
 باسمه تعالی

نجام اپیامبر اکرم)ص(: نیکوکاری کامل ان است که در نهان همان را انجام دهی که در اشکار   ردیف 

                                                                                               دهی.

 سئوال

 بارم 

 صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید : 1

 الف( بین دو بخش فردی و اجتماعی جهان اجتماعی انسانی تناسب و هماهنگی وجود ندارد.

 اخالقی انسانها به بخش فردی جهان اجتماعی مربوط می شود.ب( ابعاد ذهنی و 

 ج( فرهنگ های مختلف گستره جغرافیایی یکسان دارند اما تداوم تاریخی یکسان ندارند.

 د( غلبه نظامی باحضور مستقیم مهاجمان همواره موجب گسترش فرهنگ قوم مهاجم می شود.

 فرهنگ جهانی است. نیازهای فطری باشد ه( فرنگی که عقاید و ارزش ها و هنجارهایش  مطابق
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: 2

 الف( به شیوه زندگی اجتماعی انسان ها که محصول اگاهی و عمل مشترک انهاست......میگویند.

 میکشاند........ب( فرهنگی که تسلط یک قوم را بر دیگران به دنبال می اورد وجوامع را به ضعف 

 گفته میشود.

 پ( در استعمار نو دولتهای استعمارگر برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته به خود از ............

 استفاده میکنند.

 دیگر کشورهارا هدف قرارمیدهد.ت( جهان غرب در استعمار فرانو ..........

 راه می یابند.ث( عقاید وارزشها با...........به عرصه فرهنگ بشری 

 ج(در فرهنگ اسالمی زیباترین ومحبوب ترین مخلوق خداوند..........است.

 د( جهان غرب از طریق رسانه..........جوامع غیر غربی را مدیریت میکند.
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید: 3

وارزشهای جهان شمول الف( با کدام ویزگی فرهنگ جهانی میتواند زمینه گسترش وتحقق عقاید 

 را فراهم کند

 معنویت -4عدالت             -3ازادی          -2تعهد ومسوولیت        -1

2 

  سواالت امتحان درس :

 2 یجامعه شناس

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

مشهد  6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 مقدس

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان :  ازدهمی پایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

99/10/17 
 10ساعت شروع : 

 صبح

مدت امتحان:      2تعدادصفحات : یانسان رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 6تعداد سواالت: دقیقه 60



  

 ب(  رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی ودینی جهان منجر به پیدایش..........شد.

 اومانیسم  -4دییسم          -3پروتستانتیسم            -2سکوالریسم                    -1

 پ( امروزه تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی توسط جهان غرب چگونه صورت میگیرد

 غرب تثبیت مرجعیت علمی  -2                                                      ازطریق رسانه      -1 

 سازمانهای فراماسونری -4مبلغان مسیحی                                                          -3

 ت( دولت ملتهای جدید که با افول قدرت کلیسا بوجود امدن چه هویتی داشتند

 دنیوی-4سکوالرو ناسیونالیستی        -3سکوالر             -2دینی           -1

 

 

 باتوجه به توضیحات سمت راست اصطالح مناسب را مشخص کنید: 4

 دیدگاه سوم                                    الف( جهان ذهنی و فردی تابع فرهنگ است .                    

 هنجارهایش حق نباشد.                     استعمار حق اما ب( جامعه ای  که عقاید وارزشهایش 

 یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی وسیاسی                       مدینه فاسقه  پ(  اشغال

 ت( نتیجه منطقی سکوالریسم                                                                               لیبرالیسم 

 میداند.       اومانیسم ث( اندیشه سیاسی جدید که خواست واراده ادمی  رامبدا قانونگذاری 

 دیدگاه دوم                                                                                                                              
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 به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید: 5

 می کنند نام ببرید؟الف( متفکران مسلمان جهان تکوینی را به چند بخش تقسیم 

 وم طبیعی را نادیده می گیرد ؟علوم انسانی و ب( کدام دیدگاه تفاوت عل

 پ(دالیل موفقیت استعمار در گذشته را بنویسید؟

ی مقابله با استعمار از چه روش (نخبگان کشورهای اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی ایران برات

 ایی استفاده میکردند؟ه

 معاصر غرب به پرسش های هستی شناسانه چیست؟ج( پاسخ فرهنگ 

 چ( وجه مشترک همه روشنگری ها چیست؟

 ه( نتیجه تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده چیست؟

  ی رساند چه بود؟خ( ابزار تازه ای که جهان غرب را در مدیریت انتقال فرهنگ یاری م
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 به پرسشهای زیر پاسخ کامل دهید: 6

 فرهنگ را توضیح دهید؟الف( سطوح عقالنیت در 

 ب( تفاوت راهبردی استعمار قومی با استبداد استعماری چیست؟

 پ( چگونگی ایجاد دییسم را بیان کنید؟                          

 ت(اقتصاد دوران رنسانس چه ویزگیهایی داشت؟

 ج( پیامد های فرو ریختن اقتدار کلیسا چه بود؟

 عمار قدیم و استعمار نو جیست؟   د(تفاوت است
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 موفق باشید
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