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دقیقه                     50:مدت امتحان

                         
 تعداد صفحه:

 نام دبیر:خانم بهامین

 مدیریت آموزش وپرورش رفسنجان
 کارشناسی امتحانات متوسطه دوم

 دبیرستان دخترانه       درس جامعه شناسی سال یازدهم ادبیات
نام پدر:                                              نام ونام خانوادگی:  

 
خانم بهامینطراح سوال  بارم  ردیف 

 جمالت صحیح وغلط رامشخص کنید: 3
.)         ( هماهنگی وجودندارددوبخش ذهنی وفرهنگی جهان انسانی بین  الف:  
ی قائل علوم انسانی تفاوت طبیعی وکسانی که جهان تکوینی رابه جهان طبیعت محدودمی کنندبین علوم  ب:

.)     (هستند  
.)    (فرهنگی که عقایدش سعادت همه انسانها رادنبال می کند جهانی می شودج:  
.)      (دنرنقش انسانهادرتعیین سرنوشتشان می باشفرهنگهای جبرگرامنکد:  

 و:توحیدحکایت ازخداوندواحدی داردکه خدای قوم وقبیله خاصی نیست.)        (
صررنسانس روابط ارباب ورعیتی وجودداشت.)     (ه:درع  
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 جاهای خالی را تکمیل کنید: 3
.شبه جزیره عربستان قبل از ظهوراسالم،فرهنگ...........................داشت  : الف  
فارابی جامعه ای راکه عقاید وارزشهای ان حق باشداماهنجارها ورفتارهایش حق : ب

.نباشد...............می نامد  
امپریالیسم...........ازطریق اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد/.:ج  
دراستعمار..............استعمارگران ومجریان هردو پنهان اند.:د  

غرب به پرسش های هستی شناسانه بشر است. و:............پاسخ فرهنگ معاصر  
بیشتررویکردی...........داشت.18و17ه:روشنگری درقرنهای   

 ن:...........راه شناخت حقیقت وموانع شناخت انرامعرفی می کند.
ی:صنعت........ابزارتازه ای است که به جهان غرب درمدیریت انتقال فرهنگ غرب یاری می 

 رساند.

2 

 گزینه صحیح راانتخاب کنید:  4
؟  واراده انسان وجوددارد کدام استجهانی که  پیش از انسان ومستقل از خواست  الف  

□فرهنگی-4           □ذهنی-3           □   تکوینی-2             □اتسانی-1   
؟کدام فرهنگ کانون ثروت وقدرت راموردتوجه قرارمی دهد.ب:  
□ استکبار-4     □سرمایه داری-3       □ سلطه-2        □ ونیسمیصه-1  

؟استعمارازچه قرنی اغازشدج:  
□ 18قرن4    □17قرن -3               □  15قرن-2                □  19قرن -1  
؟ جایزدانستن همه اموردرقیاس باخواست انسان تعریف چیستد:  
       □یسم دئ -4                □ فئودالیسم-3         □یسم تپروتستان-2                     □لیبرالیسم 1

  کدام ابعاد ونیازهای انسان راموردتوجه قرارمی داد؟ و:حقوق فطری الهی انسان 
□   توحیدی-4        □معنوی   -3       □معنوی    –دنیوی -2         □معنوی    -1  

 ه:هویت دولت  ملتهای جدید چه بود؟
        □    سکوالر،دنیوی4   □قومی،سکوالر   -3   □بیله ای  ققومی ،-2    □دنیوی، معنوی   -1
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:پاسخ کوتاه بدهید 4  
؟فرهنگ مغوالن چه نوع فرهنگی بودالف:  
؟ازنظراسالم سعادت انسان درچستب:  
؟عدی تمرکز می کندهنرمدرن برچه بج:  
شالوده وروح فرهنگ چیست؟د:  

 و:ازپایان قرن بیستم باافول حس گرایی فرهنگ غرب گرفتارچه بحرانی شد؟
هایی انجام می شود؟چه شیوه  ه:تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی بیشتر به  

 ن:رنسانس یعنی چه؟
عنی چه؟یی:اقتصادتک محصولی   
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 پاسخ کامل بدهید: 6
 

   
 الف:نظرمتفکران مسلمان درموردجهان تکوینی رابیان کنید؟

  
  

 ب:کدام فرهنگ بشر رابه بحرانهای روحی وروانی گرفتار می سازد؟
 

بود؟ناشی ازچه 19ج:موفقیت های استعماردرقرن   
 

 د:چگونه استبداد ایلی وقومی به استبداداستعماری تبدیل شد؟
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