است.-

 نظام جهانی ـ ثروت و قدرت ـ تجدد ـ پسامدرن1

 های اجتماعی ـ قدرت و دانش ـ مدرن ـ پسامدرنجنبش2

 های اجتماعی ـ آگاهی و دانش ـ پسامدرنجنبش3

 نظام جهانی ـ ثروت و قدرت ـ پسامدرن ـ مدرن4

 98گزینه دو   باشد؟می نادرست های زیرکدام یک از عبارت(7

 .شودمی دانسته ضروری فرهنگی و سیاسی مشترک ساختار یک تکثرگرا مدل در: الف

 درون فرهنگی و سیاسی پارگی چند سبب که کندمی تأکید هاگوناگونی و هاتفاوت بر هویت سیاست در: ب

 .شودمی جوامع

 شود.شوند و از آنان حمایت میشناخته می رسمیت به شده رانده حاشیه به هایگروه هویت سیاست در: ج

های مختلف درون شود تا به همگرایی اقوام و گروههای مشترک تأکید نمید: در سیاست هویت بر چارچوب

 جوامع منتهی نشود.

 کند.ها تأکید میهای خاص محلی و بر تفاوتهـ: سیاست هویت محصول دوران مدرن است و بر هویت

 الف ـ د ـ هـ .2                           ب ـ ج ـ د1

 ب ـ ج ـ هـ4                        الف ـ ب ـ ج3

 کند؟هر کدام از عبارات زیر به کدام مورد اشاره می(8

 ـ الگوی مطلوب سیاست هویتی

 ـ همان الگوی قرآنی          گیرد.مقابل الگوی تنازع قرار میـ در           شناسی است.ـ به معنای هم

 است.

 الگوی همدلی ـ تعارف ـ الگوی همدلی ـ الگوی همدلی1

 الگوی همدلی ـ شناخت متقابل ـ الگوی تعارف ـ الگوی همدلی2



 الگوی تعارف ـ تعارف ـ الگوی تعارف ـ الگوی تعارف3

 الگوی تعارف ـ شناخت متقابل ـ الگوی همدلی ـ الگوی تعارف4

 است؟ شده مطرح اشتباه در پاراگراف زیر کدام کلمات و عبارات به(9

های ها و دغدغهعالقه براساس را اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مسائل اجتماعی، هایجنبش و هاگروه راد،اف»

گیرند. در دوره پسامدرن، قدرت صرفاً در دولت و حکومت متمرکز است. و حتی فرهنگی و سیاسی پی می

ها و در سیاست و فراتر از آن، قدرت در همه جا از جمله زندگی روزمره، رابطۀ میان افراد، رابطۀ میان گروه

 «نظام جهانی جریان دارد.

 رت ـ سیاستپسامدرن ـ قد1

 پسامدرن ـ قدرت ـ نظام جهانی2

 پساتجدد ـ است ـ سیاست3

 تسیاسی ـ است ـ سیاس4

 

 

 

 


