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ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 68/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 آقای اندرزنام دبیر:  2 جامعه شناسی درس: 6076-6072سال تحصیلی  یازدهم پایه : 3و  2و  6 صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 1)در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید. -1

 22/7 1 ص)   (      غ)   (  هستند. انسان زندگی محصول هستی های جهان پدیده ( تمامی6-6 

 22/7 21 ص)   (      غ)   (  ها جلوه و نمود آرمانی پیدا کرد.پذیرش انسانهای اسالمی با ( عقاید و ارزش2-6 

 22/7 06 ص)   (      غ)   (  است. افتاده اعتبار و ارزش از انسان که هاستسال غرب فلسفۀ ( در3-6 

 22/7 23 ص)   (      غ)   (  ( انقالب صنعتی نخستین انقالب در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان است.0-6 

 

 نمره( 5/3)جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید. -2

 2/7 1 ( از دیدگاه متفکران مسلمان،جهان طبیعت بخشی از .............................. است.6-2 

 2/7 62 گردد.ها بر می آن ....................................... و عقاید به تنوع این ها متنوع اند و( فرهنگ2-2 

 2/7 20 گیری ................................. کشورهای مستعمر،در قرن بیستم به وجود آمد.( استعمار نو پس از شکل3-2 

 2/7 32 داند.داری و مصائب آن را ............................................. می( مارکسیسم،تنها راه رهایی از نظام سرمایه0-2 

 2/7 07 است. بر .................................... انسان دینی،مبتنی فرهنگ در انسان ( حقوق2-2 

 2/7 08 شد.آمیز مذهبی با عنوان ......................................... شناخته میهای اعتراض( در دوران رنسانس،حرکت1-2 

 2/7 20 لردها( شد. و ها بزرگ )کنت اربابان ها وفئودال حاکمیت به منجر ( زوال تدریجی ........................0-2 

 

 نمره( 1ترین گزینه را انتخاب کنید.)مناسب -3

 2/7 61 است؟ گزینه کدام جهانی فرهنگ در مسئولیت و تعهد روح وجود ( نتیجۀ6-3 

 انسان طبیعی حقوق به رسیدن و انسانی کمال زمینۀ آوردن وجود به( ١ 

 مختلف هاي الیه در بشر بنیادي هاي پرسش به پاسخ( 2 

 یکدیگر به نسبت جوامع ظالمانۀ کشی بهره از جلوگیري( ٣ 

 شمول جهان هاي ارزش و عقاید تحقق و گسترش زمینۀ شدن فراهم( 4 

 2/7 07 است؟ بوده انسان بُعد کدام بر وسطی قرون هنر ( تأکید2-3 

 جسمانی بُعد( 2  بدنی هاي زیبایی و قداست( ١ 

 روحی و بدنی هاي زیبایی( 4  آسمانی و معنوي بُعد( ٣ 

 

 نمره( 5/3)به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید. -4

 2/7 0 چیست؟ حاصل فرهنگ (6-0 

 2/7 63 منظور فارابی از مدینه فاسقه چیست؟ (2-0 

 2/7 23 اروپاییان در هجوم به قارة آمریکا برای تامین سلطه خود چه کردند؟ (3-0 

 2/7 36 ؟تر ریشه در چه مناسباتی داشتقدرت سیاسی جوامع اسالمی قبل از استعمار بیش (0-0 

 2/7 03 منظور از دئیسم چیست؟ (2-0 

 2/7 27 شود؟فرهنگ جدید غرب با پیدایش چه چیزی آغاز می (1-0 

 2/7 17 جدید چیست؟ جهانی نظام غیرغربی در جوامع ادغام عامل ترینمهم (0-0 
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 نمره( 1مفاهیم زیر را تعریف نمایید.) -5

 2/7 22 :امپریالیسم (6-2 

 

 2/7 27 مدینه تغلب: (2-2 

 

