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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 نام دبير :

        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 به كدام جهان معروف است ؟ چرا هويت فرهنگي دارد وجهان انساني چيست و  اجتماعيبخش  1  

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

 1 را بنويسيد . دو سطح عقالنيت 3

 پاسخ دهيد : معنويتدر مورد  4

 انسان ها را تامين كنند ؟ معنويتچرا فرهنگ جهاني بايد  -الف

 اگر فرهنگي معنويت را در نظر نگيرد به چه گرفتار مي شود؟ -ب
 

5/1  

 پاسخ دهيد : امپراتوری در مورد  5

آورد و در چه صورت قوم در چه صورت قوم مغلوب استقالل سياسي خود را بدست مي  -الف

 غالب را در خود هضم مي كرد ؟

 چه فرهنگي باعث تشکيل امپراتوری های بزرگ شد ؟ -ب

1 

 در رابطه با استعمار پاسخ دهيد : 6

 چيست ؟نو استعمار  -الف

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

 چرا اروپائيان در آمريکا به نسل كشي پرداختند ؟-پ

5/1  

متفکران جهان اسالم متوجه چه خطراتي شده بودند ؟ و اشکاالت مهم مکاتب ناسيوناليسم و  7

 ماركسيسم چه بود ؟
5/1  

 1 چه موضوعي باعث تبديل استبداد قومي به استعماری شد ؟ 8

 1 اسالم در مورد اصالت انسان چه نظری دارد ؟ 9

 در مورد روشنگری پاسخ دهيد : 10

 چيست ؟روشنگری  -الف

 را شرح دهيد . 20و  19روشنگری سده  -ب
 

5/1  



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

 بارم  ردیف

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

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

 فاوت حقوق فطری الهي حقوق طبيعي بشر چيست ؟ت -ب

5/1  

21  1 بنويسيد . زندگي و عملتحريفات مسيحيت را در سطح  

31  در مورد مرحله سوم تکوين نظام جهاني پاسخ دهيد : 

 چرا آنان بايد مقاومت فرهنگي غير غربي ها را مي شکستند ؟ -الف

 آنان از تبليغ مسيحيت چه انگيزه ای داشتند ؟ -ب

1 

41 ادغام چيست ؟ كشور اندونزی چگونه ادغام شد و چرا در مورد ايران نتوانستند از روش مستقيم  

 استفاده كنند ؟ 
5/1  

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

 امپراتوری رسانه پاسخ دهيد :در مورد  16

 ؟ امپراتوری رسانه ای چيست -الف

 چرا از امپراتوری رسانه ای كشورهای توسعه نيافته آسيب مي بينند ؟ -ب

 تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت چه نتايجي داشته است ؟ -پ

5/1  

 


