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 : صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید

 .بعاد ذهنی اخالقی و روانی انسان ها به بخش اجتماعی تعلق داردا .1

 .متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می دانند .2

در نگاه قرآنی جهان تکوینی بر اساس حکمت و مشیت خداوند رفتاری حکیمانه با افراد و  .3

 .جوامع انسانی دارد

فرهنگ های سرمایه داری توجه به کانون ثروت و قدرت است و کشورهای دیگر را در  .4

 .پیرامون آن به خدمت می گیرد

 .های مختلف گستره جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی دارند نگه رف .5

 . فرهنگ های جبرگرا منکر نقش انسانها در تعیین سرنوشت شان می باشند .6

 .شایستگی الزم را برای یک فرهنگ جهانی نداشتفرهنگ مغوالن   .7

تواند به تدریج م شکست خورده در صورتی که هویت فرهنگی خود را حفظ کند میقو .8

 .استقالل سیاسی خود را به دست آورد

 .در امپریالیسم فرهنگی قوم مغلوب برتری فرهنگ جامعه مسلط را می پذیرد .9

 .است  اص و نسل خ  عصراسالم دین یک   .10
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 :نام و نام خانوادگی

 نام پدر: 

 ادبیات  رشته:

 یازدهم کالس:  

 تاریخ امتحان: 

 

 بسمه تعالی 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

 دبیرستان امیرکبیر

 99دی ماه

 2شناسی جامعه  امتحان  

 

 5: تعداد صفحه 

 یقه دق  ۴5 امتحان:  مدت 

 نمره به عدد: 

 نمره به حروف:

 



 . ایت از خداوند واحدی دارد که خدای قوم و قبیله خاصی نیستتوحید حک  .11

 .بر مدار کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب رعیتی بودی  اقتصاد قرون وسط  .12

 .در قرن هجدهم انقالب صنعتی از فرانسه آغاز شد .13

میالدی   19نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت جهان روسیه است که در قرن   .14

 .اتفاق افتاد

جایگاه  جارت  داری و انتقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شدتجارت رشد بردهرشد   .15

 د برتری نسبت به زمین داران پیدا کنن

 

 عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید  2

 . شود  می  تقسیم   ……و   .………جهان انسانی به دو بخش   .1

 تاریخ    ..………  ترین بزرگ  میالدی  هجدهم و  هفدهم   سده  دو  در   اروپایی  تعماراس .2

 . کرد  برپا  را  بشریت

 و   آوردمی  دنبال   به  دیگران  بر   را  خاص  گروهی   و  جامعه  یا  قوم  یک  تسلط که  هنگی فر .3

 .است   ..……  فرهنگ  کشاند  می   ناتوانی  و  ضعف   به  را  دیگران

کند و در پهنه جهان گسترش می یابد فیایی و قومی عبور میجغرا  مرزهای   از   که  هنگی فر .4

 . است   .………

 . است   ………  فرهنگی  وسط  قرون   فرهنگ .5

 . بود   .…  جدید  نظام   در  غربی  غیر  جوامع  ادغام   عامل  مهمترین .6

 .است  زمین   در  خداوند  خلیفه  و   .……  دارای  اسالم  دیدگاه  در  انسان .7
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 استعمارگران  قدرت  با    .……از طریق   استعمار  از   قبل  تا   اسالمی  جوامع   سیاسی   قدرت .8

 . خورد  پیوند

 .  داشت   ……  و   .…  مناسبات   بیشتر  استعمار  از   قبل  تا   اسالمی  جوامع   سیاسی   قدرت .9

 .دارد  آسمانی  و   معنوی  صورت  و  است   ……حقوق انسان در فرهنگ دینی مبتنی بر  .10

 . ه کردترجم   .…………  توانمی  را  مانیسماو .11

 

 گزینه صحیح را مشخص کنید 3

 .است   ..……… فرهنگ حاصل   .1

           بنیادین  های  ارزش  و  عقاید-ب                       مشترک  اعتقادات  و   مذهب  -الف

 آدمیان  مشترک  عمل   و   آگاهی-د                 آدمیان  مشترک  های ارزش  و   اهیآگ-ج

 شمارد   می  مهم  را  مادی   دنیای  این  فقط  و  ندارد  اعتقادی   آخرت  دنیای   به   که  فرهنگی  .2

