باسمه تعالي
اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
مديريت آموزش و پروش ناحيه ( )3مشهد مقدس

مشخصات دانش آموز

صفحه  :اول

مشخصات امتحان

نام ............................................... :
نام خانوادگی.............................. :
شماره صندلی ..............................:

نوع آزمون:پایانی نوبت اول

نام درس  :جامعه شناسی 2

مشخصات دبيرستان و طراح سوال

تعداد سوال « »22تعداد صفحه 3 :
تاریخ آزمون  :ساعت

صبح

99/21/
مدت آزمون  01 :دقیقه

ردی

رشته تحصیلی  :انسانی
پایه تحصیلی  :یازدهم

دبیرستان شاهد حکمت
دوره ی دوم متوسطه
طراح سوال  :قلیخانی

سئواالت

ف

بارم

*غلط یا صحیح بودن عبارات زیر را مشخص كنید  ( .بدون خط خوردگی )
الف -جهان هستی شامل جهان انسانی و جهان طبیعی است .

ص 

غ

ب ) استعمار نو پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه در كشورهای مستعمره طی قرن بیستم به وجود

2

آمدند.

ص 

غ

پ )پروتستانتیسم حاصل رویکرد سکوالریسم آشکارند.

ص 

غ

ت )فرهنگ اساطیری حاصل غفلت انسان از نگاه توحیدی به عالم است.

ص 

غ

ث ) تحریف مسیحیت از نتایج دوران رنسانس می باشد.

ص 

غ
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ج ) در جامعه جهانی گذشته سرنوشت تعامالت فرهنگی تابع روابط سیاسی  ،نظامی و اقتصادی نبود.
ص 

غ

باتوجه به سؤال های زیر گزینة درست را انتخاب كنید (.بدون خط خوردگی )
الف -ازنظر متفکران مسلمان ،جهان تکوینی در برابر  .............می باشد و جهان انسانی ............است.
 )2جهان انسانی  -شامل دو جهان ذهنی و فرهنگی

 )2جهان هستی  -شامل دو جهان فردی و اجتماعی 

)3جهان انسانی -شامل دو جهان طبیعی و فوق طبیعی  )4جهان هستی  -شامل دو جهان طبیعی و فوق طیعی
ب -عبارت « زمینه ساز گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول است  ».به كدام ویژگی فرهنگ مطلوب
جهانی اشاره دارد؟

2

)2عدالت و قسط

)2حریُت وآزادی

)3تعهد و مسئولیت

)4عقالنیت

ج -مهم ترین ویژگی انسان شناسی فرهنگ غرب  .............................است.
)2سکوالریسم

)2اومانیسم

)3ماتریالیسم

)4فمینیسم

د -در ارتباط با اتقالب فرانسه كدام گزینه نادرست است؟
 )2نخستین انقالب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان می باشد . )2از انقالب روسیه الهام گرفته بود .
)3ریشه در حركت های فرهنگی دوره ی رنسانس دارد .

)4ریشه در اندیشه های فلسفی روشنگری دارد .
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صفحه  :دوم

 -3جاهای خالی رابا كلمات مناسب كامل كنید.
الف-از دیدگاه فارابی  .... .............................جامعه ای است كهه عقایهد و ارزش ههای آن حهق اسهت ولهی رفتارهها و

3

هنجارهای آن منطبق بر حق نیست.
ب-فرهنگ غرب به چها دوره تقسیم می شود كه نام دومین مرحله آن  ...............................می باشد.

2

ج -مهمترین عامل ادغام جوامع غربی در نظام جهانی  .................................است .
د –دولت  -ملت های جدید نخستین بار در اروپای غربی پدیدآمدند وصورتی  ..........................................داشتند .
 -سؤال های كوتاه پاسخ:

الف -در کدام دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست
می دهند ؟ .............................................................................................................................................................................
ب -فرهنگ سلطه جهان را به دو منطقه تقسیم می كند ؛ آنها كدامند؟.............................................................................
ج -قومی كه در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد در چه صورت می تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضم كند
و آنان را در خدمت بگیرد؟.....................................................................................................................................................

4

د -سکوالریسم پنهان یعنی چه ؟..........................................................................................................................................
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هه  -اقتصاد دوره قرون وسطی چکونه اقتصادی بود ؟ ........................................................................................................
و -لیبرالیسم یعنی چه؟ ..........................................................................................................................................................
ز-اولین و آخرین مرحله از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی را به ترتیب نام ببرید؟ ........................................................
ح)تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و كانون های صهیونیستی موجب چه شد؟
.................................................................................................................................................................................................
و) به موقعیت برتر كشورهای غربی و در رأس آنها امریکا ،در عرصة رسانه چه می گویند؟ .........................................
دیدگاه اول در باره ی ارتباط جهان تکوینی و جهان انسانی را بنویسید.
...................................................................................................................................................................................................................

