


 
 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایرانآموزش و پرورش  وزارت

 آموزش و پرورش شهرستان بهشهر اداره

 دبیرستان شاهد دکتر امیدی
 صفحه:                 یازدهمپایه:            انسانیرشته :           2جامعه شناسی نام درس:     نام و نام خانوادگی:             

  پوریانینام دبیر:         دقیقه 93مدت امتحان:                     صبح 33/03ساعت امتحان:                 5/3/79 تاریخ امتحان:

 بارم شرح سوال ردیف

 را مشخص کنید. « صحیح و غلط»در عبارت زیر، موارد  1

  غ   معنوی برای خود قائل بودند. صملت ها بر خالف حاکمیت های پیشین، هویتی دینی و  -. دولت1

 غ   سه نرسید. صنفرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقالب فرا .2

  غ  ص . حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ کشورهای مسلمان، اغلب مورد حمایت بلوک غرب قرار گرفت3

 غ   ربی را بیداری اسالمی نامیدند. صع. دولت های غربی سلسله جنبش ها و انقالب های مردم در کشورهای 4

1 

 ت مناسب بنویسید. ادر جاهای خالی کلمات و عبار 2

 ه ای گفته می شود. . گرفته شده است و به هر نوع سلطواژه ی امپریالسیم از ............................ 1

  رالیسم قرن هجدهم و نوزدهم را ................... می نامند.بلی. 2

 . در کشور .................... به وجود آمد. 1221تین بحران اقتصادی درسال نخس 3

 ون در جنگ تمدن ها، منشاً اصلی درگیری ها در جهان، عامل ..................... است.ازنظر هانتینگت. 4
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 در پرسش های زیر گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.  3

 که با عنوان .......... شناخته می شوند، در جهت اصالح دینی پدید آمدند.  یهای اعتراض آمیز مذهبحرکت . 1

  ( فئودالیسم               4یسمتستانت( پرو                   3( سوسیالیسم            2( لیبرالیسم1

 ی چه بود؟رانگیزه ی کشورهای غربی دراستفاده و حمایت از سازمان های فراماسون. هدف و 2

                    اسی جوامع غیر غربییتاثیر بر نخبگان س(                                         2گسترش دین مسیحیت( 1

  ع اقتصادی خودتامین مناف(            4ره مکمک به رشد اقتصادی در کشورهای مستع( 3

 مهمترین عنصر برای ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید چه بود؟  .3

  ( تجارت               4( صنعت                   3( فراماسونری            2( استعمار1
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 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.  4

 فرهنگ محصول چیست؟ . 1
 

 یاد می شود؟  یرعیتی در غرب با چه عنوان –. از نظام ارباب 2
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 نمره تجدید نظر:                                             نمره ورقه : 
                                                                 با عدد   با عدد

  با حروف   با حروف

 1331./ ..../................ تاریخ : .......نام دبیر و امضاء: ............                                      1331./...../......... ....... تاریخ :....امضاء: ..............نام دبیر و  




