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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2جامعه شناسی سواالت امتحانی درس:

  31/02/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح9ساعت شروع:

  
  نوبت صبح

  بارم  2جامعه سواالت  سوال

1  

  

  : صحیح یاغلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید
فرهنگ جهانی باید روح تعهد و مسئولیت را درانسانهاایجادکند تازمینه گسترش و تحقق ارزشهاي جهان شمول الف)

     ورد.را فراهم آ
  طبیعت در فرهنگ اسالم زیباترین و محبوبترین مخلوق خداوند است.ب)

  .  ج)قدرت حاکمان سکوالر در کشورهاي مسلمان ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها داشت
    د) رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا درکشورهاي اسالمی استبداد استعماري بود.

1  

2  

    .را با کلمات مناسب پر کنیدخالی جاهاي 
  .بخش فردي جهان انسانی به ....................... واز بخشی اجتماعی جهان انسانی به .......................یاد می شودالف)

..استفاده در جنگ جهانی اول  براي نخستین بار از................. ودرجنگ جهانی دوم براي اولین بار از .................ب) 

  شد.

  .............شناخته می شوند در جهت اصالح حرکت دینی پدید آمدند.اض آمیز مذهبی که با عنوان ...حرکت هاي اعترج)

ت).......................پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش هاي هستی شناسانه بشر است و به معناي رویکرد دنیوي و 

  این جهانی به هستی می باشد.

  نقالب .................................نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان است.اث)

 ح)....................مهم ترین عامل ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید بود.

4  

3  

  .گزینه مناسب را انتخاب نمائید
  ....و..................را شعار خود قرار می دادند.جوامع سوسیالیستی با انتقاد از ...........  1-3

  دموکراسی        -لیبرالیسمب)                                          عدالت اقتصادي-سکوالریسمالف) 
  عدالت اجتماعی-ناسیونالیسمد)                     عدالت اجتماعی                               - لیبرالیسمج)
  کدام مورد از موارد زیر در استعمار نو صحیح نیست.  2-3

الف) استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند               ب)از نهادها و ساختارها اقتصادي و بین المللی استفاده می کنند            
    ان و مجریان هردو پنهان اندج)فرآورده سلطه فرهنگ غرب است                            د)استعمارگر

  
  

1  





٣ 
 

 

8  

  ؟از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی چه بود؟چرا
  
  
  

1  

9  

  دو نمونه از حرکت هاي بیدارگران اسالمی درون ایران را بنویسید.
  
  
  

1  

10  

  ي و فرهنگ مدرن را با هم مقایسه کنید.جایگاه طبیعت درنگاه توحید
  
  
  

1  

11  
  پیامدهاي اجتماعی گریز و رویگردانی از سکوالریسم جوامع غربی را توضیح دهید.

  
  

5/1  

12 

    مورد)4مهم ترین ویژگی هاي نخستین بیدارگران اسالمی را بیان کنید.(
  
  
  
  

1  

13  

مورد)2سالم تحت تاثیرانقالب اسالمی ایران ایجاد شد.(نمونه هایی از جنبش هاي اسالمی نام ببرید که در جهان ا
    

  
  
  

1  

14  

  مورد)2فعالیت هاي جهان غرب براي مقابله با حرکات استقالل طلبانه جهان اسالم را نام ببرید. (
  
  
  
  

1  

    ))موّفق باشید.((  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2جامعه شناسی سواالت امتحانی درس:

  31/02/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح9ساعت شروع:

  
  نوبت صبح

    2جامعهپاسخنامه   سوال

1  

  : صحیح یاغلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید
     صحیحالف)
  غلطب)
   غلطج)
 صحیحد) 

  

2  

    .خالی را با کلمات مناسب پر کنیدجاهاي 
  .یاد می شود  جهان فرهنگیواز بخشی اجتماعی جهان انسانی به یجهان ذهن بخش فردي جهان انسانی به الف)
 بمب اتم  ودرجنگ جهانی دوم براي اولین بار از سالح شیمیایی در جنگ جهانی اول  براي نخستین بار ازب) 

  استفاده شد.
دینی شناخته می شوند در جهت اصالح حرکت   پروتستانتسیم اض آمیز مذهبی که با عنوان حرکت هاي اعترج)