 نمره( 3فقط نام ببرید.) -6

 2/7 23 )دو مورد(: های استعمار در قرن نوزدهمموفقیت (6-1 

 

 6 62 :(مورد دو)مسوول غیر و جبرگرا هایفرهنگ مشخصات (2-1 

 

 

 2/6 28 داران:به زمین نسبت برتری جایگاه بازرگانانسه عامل مؤثر در  (3-1 

 

 نمره( 7به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.)  -7

 2/6 63 هایی که ظرفیت جهانی شدن دارند را،به اختصار توضیح دهید.( گونه نخست فرهنگ6-0 

 

 

 

 2/6 36 تفاوت راهبردی استبداد تاریخی ـ قومی با استبداد استعماری چیست؟ (2-0 

   

 

 

 6 07 تفاوت هنر قرون وسطی با هنر مدرن را بنویسید. (3-0 

 

 

 

 2/6 22 شود؟چرا؟ می یاد عنوانی چه با غرب در رعیتی ـ ارباب نظام (0-0 

 

 

 

 2/6 23 اشکال سه گانه امپریالیسم را به اختصار توضیح دهید؟ (2-0 

 

 

 

 

 موفق باشید  
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 2جامعه شناسی درس  راهنمای تصحیح

 1 نمره( 25/0)هر مورد  :غلط بودنصحیح و  -1
 (26ـ ص 4( صحیح ) درس١-2  (6ـ ص ١( غلط )درس١-١ 

 (5٣ـ ص 6( غلط )درس١-4 (4١ـ ص 5صحیح )درس (١-٣ 

 5/3 نمره( 5/0)هر مورد  :جاهای خالی -2
 ( 6ـ ص ١( جهان تکوینی ) درس2-١ 

  (١1ص ـ 2درس)کالن و ( ارزش هاي اساسی2-2 

 ( 24ص ـ ٣درس) طلبانۀ استقاللهاي  ( جنبش2-٣ 

 ( ٣2ص ـ 4درس)داران(ـ   سرمایه علیه کارگران )انقالب طبقاتی انقالب( 4-2 

 (40ص ـ 5درس) الهی فطرت( 5-2 

 ( 48ص ـ 6درس) پپروتستانتیسم( 6-2  

 (51ـ ص 1کلیسا )درس ( قدرت1-2 

 1 نمره( 5/0ترین گزینه: )هر مورد مناسب -3
ـ ١6ـ ص 2شمول )درس جهان هاي ارزش و عقاید تحقق و گسترش زمینۀ شدن درست ـ فراهم( پاسخ 4( گزینه)٣-١ 

 نمره( 5/0

 نمره( 5/0ـ 40ـ ص  5آسمانی)درس و معنوي ( پاسخ صحیح ـ بُعد٣( گزینه )٣-2 

 5/3 پاسخ کوتاه:  -4
 نمره( 5/0ـ  4ـ ص ١ها )درس انسان مشترک عمل و آگاهی ( محصول4-١ 

 نباشد. حق با همسو و موافق آن رفتارهاي و هنجارها باشد اما حق آن هاي ارزش و عقاید که جامعه اي را ( فارابی2-4 

 (نمره 5/0 ـ ١2ص ـ 2درس)

 نمره( 5/0ـ  2٣ـ ص ٣( نسل کشی )درس4-٣ 

 نمره( 5/0ـ  ٣١ـ ص 4اي )درسقبیله و ( قومی4-4 

 نمره( 5/0ـ  4٣ـ ص 5ندارد. )درس بشر سعادت و هدایت براي اي برنامه هیچ که خدایی به اعتقاد ( یعنی5-4 

 نمره( 5/0ـ  50ـ ص 6هاي روشنگري )درس ( فلسفه6-4 

 نمره( 5/0ـ  60ـ ص 1( استعمار )درس1-4 

 1 تعریف مفاهیم:  -5
ـ  2٣ص ـ 2)درس .شود می گفته اي سلطه نوع هر به و است شده گرفته امپراتوري از امپریالیسم ( امپریالیسم: واژۀ5-١ 