 ؟ رفته است نگ  نظر  در   را  جهانی  فرهنگ   ویژگی  کدام

 عدالت -د           آزادی-ج               مسئولیت-ب          معنویت  -الف

 . دارد   ………… خصلتی  اسالم   های  ارزش  و  عقاید .3

 نژادی -د            قوامی-ج           جهانی-ب            ای  منطقه   -الف  

 دچار  را  غربی  غیر   جوامع عمومی   هنگ فر   ..………  تبلیغ  با  غربی   سکوالر  دولتهای .4

  .گذاشتندمی  جوامع تاثیر  آن  سیاسی گان   به  برنامه    ……   طریق  از  و   کردندمی  اختالل

 سکوالر   سیاست  -  پروتستانتیسم-ب               سازمان فراماسونری  -مسیحیت  -الف

 پروتستانتیسم    - سکوالر  سیاست-د              مسیحیت    -فراماسونری  های   سازمان-ج
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 با  دادند   انجام   ………  قرن  طی  که  هایی مقاومت  غم   بر  زده  استعمار   جوامع .5

 . شدند  مواجه   .....…

 استعمار نو و استعمار فرانو   -استعمار  -نوزدهم و بیستم  -االف   

 فرانو  استعمار   و  نو   استعمار-  بیستم  و   نوزدهم-ب

 فرانو   استعمار  و  نو  استعمار   -  بیستم-ج

 فرانو  استعمار و  نو  استعمار   - هجدهم-د

 

های اسالمی معیار سنجش عقاید و ارزش های مختلف است و از کدام یک از ارزش .6

 ؟ حقانیت دفاع می کند

 عدالت   اجرای-د            توحید-ج            انسان  عقل -ب          ختار بودن انسان  م-الف

 از  استعمار  سلطه  با   مقابله  برای  ایران  اسالمی  انقالب   از  قبل  تا   اسالمی  نخبگان   از  بسیاری .7

 ؟ کردند  می   استفاده  ی مکاتب چه

 قومی   -  مارکسیسم-ب                           مارکسیسم  -  ناسیونالیسم-الف

 ایرانی  -اسالمی  - د                       سم      ایرانی  –  ناسیونالیسم-ج

 کنند  می  انکار  را  هستی  جهان  مادی   غیر  ابعاد  صراحت   به  که  باورهایی   و  ها   فلسفه .8

 . است   ..…....

 کدام هیچ-د        غرب  فرهنگ-ج           آشکار   سکوالریسم-ب            مانیسماو  -الف

 



 ترتیب   به  شناختی  انسان  و   شناختی   هستی ،شناختی  معرفت   های ارزش  ویژگی  مهمترین .9

 ؟ است  کدام  غرب   فرهنگ   در

 روشنگری   -  اومانیسم  -  سکوالریسم-ب               اومانیسم  -روشنگری  -  سکوالریسم-الف

 اومانیسم   -  سکوالریسم   -   روشنگری-د                  سکوالریسم  - اومانیسم  –   روشنگری-ج

 : دهید  پاسخ ۴

 ؟ لب چیست غاز دیدگاه فارابی هدف مردم جامعه ت .1

 ؟ بود  هایی  مهارت  چه  در  پیشرفت   از  ناشی  استعمارگران  موفقیت .2

 .بنویسید  را  ایران  در  نو   استعمار  کودتاهای  از   نمونه  دو .3

 :کمیل کنیدت .4

 روشنگری 

 پیامد  ویژگی دوره زمانی 

 قرون هفدهم

 و 

 هجدهم

 

----------------- 

 دئیسم

 گرایی بهدوره تجر پایان قرن بیستم 

 نفی عقل و وحی 

 

----------------- 

 

 ؟ عواملی زمینه فروریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد چه   .  5
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 .بنویسید  را   مدرن  وی وسط  قرون  هنر  ویژگی .6

 ؟ کدامند  حقیقت شناخت  های   روش   اسالم   دینی  فرهنگ   در.  7 .7

 :کنید  مشخص  را  موارد.  8 .8

 امپریالیسم سیاسی  .1

 ون  استعمار .2

 وفران  استعمار .3

 راستعما .4

 

استفاده از ابزار ها و ظرفیت های  .أ

 فرهنگی 

ل یک سرزمین خارجی با توسل اشغا .ب

 به قدرت نظامی و سیاسی 

 ضعیف  جوامع نظامی  اشغال .ج

 می   استعماری   دولت  را  فاتح   کشور .د

 گویند

 برای  نظامی  کودتای  ابزار  از  استفادههـ.  

  وابسته  نیروهای  رساندن  قدرت   به
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. باشیدموفق و سربلند    

کوشش   و   تالش  و   خداوند بر  توکل  با  

آرزومندم.  تان  برای   روشن  ای  آینده  

 رجایی 


