"نمونه سواالت جامعه شناسی "2
"پایه یازدهم"
تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟  2نمره

غلط
 .1جهان عینی  ،پدیده ای اعتباری است .صحیح
غلط
 .2مارکسیسم ،تنها راه رهایی از نظام سرمایه داری را ،انقالب طبقاتی می داند .صحیح
 .3روشنگری در معنای خاص  ،پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست.
غلط
صحیح
غلط
 .4چالش میان بلوک شرق و غرب  ،از نوع چالش جهانی و میان فرهنگی است .صحیح
غلط
 .5نخستین بحران اقتصادی در سال  1221در انگلستان به وجود آمد .صحیح
 .6رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشور های اسالمی  ،استبداد استعماری است.
غلط
صحیح
 .7انقالب اکتبر با دیگر انقالب های اروپایی به دلیل رویکرد چپ و مارکسیستی  ،تفاوت داشت .صحیح

غلط

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 3 .نمره
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.6
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فرهنگ هایی که به ............قائل نباشند  ،نمی توانند معیاری برای سنجش  ............و ...........داشته باشند.
پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانۀ کشور های مستعمره  ،طی قرن بیستم  .........به وجود آمد.
عمیق ترین الیه های هر فرهنگ را  ............و  ..............تشکیل می دهند.
رنسانس به معنای  ............است و دورۀ تاریخی قرن  ...........تا  ............میالدی را در بر می گیرد.
پیامدهای کنش های انسان  ،امری  ...............است و در اختیار انسان...............
اغلب انقالب های آزادی بخش در قرن بیستم  ،در مقابله با  ............شکل گرفتند.

موارد زیر را با هم انطباق دهید  2 .نمره
الف.دومین بحران اقتصادی کشور های بلوک شرق و غرب
تداوم جنگ سرد
ب.رونق بخشیدن اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی
هانتینگتن
ج.معتقد به اتمام جنگ  ،بعد از انقالب صنعتی
آگوست کنت
د.نظریه پرداز جنگ تمدن ها
جنگ جهانی اول و دوم
ه .رقابت کشور های اروپایی بر سر مناطق استعماری

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید5 .نمره
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فرهنگ جهانی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
هدف مردم در جامعۀ تغلبیه چیست؟
روشنگری در معنای خاص ناظر بر چه موضوعی است؟
در چه صورتی نظام جهانی از انسجام بیشتری برخوردار است ؟
نتایج شکل گیری جریان های چپ در کشورهای اروپایی چه بود؟
به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید 2 .نمره

.1
.2
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.4

عقاید و ارزش های جهان اسالم چگونه بر جوامع دیگر تاثیر گذاشت؟
فرایند شکل گیری چالش ها و تضادهای درون فرهنگی و تمدنی  ،چگونه شکل می گیرد؟
مهمترین ویژگی های بیدارگران اسالمی را بنویسید.
مهمترین نتایج انقالب اسالمی ایران بر جهان غرب را بنویسید.

موفق و پیروز باشید!

"پاسخنامۀ سواالت جامعه شناسی "2
"پایه یازدهم"
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید3 .نمره
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حقیقتی-عقاید-ارزش ها
استعمارنو
عقاید-ارزش های بنیادین
تجدیدحیات16-14-
اجباری-نیست
بلوک غرب
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به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.
ویژگی ها و ارزش های عام و جهان شمول .
خوار و مقهور کردن دیگران.
روشی از معرفت و شناخت با دو مبنای سکوالریسم و اومانیسم.
زمانی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد ،یا ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته
باشد.
تاثیر بر ذهن و اندیشۀ غرب گرایان کشورهای اسالمی بود و پدید آمدن نسلی از غرب گرایان.
به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید.

 .1عقاید و ارزش های جهانی اسالم ،فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی و با تالش و کوشش عالمان مسلمان،
از مرز های جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت های سیاسی که در این مناطق حضور
داشتند ،تاثیر گذاشت.
 .2اگر فرهنگ های فرهنگ های غالب  ،فاقد ویژگی های مطلوب باشند ،جامعۀ جهانی با چالش ها و تضادهای
درونی مواجه خواهد شد.
 .3الف.متوجه خطر کشور های غربی برای جوامع اسالمی بودند و استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع مسلمان
را می خواستند .ب .اصالح رفتار دولت های اسالمی را دنبال می کردند .ج .راه نجات امت اسالمی را
بازگشت به اسالم و عمل به آن می دانستند .د .بسیاری از آنان ،اتحاد ملل اسالمی ،وحدت امت اسالمی و
یا تشکیل قدرت واحد اسالمی را دنبال می کردند  .قومیت های مختلف را در متن امت واحد اسالمی به
رسمیت می شناختند.

 .4بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب و چالش های مربوط به آن با انقالب اسالمی و شکل
گیری جنبش های اسالمی فرصت بروز و ظهور یافت.انقالبی که خارج از ارزش ها و آرمان های جهان
غرب شکل گرفت  ،شاهدی گویا برای حضور تاریخ ساز فرهنگ های غیر بومی بود.این پدیده در شکل
گیری یا گسترش اندیشه های پسامدرن تاثیرگذار بود .همچنین در به وجود آمدن رویکرد معنوی و دینی
در زندگی اجتماعی در جوامع غربی  ،از دست رفتن اعتبار ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس و شکل
گیری نظریه های ناظر بر افول سکوالریسم  ،موثر بود.

موفق و سربلند باشید!

