
 

 

https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 مهر آموزشگاه نمره آموزشگاه دخترانه نمونه معراج اداره آموزش و پرورش شیروان

 مجازی  اولسؤاالت امتحانی نوبت 

 99-1400سال تحصیلی  

 يازدهمپايه:  2جامعه شناسیدرس: 

 انسانیرشته:

  

 60مدت آزمون:    صفحه2سؤال در 14شامل  

  24/10/1399تاريخ آزمون:  

 خانوادگینام  نام
 

 بهزادفرنام دبیر: 10ساعت آزمون:

 بنام خدا 

 بارم سواالت رديف

 غ         ص                     .                                                            دیکن رامشخص اغلطي حیر،صحيز درعبارات -1

 )  (      )  (           .                           گردد یم باز ها انسان یوفرد یشخص یزندگ به انسان یاجتماع بخش-1

 )  (      )  (                  .                                                      است همراه یفرهنگ غلبه با همواره ینظام غلبه-2

 )  (      )  (                                        .است خداوند مخلوق نيتر ومحبوب نيباتريز، اسالم فرهنگ در عقل-3

 یم انکار را یهست جهان یماد ریغ ،ابعاد صراحت به که شود یم شامل را يیوباورها ها فلسفه پنهان سميسکوالر-4

 )  (       )  (                     .                                                                                                                          کنند

 )  (  .  )  (     گیرد می قرار استفاده مورد اطالعات وفناوری وعلمی فرهنگی های ابزاروظرفیت دراستعمارنو-5

 ()  (       )      .                          کرد پیدا گرايانه حس وبیستم،بیشترصورت نوزدهم های سده در روشنگری-6

  

1.5   

 .  دیکن لیتکم مناسب راباعبارات یخال یجاها -2

                      

 .کنند یم ادي زین.................  به آن یاجتماع بخش واز.............  به یانسان جهان یفرد بخش-1

 .است................ابدي یم گسترس جهان پهنه رود کند یم عبور یوقوم يیایجغراف یمرزها از که یفرهنگ-2

 .شود یم گفته یا سلطه نوع هر وبه است شده گرفته یامپراتور از................  وازه-3

 .نیست غرب معاصر فرهنگ به ومربوط مدرن ای خود،پديده................در روشنگری-4

1 

 .                             دیکن مشخص را درست ی نهيگز -3

 .باشد یفطر یازهاین مطابق آن یورفتارها ها ارزش د،يعقا که یفرهنگ-1

 ()  فاسقه نهيمد(د)  (       یجهان فرهنگ(ج)  (          حق فرهنگ(ب)  (            باطل فرهنگ( الف

 .هاست انسان مشترك وعمل اگاهی محصول وخود دهد می شکل را انسان اجتماعی زندگی شیوه-2

 ()  انسانی جهان(د)  (                فرهنگ(ج)  (                  عقايد(ب)  (                 ها ارزش(الف
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  دهید.تشريحی به سواالت زير پاسخ -

 1                                                            ست؟یچ یانسان جهان از منظور -4

     هستند؟ متنوع ها فرهنگ چرا -5

                                                           

1 

6- 

 

 1.5 (                   مورد سه)ديببر نام را شمول جهان و عام یها ارزش از یبرخ

     د؟یکن فيتعر را ومستعمره استعمار یهاژه وا -7

                                          

2 

 2                د؟یسيبنو را یاستعمار استبداد با یقوم -یخيتار استبداد یراهبرد تفاوت -8

   شد؟ یشناخت معرف بحران دچار غرب چرا -9

                                            

1 

 2                                           داشت؟ دنبال به يیامدهایپ چه تیحیمس فاتيتحر -10

 1  جهانی شدن چه فرايندی است؟ -11

 2                                           د؟یسيبنو را سمیبرالیل یاسیس شهياند یها یگژيو -12

 2 (               مورد دو)شد؟ یجهان نينو نظام یریگ شکل موجب یومراحل عوامل چه -13

 1    گذاشت؟ غربی غیر جوامع بر تاثیری چه فرهنگی باختگی خود -14

 موفق باشید

 

 جمع بارم
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