
        بسمه تعالی                                              

 وزارت آموزش و پرورش                                   

 استان مازندران شهرستان بابل                                  

 ۲: جامعه شناسی  امتحان                                                                            

 پایه: یازدهم                                                                                  نام و نام خانوادگی: 

 ۱۴۰۰/ ۲۹/۲امتحان: تاریخ                                              صبح ۹ساعت شروع: 

 دقیقه ۷۵مدت امتحان: 

 

       ۱                                                      را مشخص کنید غلطو  صحیحعبارات  :۱

             □   غ□شود.  صبه دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم میجهان انسانی ف( ال 

              استفاده شد. ص□  غ□ب( در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از بمب اتم 

معاصر غرب و روح و شالوده آن هستند. ص□   ، اومانیسم و روشنگری عمیق ترین الیه های فرهنگ ج( سکوالریسم

                                                              غ□

      ص□  غ□دادند. دتا الیه عمیق خود را به دیگر جوامع نشان میجوامع غربی، عمد( 

 

 ۲                                                یدنک کامل: جاهای خالی را با عبارات مناسب ۲

 گیرد. سیاسی از طریق.......جوامع ضعیف شکل میالف( امپریالیسم 

 .بود ....در نظام جهانیمهمترین عامل برای ادغام جوامع غیر غربی ب( 

 کند.  ج( جهان غرب از طریق......در وسیع ترین شکل، فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می

 است. ....اصالحی د( جنبش تنباکو نمونه ای از فعالیت...

 

 دهید.کوتاه  پاسخ: به سواالت زیر ۳

 1/ 5                        الف( عوامل اشاعه دهنده فرهنگ در گذشته چه بوده است؟     

مانده بودند را نام ببرید.                                                          باقیب( دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی که اغلب در حاشیه مناسبات قدرت های قومی، محجور 

۱ 

 ۱در ایران تاسیس کردند کدامند؟                        منورالفکراننخستین لژهایی که ج( 

 ۱در ایران را نام ببرید.          د( دو نمونه از حرکت های نخستین بیدار گران اسالمی 

 

 ۲                                                                  گزینه مناسب را انتخاب کنید.: ۴

 میابد.......است. کند و در پهنه جهان گسترش های جغرافیایی و قومی عبور میفرهنگی که از مرز ( 4-۱

 الف( فرهنگ سلطه   ب( فرهنگ جهانی    ج( فرهنگ صهیونیسم    د( فرهنگ حق 

 

 گویند. نظامی و سیاسی را.......می( اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت ۲-۴



 ( امپریالیسم اقتصادی    د( مستعمره جالف( امپریالیسم فرهنگی   ب( استعمار   

 

 تقابل شمال و جنوب، تقابل.......است. ( ۳-۴

 ( فرامنطقه اید  ب( صنعتی    ج( جهانی   الف( منطقه ای   

 

 ( نخستین بحران اقتصادی در چه سالی و در کدام کشور بوجود آمد؟۴-۴

 انگلستان  ۱۸۲۰د( فرانسه     ۱۸۲۰( ج    روسیه ۱۷۲۰انگلستان    ب(  ۱۹۲۰الف( 

 

 سواالت تشریحی                                            

 

 ۵/۱و قدیم را بنویسید.                                     و : تفاوت استعمار نو، فران۵

 ۱: نظریه پردازان لیبرال، چه عقایدی درباره فعالیت صاحبان سرمایه و دولت داشتند؟۶

 ۱ل وقوع دو جنگ جهانی چه بود؟                                         : مهمترین عام۷

 ۲غنا را بنویسید.                          : تفاوت میان بحران اقتصادی و چالش فقر و ۸

 ۵/۱  : مهمترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟          ۹

 ۱ود؟                                                             : مشکل عدالت خانه چه ب۱۰

 ۱مراد عالمان مسلمان و منورالفکران از مشروطه چه بود؟                          : ۱۱

کرد؟                                                                            اسالمی چه مسائلی را در سطح جهانی پیگیری می هایانقالب اسالمی ایران بر اساس آموزه: ۱۲

۵/۱ 

 

 

 آنید که موفق و سربلند شوید. شایستهشما 

 اسمعیل پور 