 نمره( 5/0

 (5/0ـ  20ـ ص ٣)درس .دانندمی برتر اجتماعی ارزش را جوامع دیگر بر جوامعی که سلطه :تغلب ( مدینه2-5 

 3 نام ببرید:  -6
 نمره( 15/0ـ  2٣ـ ص ٣ـ اقتصاد صنعتی )درس نظامی دریانوردي ـ فنون هاي زمینه در ( پیشرفت6-١ 

 یموجودات به را آنها گیرند، می آدمیان از را مقاومت سرنوشتشان را انکار می کنند. ـ قدرت تعیین در ها انسان ( نقش2-6 

 (نمره 15/0 ـ 48ص ـ 6درس. )آورند می فراهم را گران سلطه نفوذ و زمینه کنند می تبدیل منفعل

ایی اروپ جوامع به ثروت انتقال و امریکایی مزارع به پوست افریقایی سیاه هاي برده انتقال داري، برده و تجارت ( رشد6-٣ 

 (نمره 5/١ مجموعاً نمره 5/0 مورد هر ـ 58ص ـ 1درس)

 7 پاسخ کامل:  -7
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 جویانه سلطه نگاهی ولی است خاصی یاگروه قوم،منطقه به متعلق آن هنجارهاي یا ها عقاید،ارزش که است ( فرهنگی1-١ 

 می تقسیم پیرامونی منطقۀ و مرکزي منطقۀ دو به را جغرافیایی خود،جهان مرزهاي از عبور با فرهنگی چنین.دارد

 نمره( ١ـ  ١٣و ١2ـ ص 2)درس .گیرد می خدمت به را مرکزي،منطقۀ پیرامونی منطقۀ.کند

 یراسالمیغ هویتی اینکه داراي وجود با قومی استبداد که است این استعماري استبداد با قومی استبداد راهبردي ( تفاوت2-1 

 اسالمی دتوانمن فرهنگ با مستقیم رویارویی نداشت، از اسالم جهان از پیشینه اي خارج و پشتوانه اینکه دلیل به بود

 هب استعماري استبداد مقابل، در. کند حفظ را خود دینی ظاهر ظواهر اسالمی، رعایت با کوشید می و کرد می دوري

 جهان فرهنگی و اقتصادي نیازهاي تأمین کرد، براي می عمل غرب جهان سلطۀ و سایۀ قدرت در اینکه دلیل

 نمره( 5/١ـ  ٣١ـ ص  4)درس  .نداشت اسالمی فرهنگ مظاهر حذف غرب،چاره اي جز

 از اي هاي اسوه را در هاله انسان چهرۀ نقاشان، و کرد می تأکید انسان آسمانی و معنوي بعد بر وسطی، قرون ( هنر1-٣ 

 نمره( ١ـ  5)درس .کند می تمرکز هاي بدنی زیبایی و جسمانی بعد بر مدرن، هنر امّا کردند می ترسیم قداست

 امکان و بودند خود هاي اربابان زمین به وابسته داري بود؛زیرا کشاورزان، برده می شود، نوعی یاد فئودالیسم عنوان ( با4-1 

 نمره( 5/١ـ  52ـ ص 6جایی نداشتند. )درس جابه

 (نمره 5/١ ـ 2٣ ص  ـ٣درس)                    .گیرد می شکل ضعیف امعجو نظامی اشغال با سیاسی (امپریالیسم١( 5-1 

 تصرف می کند. را دیگر کشور خام مواد و بازارها کشور، یک اقتصادي قدرت اقتصادي، ( امپریالیسم2  

 تهقرارگرف جامعه اي دیگر نظامی یا اقتصادي تصرف تحت منطقه اي که فرهنگی مقاومت فرهنگی، ( امپریالیسم٣  

 پذیرد. می نیز را مسلط جامعۀ فرهنگی برتري مغلوب، قوم و رود می بین از است،

 

 

 

 


