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 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                              آقای موبران دبير :نام 

        17/10/99تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 
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 صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقيقه              80مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

5/1 بخش فردی جهان انساني چيست و چه ابعادی را در برمي گيرد و به كدام جهان معروف است ؟ 1  

 1 ديدگاه اول درباره تعامل جهان تکويني و فرهنگي و ذهني را شرح دهيد . 2

فرهنگ ها ظرفيت جهاني شدن را بطور حقيقي دارا هستند شرح داده و فرهنگ حق  كدام گونه از 3

 را تعريف كنيد
5/1  

 در مورد آزادی پاسخ دهيد : 4

 چرا فرهنگ جهاني بايد آزادی انسان ها را تامين كنند ؟ -الف

 به پرسش های آزادی از چه و برای چه براساس چه ارزش هايي پاسخ داده اند ؟ -ب

1 

 مورد مدينه تغلب پاسخ دهيد :در  5

 به چه دليل در مدينه تغلب مردم يک جامعه بر هم چيره نمي شوند ؟ -الف

 چه انديشه هايي در مدينه تغلب حس خودخواهي را تقويت مي كند ؟ -ب

1 

 در رابطه با استعمار پاسخ دهيد : 6

 استعمار چيست ؟ -الف

 : دو مورد از شيوه های استعمار نو را بنويسيد-ب

 مردمي كه برتری فرهنگي جهان غرب را مي پذيرند چه ويژگي مي يابند ؟-پ

5/1  

فرهنگ اسالم به چه دليل و چگونه با گروههای مهاجم برخورد كرد و چرا عثماني ها اجازه ندادند  7

 تا ظرفيت جهان اسالم كامال آشکار شود ؟
5/1  

 1 بنويسيد .تفاوت استبداد استعماری را با استبداد قومي  8

 1 تفاوت توجه به دنيا را در فرهنگ ديني با فرهنگ غربي مقايسه كنيد . 9

 در مورد روشنگری پاسخ دهيد : 10

 چرا روشنگری در معنای ديني مي تواند تفسير ديني از انسان و جهان ارائه دهد . -الف

 معرفت شناختي چه چيز از بشر سلب مي شود ؟در بحران  -ب

 معنای خاص چه روشي است ؟ روشنگری در-پ

 

5/1  



 

 

 17/10/99   تاریخ امتحان :                         انسانیعلوم  رشته :               2جامعه   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

11  در مورد سياست در فرهنگ جديد غرب پاسخ دهيد : 

 اثير فرهنگ جديد غرب بر سياست چه بود ؟ت -الف

 و مورد از ريشه های انقالب فرانسه را بنويسيد .د -ب

 رب چيست ؟غمبدا قانونگذاری در  -ت

5/1  

21  1 انديشه و نظر بنويسيد .تحريفات مسيحيت را در سطح  

31  1 مراحل تکوين و شکل گيری نظام نوين جهاني را نام ببريد . 

41  در مورد جامعه جهاني در گذشته و حال پاسخ دهيد : 

 فرهنگ ها چگونه از مرزهای جغرافيايي عبور مي كردند ؟ -الف

 گرفت ؟ در كدام بازه زماني سازماندهي سياسي و اقتصادی جديدی در غرب شکل -ب

چرا در گذشته اگر كشوری مورد هجوم قرار مي گرفت اگر از ظرفيت فرهنگي برتری برخوردار -پ

 بود گروه مهاجم را در خود هضم مي كرد ؟

5/1  

51  1 دو مورد از ويژگي های اقتصادی كشورهای استعمازده را در دوران استعمار بنويسيد . 

 ملت ها پاسخ دهيد :-در مورد افول دولت 16

 دو دليل كاهش اهميت مرزهای سياسي كشورها را بنويسيد . -الف

 چرا امروزه سرمايه گذاری شركت های بين المللي به منطقه ای خاص محدود نمي شود ؟ -ب

 موافقين جهاني شدن شدن چه استداللي دارند ؟ -پ

5/1  

   

 


