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 :دیرا مشخص کن ریز یغلط بودن عبارت ها ای حیصح 1

 همراه است. یبا غلبه فرهنگ شهیهم ی(غلبه نظامالف

 ردیگ یشکل م فیجوامع ضع یبا اشغال نظام یاسیس سمیالی( امپرب

 تا فتح مکه در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود یدر عصر نبو ی(فرهنگ جاهلج

 نداشته است یریفرهنگ غرب تاث عیدر توز یغرب ریدر جوامع غ یغرب یعلوم انسان جی(ترود
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 :دیرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجا 2

 نامند ی..م.........آن را .... ی.... را و بخش اجتماع...یجهان اجتماع یفرد ی( بخشالف

..... کشاند........ یم یرا به ناتوان گریآورد و اقوام د یگروه را به دنبال م ایقوم جامعه  کیکه تسلط  ی(فرهنگب

 است

 ........ است...........فرهنگ معاصر غرب.. یانسان شناخت یژگیو نی( مهم ترج

 ...........است...............در جهان... برالیانقالب ل نی(نخستد

 شود یاستعمارگر م ی.. آنها به کشورها...............استعمارزده منجر به............ یشدن کشورها ی(تک محصولن

 .... بود.......................یبر اساس روابط اجتماع ی( اقتصاد قرون وسطو

 .........است...................ی( از نظر کنت جنگ در جامعه غرب امره

 .....قرار داشتند.........است که در کانون ..... یی(منظور از جهان دوم کشورهای

 نامند ی...م..........کردند ....... دیعلم مدرن ترد یرا که در اصل روشنگر ی(دانشمندانط
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 :دیمناسب را انتخاب کن نهیگز 3

و  دیعقا قیگسترش و تحق نهیکند تا زم جادی.. را در انسان ا...........هیروح دیبا یفرهنگ جهان-۱

 جهان شمول را فراهم آورد. یارزش ها

 .                     د(عدالتقتی(حقج                 تیب(معنو          .   تی(تعهد و مسئولالف

 ............شد شیدایجهان سبب پ ینیو د یجهان غرب به ابعاد معنو ینشیگز کردیرو-۲

 پنهان سمی(سکوالرالف

 آشکار سمی( سکوالرب

 سمی( پروتستانتج

 سمی(دئد
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  سواالت امتحان درس :

 2جامعه شناسی

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

مشهد 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 مقدس

 1399خرداد 

  :آموزشگاه نام 

 امام حسین)ع(

تاریخ امتحان :  انسانیرشته تحصیلی:  11: تحصیلی پایه دوم :  امتحانی نوبت
99.3.29 

 9ساعت شروع : 

مدت امتحان:     3تعدادصفحات :  تعداد سواالت: شماره صندلی :  نام ونام خانوادگی : 

 دقیقه 70



 مرحله دوم چه بود؟ یجهان نینظام نو لیتکم ندیدر فرا-۳

 سکوالر یاسیس یهاقدرت شیدای(پالف

 ی(به خدمت گرفتن مبلغان مذهبب

 و صنعت هیقدرت با تجارت سرما وندی(پج

 یجهان نی(استعمار و ادغام جوامع در نظام نود

 بود ریچگونه امکان پذ یدار هیجامعه سرما یهااز نظر مارکس حل چالش-۴

 یستی(نظام کموند           ج(انقالب         .   یستیبرالینظام ل جادیب(ا      .   تی(لغومالکالف

 :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4

 ر کدام نوع استعمار استعمارگران بیشتر از ابزارهای فرهنگی و رسانه ها استفاده می کنند؟الف(د

 

 ب( در فرهنگ دینی اسالم روش های شناخت حقیقت کدامند

 

 ج(پیامدهای تحریف در مسیحیت قرون وسطی را نام ببرید

 

 د(نخستین چالش در کشورهای غربی چه بود

 

 ن(شعار جوامع سوسیالیستی را بنویسید

 

 و(مهمترین عامل وقوع جنگ های جهانی اول و دوم چه بود؟

 

 ی(کشورهای غربی چگونه توانستند انتقال ثروت از مناطق پیرامون به مرکز را آسان کنند؟

 

 ط( در بحران اقتصادی چه اتفاقاتی در جامعه رخ میدهد

 

 ظ(به چه دلیل بحران اقتصادی یک بحران و چالش جهانی است

 
 

 (راه شناخت در دوران رنسانس چه بودع

 

 (مهمترین علت تداوم باور های دینی و معنوی چیستغ
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 :سخ کامل دهیدپا 5

    پیامدهای گریز از سکوالریسم در جوامع غربی را بنویسید.-۱

 
                  بحران زیست زیست محیطی ابتدا در چه حوزه ای رخ داد و سرانجام آن چه بود؟.-۲
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آن پاسخ  یو به سوال ها دیبسته را به دلخواه انتخاب کن کی ریاز دو بسته ز زیدانش آموزان عز 6

 :دیده

 

 

 

 



 الف( بسته

 ؟ستیچ یو استبداد قوم یاستبداد استعمار یتفاوت راهبرد-۱

 

 بود چرا؟ یچالش بلوک شرق و غرب چه نوع چالش-۲

 

 برند؟یبه کار م یرزده را چه کساناصطالح استعمارگر و استعما_۳

 

 د؟یسیدارند دو مورد را بنو ییو چالش فقر و غنا چه تفاوت ها یبحران اقتصاد-۴

 

 ب(: بسته

 د؟یسیرا بنو یاسالم دارگرانیب نینخست یها یژگیدو مورد از و-۱

 

 بود؟ لیاعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول به چه دل-۲

 

 منظور عالمان مسلمان و منورالفکران از مشروطه چه بود؟-۳

 

دو  زندیدست م یکه در جهان اسالم شکل گرفت به چه اقدامات یمستقل یهامقابل با حرکت یغرب برا یایدن ۴

 د؟یسیمورد را بنو
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 20 موفق باشید 

 


