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 نمره باعدد:                نمره با حروف:                  نام و نام خانوادگی مصحح و امضاء:         

 

 ( 2جامعه شناسی )امتحان درس :

 

 بسمه تعالی 
 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه

 فرزانگان دبیرستان 

 ۲۷/10/1399     تاریخ برگزاری امتحان:

 صبح ۱۰  ساعت شروع امتحان: 

 پاسخنامه نیاز : دارد                             ندارد انسانیعلوم  –ازدهم ی پایه و رشته تحصیلی:

   دقیقه  30 مدت امتحان: 2تعداد صفحات: نام و نام خانوادگی دانش آموز: 

 بارم  متن سؤاالت  ردیف 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  الف 

 غ   معنویت یکی از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی است.   ص  -1

 غ   مذهبی انگیزه دینی داشتند. ص  نسکوالر غربی در حمایت از مبلغادولت های   -2

 غ   از مراحل گسترش فرهنگ اسالم بود. ص عصر نبوی   -3

 غ   شکل گیری سکوالریسم یکی از ویژگی های دوره رنسانس است. ص  -4
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  ب

 منجر به حاکمیت ............. و .............. شد. زوال تدریجی قدرت کلیسا  -5

 بر اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی و سیاسی .................... گویند.  -6

 واژه امپرالسیم از ............................ گرفته شده و به هر نوع ........... گفته می شود.  -7

 یافتن بر سایر  ملت ها با یکدیگر همکاری می کنند. غلبه   . مردم برای در جامعه ........... -8

3 

 گزینه درست را انتخاب کنید.  پ

 استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند؟    ،در کدام نوع از استعمار -9

 3و            4-  2فرانو -        3نو  -       2قدیم  -1

 استفاده شد؟ در کدام استعمار از کودتا   -10

 تمام استعمارها -    4فرانو -    3نو -            2قدیم  -1

 چه رویکردی داشت؟    20و  19 روشنگری در قرن -11

 هیچکدام -    4عقلی سیح  -        3عقل گرایانه -       2ی تجربی حس -1

 شد.  فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه های .................... آغاز -12

 انقالب صنعتی -    4روشنگری  -    3و تجربی  ی حس -      2عقل گرا  -1

 چه عاملی باعث شد تا تجار جایگاه برتری نسبت به زمین داران پیدا کنند.  -13

 انتقال برده های سیاه پوست آفریقایی به مزارع آمریکا  -     2رشد برده داری -1

 همه موارد -        4رشد تجارت  -3

 

 فرهنگ اسالمی به چه دلیل گروه های مهاجم را در خود جذب و هضم می کرد؟  -14

استمرار و بقای    -  4مفاهیم و ارزش خود -     3قدرت و غنای خود  -         2حقانیت خود  -1

   خود

 استعمار در چه قرنی به اوج رسید.   -15

 18قرن  -17          3قرن  -       3  20قرن  -      2 19قرن  -1

 فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور کند و در پهنه جهان گسترش یابد چه می نامند؟  -16

 جامعه جهانی  -  4جهان انسانی -     3فرهنگ جهانی  -     2جهان فرهنگی  -1

8 



 

 

 نمره باعدد:                نمره با حروف:                  نام و نام خانوادگی مصحح و امضاء:         

 

 دهید.  مناسببه سؤاالت زیر پاسخ  ت

 چه زمانی خاتمه یافت؟  درع و رودوران خالفت از چه زمانی ش -17

 

چه عاملی مانع از آن شد که ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل   -18

 آشکار نگردد؟

 

 امپریالیسم فرهنگی چه زمانی رخ میدهد؟  -19

 

 سکوالریسم پنهان را تعریف کنید.  -20

 

 تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده را بنویسید. پیامدهای   -21

 

 

5 

 جدول را تکمیل کنید.  -22 ث
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 نمره  20بارم: جمع 
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