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 مشخص کنید.  واب های صحیح راج
 و جهان غرب سکوالر به آبادی دنیا و این جهان چگونه است؟به ترتیب نگاه فرهنگ دینی  - 1

                    هدفی مستقل  – وسیله ای در خدمت اهداف معنوی  الف(  

                               هدفی مستقل –هدفی غیر مستقل  ب( 

            هدفی غیر مستقل –وسیله ای در خدمت اهداف دنیوی  ج(  

   وسیله ای در خدمت اهداف دنیوی  – هدفی مستقل د( 
 در رویایی های غرب متجدد با جهان اسالم، .............. دو مفهوم برتر فرهنگ اسالم ........................ . - 2

-چارچوب مناسبات قدرتهای قومی موجب ایجاد حرکت و جنبشدر بیشتر مواقع در  –  امامت – شهادت الف( 

                                                هایی بود. 

         همواره در حاشیه مناسبات قدرت های جهانی، مهجور و ناتوان باقی مانده بود. – عدالت  –فقاهت ب( 
                                                هایی بود.های قومی موجب ایجاد حرکت و جنبشاغلب در چارچوب مناسبات قدرت  –امامت   – شهادت ج( 

              های قومی، مهجور و ناتوان باقی مانده بود.  در بیشتر مواقع در حاشیه مناسبات قدرت  -عدالت – فقاهت د( 

ویژگی های مذکور در کدام گزینه در رابطه با »جنبش عدالت خانه« و »حرکت امام خمینی )ره(« هر دو  -3

 ؟  درست است

انقالب   – تماعی و سیاسی در رقابت با قدرت حاکم ورود فعال به عرصه زندگی اج  –فعالیت رقابت آمیز الف( 

                                                      اجتماعی

              انتقال حاکمیت از مدار استبداد بر مدار عدالت – حاکمیت آرمانی دینی  –اصالح ساختار ب( 

همکاری با حکومت در جهت بقای اصل زندگی   –تغییر ساختار سیاسی جامعه   – حذف حکومت حاکم ج( 

                                                     اجتماعی

      جنبش اجتماعی – تحقق حکومت اسالمی   –اصالح رفتار حکومت د( 

 ی رنسانس بود؟ پس از دورهکدام یک حاصل اندیشه های مدرن -4

      انقالب های آزادی بخش قرن بیستم  ب(                   انقالب کبیر روسیه در قرن بیستم         الف(

     انقالب فرانسه در قرن هجدهم           د(                     انقالب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم ج(  

 

2 

 1  

 سمه تعالیاب 

 نام و نام خانوادگی:

  2جامعه شناسی نام درس: 

  یازدهمپایه: 

 

 دومنوبت نوبت امتحان: 

 ماه( اردیبهشت)           

 02/1400/.....: تاریخ امتحان

 مدت امتحان: 

 درویش زادهدبیر: نام 

 
 

   وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران 
  الرستان آموزش و پرورش  

 کارشناسی سنجش و ارزیابی تحصیلی

 تیزهوشان) فرزانگان( آموزشگاه  

 
 



 

 مشخص کنید. جمالت صحیح را با )ص( و جمالت اشتباه را با )غ(  3
 غ           ص                 . فرهنگ جهانی برخوردار از معنویت می تواند مانع دو قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه گردد   -1

 غ               ص                  تفاده می شود. نو از ابزارها و ظرفیت های علمی و فرهنگی به ویژه رسانه ها زیاد اسدر استعمار فرا -2

 غ              ص       ی کشورهای غربی تبدیل می شود.اقتصاد کشورهای استعمارگر، معموال به بازار مصرف کاالهای تولید شده  -3

 غ               ص .چالش مستمر در سرمایه داری غربی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است چالش فقر و غنا  -4
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 ی قدم می گذارد؟ فرد در چه شرایطی به جهان اجتماعی و فرهنگ  4
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 چه فرهنگی نمی تواند از حقانیت ارزش های خود دفاع کند؟ 5
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 ناشی از چه چیزی بود؟ ) دو مورد(  19موفقیت های استعمار در قرن  6
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 اتفاق می افتد؟ ه زمانی چ، شقاوت و ذلت انساندی  در بینش توحی 7
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 ه معنا می باشد؟ ختی فرهنگ معاصر غرب چیست و به چمهم ترین ویژگی انسان شنا 8
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 س را بیان کنید. دو مورد از زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا در دوران رنسان 9
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 پیامدی دارد؟ ، چه تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده  10
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 ح دهید. شدند نام برده و توضیکه جوامع سوسیالیستی با آن مواجه  ی رامشکالت  11
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 ، رفتارهای خود را در قالب چه اندیشه هایی توجه می کردند؟ کشورهای اروپایی در دو جنگ جهانی 12
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 معنا می باشد؟ بوده و به چه نظریه هانتینگتون به چه نظریه ای معروف  13
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 5/0 مهم ترین بحران اقتصادی در چه زمانی اتفاق افتاد؟ نخستین و  14

 بنویسید. پیامدهای اجتماعی گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی را  15
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 1 د. دو مورد از ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی را بنویسی 16

فکران غرب زده را با حمایت دولت های غربی  دو نمونه از قدرت های سکوالری که آرمان های منورال 17

 ، نام ببرید. دنبال  می کردند
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 1 منظور عالمان دینی و منورالفکران از مشروطه چه بود؟  18

 5/0 منظور از مقاومت منفی چیست؟  19

 ، را توضیح دهید. یامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالممهم ترین پ 20
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 5/0 چرا جنگ ایران و عراق با همه ی جنگ های قرن بیستم متفاوت بود؟  21

 ... م ی شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باش   اگر   تواند محقق شود   ی ما م  یاها ی همه رو  

 موفق باشید ... 
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