  پدید آمدند.
پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش هاي هستی شناسانه بشر است و به معناي رویکرد دنیوي و   سکوالریسم  ت)

  این جهانی به هستی می باشد.
  نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان است.  فرانسه  انقالب ث)
 غربی در نظام جهانی جدید بود.مهم ترین عامل ادغام جوامع غیر   استعمار  ح)

  

3  
  .گزینه مناسب را انتخاب نمائید

 ج  1-3

  د  2-3

  

4  

  به سوالهاي زیر پاسخ کوتاه دهید:
  حرکت انقالبیالف)  

  امریکاشوروي   غربشرقب) 
  فقر و غناج)  
    هردو هویتی اقتصادي دارند.د) 
  انگلستان- میالدي1820ه) 
  جهت گیري ضداستعماريو) 
  نیسماوماز)  

  حرکت اصالحیح)  
  نشانه بحران معنویت در فرهنگ غربط)
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5  
  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:

قدرت چانه زنی را در اقتصاد جهانی از آن ها می گیرد و این پدیده،موجب وابستگی اقتصادي آنها به کشور استعمارگر 
 می شود.

  

ی سیاسی و اجتماعی، نه در جهت تایید قدرت حاکم و حمایت از منظور از فعالیت رقابت آمیز،ورود فعال به عرصه زندگ  6
 آن ، بلکه در رقابت با آن است.

  

دولت هاي غربی تالش می کردند تا این انقالب ها را بخشی از فرآیند غربی شدن کشورهاي عربی معرفی کنند و آن   7
  را بهار غربی نامیدند.

  

کشورهاي اروپایی بر سر مناطق استعماري بود:زیرا سرمایه و صنعت به  از مهم ترین عوامل وقوع این دو جنگ،رقابت  8
  بازارهاي مصرف و نیروي کار ارزان نیاز داشت.

  

حکم میرزا -حرکت اصالحی امیر کبیر- تدوین رساله جهادیه- حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه تزاري  9
  شیرازي در تحریم تنباکو.

  

10  

نگاه توحیدي ،طبیعت و هرچه در آن است آیات و نشانه هاي خداوند است.همه موجودات طبیعی به تسبیح خداوند در 
  مشغول اند و به سوي او باز می گردنند.

در فرهنگ مدرن،طبیعت را ماده خام و بی جان می داند که انسان اجازه هر گونه تصرفی را در آن دارد . دراین فرهنگ 
  مان است که با تسخیر و تصرف آن تمامی مسائل و مشکالت خود را حل می کند.انسان بر این گ

  

11  

مهاجران ساکن کشورهاي - 2سنت هاي قدسی و دینی وا می دارد را به جستجوي برخی از نخبگان جهان غرب-1
اي کاذب و بازار معنویت ه-3غربی را که اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده بودند به سوي هویت دینی خود فراخواند.

  دروغین را رونق بخشیدزیرا هنگامی که سکه اي اعتبار پیدا می کند بدل سازي آن رواج پیدا می یابد.
انواع بازسازي شده ادیان و عرفان هاي شرق  وسرخ پوستی نمونه هایی از این - شیطان پرستی- خرافه پرستی

  معنویت هاي دروغین هستند.

  

12 

معه اسالمی توجه داشتند و خواستار استقالل اقتصادي وسیاسی جوامع اسالمی به خطر کشورهاي غربی براي جوا-1
  بودند.

  به دنبال اصالح رفتارهاي دولت اسالمی بودند.-2
  بیداري را بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند.-3
لف را در درون جهان بسیاري از آنان وحدت امت اسالمی و عزت جهان اسالم را دنبال می کردند و قومیت هاي مخت-4

  اسالم به رسمیت می شناختند.

  

13  
جهاد - 3شکل گیري انتفاضه و جنبش هاي جدید اسالمی در فلسطین-2قتل انور سادات توسط اسالم خواهان مصر-1

تشکیل جبهه نجات اسالمی در الجزایر و پیروزي اسالم - 4اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك شرق
  میالدي در این کشور.1990ر انتخابات گرایان د

  

14  
  مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم، مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داد.-1
  ایجاد اختالف فرقه اي و مذهبی براي تضعیف  جهان اسالم-2
  مدیریت جنگ رسانه اي همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان اسالم -3

  

    ))ید.موّفق باش((  