5

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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صفحه  :سوم

از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب « عقالنیت » را مختصراً توضیح دهید.
...................................................................................................................................................................................................................

6

...................................................................................................................................................................................................................

2

...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

به غیر از استعمار قدیم  ،انواع استعمار را نام برده و بیان كنید وجه اشتراک آنان چیست؟ دالیهل موفقیهت اسهتعمار

0

قدیم چه بود؟......................................................................................................................................................................................

2

...................................................................................................................................................................................................................

روشنگری به چه معنا است ؟ انواع آنرا نام ببرید.

8

...................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................

پیامد های تحریف مسیحیت را بنویسید.

9

...................................................................................................................................................................................................................

2

...................................................................................................................................................................................................................

مراحل تکوین نظام نوین جهانی را به ترتیب نام ببرید .

2

21
الف )

ب)

ج)

د)

چه عاملی عمیق ترین تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب در جهان دارد؟ چرا ؟
...................................................................................................................................................................................................................

22

...................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................

22

وابستگی كشورهای استعمار زده ،امکان عبور از مرحلة استعمار به  ................................را برای كشورهای استعمارگر
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پدید می آورد؛

جمع

موفق باشید – قلیخانی
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صفحه  :اول

ردیف
2
2
3

پاسخنامه در جامعه شناسی  2سال تحصیلی 9011-9911
الف ) غ

ب )ص

ت )ص

پ )غ

الف ) جهان انسانی  -شامل دو جهان ذهنی و فرهنگی ( ) 2

ج)ص

ب ) تعهد و مسئولیت ( ) 3

ج ) اومانیسم ( ) 2
الف ) فاسقه

ث )غ

د ) از انقالب روسیه الهام گرفته بود) 2( .
ب ) قرون وسطی

د ) سکوالر

ج ) استعمار

الف ) دیدگاهی كه جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند.
ج ) اگر فرهنگی غنی و قوی داشته باشد،
4

بارم

هستی را انکار می كنند.

2/5
2
2

ب ) مركز و پیرامون

د ) باورها و فلسفه هایی را شامل می شود كه آشکارا ،ابعاد غیرمادیِ جهان

هه ) اقتصاد كشاورزی و مبتنی بر روابط ارباب – رعیتی ( فئودالیته ) و ) لیبرالیسم را مباح

دانستن همة امور در قیاس با خواست انسان تعریف كرده اند.
فرهنگی جوامع غیر غربی  -2تضعیف سازو كارهای دموكراسی

ز ) نبوی – عصر بیداری

4/5

ح )  -2متزلزل ساختن هویت

و ) امپراطوری رسانه ای

براساس این دیدگاه جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود و جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی
5

است .ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آنها نظیر علوم طبیعی است .طرفداران این دیدگاه

2/5

بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند.
فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد؛ ابتدا باید به پرسشهای بنیادین بشر دربارة انسان و جهان پاسخ دهد .اگر
6

فرهنگی نتواند به این پرسشها پاسخ دهد ،توانایی دفاع از هویت خود را نخواهد داشت .انسان عالوه بر پرسشهای بنیادین ،در
شرایط تاریخی مختلف با پرسشها و نیازهای متفاوتی مواجه می شود .فرهنگ جهانی باید بتواند براساس عقاید و ارزشهای

2

بنیادین خود ،به این پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب بدهد.
0
8

استعمار نو و استعمار فرانو  -هر سه نوع استعمار نتیجه فرهنگ سلطه می باشند  .دالیل موفقیت استعمار قدیم عبارتند از :
پیشرفت در زمینه های دریانوردی ،فنون نظامی و اقتصاد صنعتی
روشنگری عبارتست از  :روش شناخت حقیقت و برداشتن موانعی كه باعث رسیدن به حقیقت می شود  .روشنگری بر دو نوع
است  .الف ) روشنگری به معنای عام

ب ) روشنگری به معنای خاص

2
2/5

در سطح اندیشه و نظر ،مسیحیت آمیخته با رو كیردهای اساطیری شد و با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند.
9

در سطح زندگی و عمل ،مسیحیان و آباء كلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم ،به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتند .

2

كلیسا در این مقطع ،عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه میکرد.
*پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر
21

*پیوند قدرت با تجارت ،سرمایه و صنعت
*به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری

2

*استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی
ترویج علوم انسانی غربی در كشورهای غیرغربی زیرا این علوم موجب می شوند كه فرهنگ های دینی ،هویت خود را از نگاه
22

فرهنگ غربی بازنگری و ارزیابی كنند .این پدیده ،فرهنگ ها را از علمی كه بر پایه بنیان های معرفتی دینی است ،محروم می
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گرداند.
22
جمع

استعمار نو
موفق باشید  -قلیخانی
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