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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه 91   زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 22/01/0999   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 اندرز  آقای نام دبیر:  2 جامعه شناسی درس: 0999-0011سال تحصیلی  یازدهم پایه : 9و  2و  0 صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 0 .در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید  -0

 (غ)   ص)   ( نمره( 52/0) ها جلوه و نمود آرمانی پیدا کرد.های اسالمی با پذیرش انسان( عقاید و ارزش1-1 

 (غ)   ص)   ( نمره( 52/0) . است. افتاده اعتبار و ارزش از انسان که هاستسال غرب فلسفۀ ( در5-1 

 (غ)   ص)   ( نمره( 52/0) . ( انقالب صنعتی نخستین انقالب در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان است.3-1 

 (غ)   ص)   ( نمره( 52/0) . است. نبوده امروز صورت به جدید غرب ظهور از قبل جهانی ( جامعۀ4-1 

 

 0/9 .جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید -2
 نمره( 2/0).( از دیدگاه متفکران مسلمان،جهان طبیعت بخشی از ................................. است1-5 

 نمره( 2/0) ................................؟آزادی................................؟( آزادی همواره دو پرسش به همراه دارد،آزادی 5-5 

 نمره( 2/0) ( در گذشته تاریخ،فرهنگ سلطه و استکبار،............................. را به وجود آوده است.3-5 

 نمره( 2/0) داند...................................... میداری و مصائب آن را .............( مارکسیسم،تنها راه رهایی از نظام سرمایه4-5 

 نمره( 2/0) کند.می ............................. معرفی را آن شناخت موانع و حقیقت شناخت ( راه2-5 

 نمره( 2/0) ( رنسانس به معنای ............................. و ................................ است.6-5 

 نمره( 2/0) بود. آن اسالم مرهون .................. و .............................. گسترش و ( نشر7-5 

 

 0 .ترین گزینه را انتخاب کنیدمناسب -9
 نمره( 2/0)است؟ ها فرهنگ و ها انسان میان های تفاوت و ها شباهت بر زمان هم تأکید های نمونه از گزینه ( کدام1-3 

 جهانی صلح( 5   ها تفاوت به احترام( 1  

 حج مراسم( 4   مشترك نقاط بر تأکید( 3  

 نمره( 2/0)است؟ بوده انسان بُعد کدام بر وسطی قرون هنر ( تأکید5-3 

 جسمانی بُعد( 5   بدنی های زیبایی و قداست( 1  

 روحی و بدنی های زیبایی( 4   آسمانی و معنوی بُعد( 3  

 

 0/9 .به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید -0

 نمره( 2/0) گویند؟می نیز فرهنگی انسانی،جهان جهان اجتماعی بخش به چرا (1-4 

 نمره( 2/0)گردد؟( علت تنوع فرهنگ به چه عاملی برمی5-4 

 نمره( 2/0)( اروپاییان در هجوم به قارة آمریکا برای تامین سلطه خود چه کردند؟3-4 

 نمره( 2/0)تر ریشه در چه مناسباتی داشت؟جوامع اسالمی قبل از استعمار بیش( قدرت سیاسی 4-4 

 نمره( 2/0)( منظور از دئیسم چیست؟2-4 

 نمره( 2/0)شود؟( فرهنگ جدید غرب با پیدایش چه چیزی آغاز می6-4 

 نمره( 2/0)جدید چیست؟ جهانی نظام غیرغربی در جوامع ادغام عامل ترین( مهم7-4 
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 0/0 .مفاهیم زیر را تعریف نمایید -0
 نمره( 72/0) :استکبار یا سلطه ( فرهنگ1-2 

 نمره( 72/0) ( مدینه تغلب:5-2 

 

 0/9 .فقط نام ببرید -1
 نمره( 72/0) های استعمار در قرن نوزدهم )سه مورد(:( موفقیت1-6 

 نمره( 72/0) های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب و رعیتی)سه مورد(:( زمینه5-6 

 نمره( 5) جهانی)به ترتیب(: نوین نظام تکوین چهارگانۀ فرایند ( مراحل3-6 

 

 نمره( 6)به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 0 هایی که ظرفیت جهانی شدن دارند را،به اختصار توضیح دهید.گونه نخست فرهنگ -7

 یک از مراحل استعمار مرتبط اند؟کدام به فرهنگی ناتوی و فرهنگی فرهنگی،شبیخون تهاجم چون مفاهیمی -8

 0 هایی دارد؟استعمار چه ظرفیت از شکل این با مقابله برای ما کشور شما نظر به       

 0 تفاوت هنر قرون وسطی با هنر مدرن را بنویسید. -9

 0/0 وضعیت حقوق بشر در فرهنگ دینی و قرون وسطی را نسبت به هم مقایسه نمایید. -01

 0/0 شوند؛نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهید.می تقسیم نوع دو به زده استعمار کشورهای -00

 

  


