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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                              آقای موبران دبير :نام 

        17/10/99تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8 اعت شروع امتحان :س                           2جامعه  نام درس :                                                                                  

 صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقيقه              80مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

5/1 و فردی چه تناسبي با هم دارند توضيح دهيد و شکل آن را رسم كنيد . اجتماعيبخش  1  

 1 نظر ديدگاه اول در مورد جهان فرهنگي و آسيب ديدگاه دوم را بنويسيد . 2

5/1 سرمايه داری چه چيز را در كانون توجه خود قرار داده است ؟فرهنگ سلطه چيست و  3  

 پاسخ دهيد : تعهد و مسئوليتدر مورد  4

 برخوردار باشد ؟ تعهد و مسئوليت از چرا فرهنگ جهاني بايد -الف

 اگر فرهنگي غير مسئول باشد جامعه چه آسيب هايي مي بيند ؟ -ب

1 

 1 فرهنگي هم مي شد ؟آيا در گذشته غلبه نظامي باعث غلبه  5

 در رابطه با استعمار پاسخ دهيد : 6

 دليل موفقيت های استعماگران چه بود ؟ -الف

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

 به وسيله چه كشوری و چرا صورت گرفت ؟ 1299كودتای سوم اسفند -پ

5/1  

5/1 اسالمي دچار چه تغييراتي شد ؟چه دوراني را دوران خالفت مي گويند و جامعه  7  

 1 تفاوت راهبردی استبداد قومي و استعماری را بنويسيد . 8

 1 قرآن كريم در مورد اصالت انسان چه نظری دارد ؟ 9

روشنگری در معنای عام چيست و در اسالم روش های شناخت حقيقت كدامند و به چه دليل غرب  10

 شناختي شد ؟دچار بحران معرفت  20در قرن 
5/1  

11  در فرهنگ جديد غرب پاسخ دهيد :حقوق بشر در مورد  

 چگونه به جای حقوق فطری الهي حقوق طبيعي بشر جايگزين شد ؟-الف

 تفاوت حقوق فطری الهي و حقوق طبيعي بشر چيست ؟ -ب

5/1  

21  1 فلسفه های روشنگری چگونه در گسترش سکوالريسم نقش داشتند ؟ 

31 جامعه جهاني چالش های بين فرهنگي و چه زماني چالش های درون فرهنگي رخ  چه زماني در 

 خواهد داد ؟
1 



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

 بارم  ردیف

41 ز چه عواملي باعث برتری بازرگانان نسبت به زمينداران شد و چرا بازرگانان و دولت به هم نيا 

 داشتند؟ 
5/1  

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

 جهاني شدن پاسخ دهيد :در مورد  16

 موافقين جهاني شدن چه نظری دارند ؟ -الف

 مخالفين جهاني شدن چه استداللي دارند ؟ -ب

 روند جهاني شدن چگونه بوجود آمد؟ -پ

5/1  

   

   

 


