
 جمهوری اسالمی ایران                                             نام و نام خانوادگی : 

استان مازندرانادارهکالس: 2ناحیهساریشهرستانکل آموزش و پرورش

انسانیدهمیازرشته :مقطع و پرورشیعلوم صبح8:  شروعساعت2فرزانگانمجتمع آموزشی و

دقیقه 60مدت:   18/10/400تاریخ امتحان:    400-401 سال تحصیلی  2جامعه شناسی درس  نوبت اولآزمون 

2از1صفحه  3تا 1از  شرح سوال  ردیف

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید: 1

غ   ص      کنار گذاشتن وحی و شهود است.  وجه مشترک صورتهای مختلف معرفت و شناخت در فرهنگ جدید غرب لف:ا

غ  ص   . است پیرامونی منطقه درخدمت که است ای منطقه مرکزی منطقه ب :

غص       .     دارد  نژادی رویکردی الملل بین صهیونیسم فرهنگ  : ج

غ  ص       .       کند می انکار را هستی مادی ابعاد صراحت، به پنهان سکوالریسم: د

ص  غ   است خداوند مخلوق محبوبترین و ترین زیبا انسان ، اسالمی فرهنگ در ه : 

غ  ص        .   است استعمار اسالمی فرهنگ گسترش از مرحله سومین: و
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مشخص کنید: پاسخ صحیح را با عالمت ضربدر

چه بود و چه ویژگی داشت؟  18و  17و  قرون  20پیامد روشنگری  در پایان قرن  

عقلگرایی ( –)دئیسم    -نفی همه روشهای شناختی(   -بحران معرفتی  (: الف 

نفی عقل و وحی (  –)دانش ابزاری  -حسگرایی (    –)دئیسم ب: 

 افول تجربه گرایی (  -) معرفتی  -نفی عقل و وحی (   –)دانش ابزاری ج :  

نفی عقل و وحی (  –)دانش ابزاری    - ( نفی همه روشهای شناختی  -بحران معرفتی د:    

 کدامیک از حوادث زیر مربوط به عصر نبوی می باشد؟

 ب: حمله مغوالن        الف : ارسال نامه به امپراتوری ایران و روم 

ج : گسترش رفتارهای جاهلی  د: رواج مناسبات قبیله ای و عشیره ای  

نوشته شده است؟  قدیم و فرانو درکدام عبارت درست -به ترتیب ویژگی هریک از استعمار نو 

فروریختن مقاومت فرهنگی کشورمغلوب  -تصرف بازار کشوردیگر –: اشغال نظامی الف 

هجوم به عقاید و ارزشهای فرهنگ دیگر  -استعمارگران آشکار  -مجریان پنهان ب: 

استفاده از رسانه ها  -استعمارگران آشکار  -اشغال یک سرزمین  خارجیج :  

ترویج ارزشهای فرهنگ غرب   -توسل به قدرت نظامی  –ولتهای دست نشانده د: استفاده از د

 ها  ، مانع دوقطبی شدن جهان و مانع تبدیل شدن  به فرهنگهای جبرگرا میشود؟کدام ارزش 

 حقیقت -عقالنیت  د :   و تعهد       عدالتج :    آزادی           -ب: معنویت معنویت          -حقیقت  الف(

؟ نمی باشدکدام یک از گزینه ها در رابطه با عبارت زیر درست 

  مهمترازدو جهان دیگر می دانند: فرهنگ را کسانیکه جهان  

دو جهان ذهن و فرهنگ می دانند.ازجهان عینی را مهمتر  ب :ذهن را دارای طبیعتی مادی می دانند  .                        الف: 

جهان ذهنی راتابع فرهنگ می دانند. د:  جهان تکوین ماده خامی برای دخل و تصرف فرهنگ است       ج : 

5/2

ی خالی را با عبارت مناسب پرکنیدجا 3

دردوران استعمار ، قدرت سیاسی جوامع اسالمی ازاستبداد................................. به صورت استبداد استعماری درآمد.  الف :

ج: کودتای........................ نمونه از کودتاهای شکست خورده در ایران است. 

است.  شناسانه  ی.......................پرسشهابه مربوط ،  تنها راه شناخت، حس و تجربه است ایآ نکهیا مانند ییپرسش هاب: 

 ......................... است. و: مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب ..............

 ، در محدوده جهان.................................... زندگی می کند:وقتی فردی در باره مسئله ای  خاص می اندیشد ه 

غ: تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای مستعمره ، قدرت ...................... دراقتصاد جهانی را ازآنها می گیرد.
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2ادامه سواالت در صفحه  

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



بارم2از  2صفحه   ( 13تا   4)از  شرح سوال ردیف

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:  4

چه تاثیری برفرهنگ دینی این کشورها دارد؟ غیرغربی، کشورهای در غربی انسانی علوم ترویجالف :  

 ب: درچه صورتی یک فرهنگ میتواند فرهنگ مهاجم را در خود هضم نماید؟ 

 ج: درگذشته مبادالت فرهنگی به چه صورتهایی شکل می گرفت ؟ 

  فرهنگ سرمایه داری چه چیزهایی را در کانون توجه خود قرار می دهد؟ :  د

  نگ مغوالن شایستگی الزم برای جهانی شدن را نداشت؟:چرا فرهه

  و: دولتهای سکوالر غربی ازتبلیغ مسیحیت چه هدفی داشتند؟
.،  چه نوع مدینه  ای شکل می گیردشوند گریغلبه بر اقوام و ملل د ۀفتیهمه مردم، شاز نظر فارابی وقتی : ز
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یک مورد اضافه استهریک از عبارات سمت راست مربوط به کدام مفاهیم سمت چپ است ؟  5

الف(کوچک شدن جهان توسط صنعت ارتباطات شرکتهای چند ملتی  )      (-3

د(گزینش تقلیدی عناصر فرهنگی دیگر دهکده واحدجهانی )     ( -4

ج(موقعیت برتر غرب درعرصه رسانه جهانی شدن)    ( -5

ب(فرآیندی که اعتنایی به مرزهای ملی ندارد خودباختگی فرهنگی )    (  -2

)    (  امپراتوری رسانه ای-1

1

1نمودار مقابل را تفسیر کنید .6

1مینامیم؟ جهانی رافرهنگ فرهنگی چه7

1فئودالیسم چه نوع نظام اقتصادی بود؟ 8

1دولتهایی که پس از انقالب فرانسه شکل گرفتند ، براساس چه ابعاد هویتی خودرا تعریف کردند؟9

1  ؟ استفاده نخبگان کشورهای اسالمی برای مقابله با استکبار از مکاتبی نظیر ناسیونالیسم چه پیامدهایی داشت 10

1  از کشورها به صورت نیمه استعماری اداره می شدند؟در روند ادغام جوامع درنظام جهانی ،  کدام دسته 11

1تفاوت حقوق انسان  را در فرهنگ دینی و فرهنگ غرب مقایسه کنید.  12

5/1  که براساس ارزشهای بنیادین غرب شکل گرفت چه نام داشت ؟ دومورد از ویژگیهای این نظام سیاسی را نام ببرید  سیاسینظام 13

20جمع کل    کریمی لقب موفق باشید    

جهان 

فرهنگی

جهان 

ذهنی
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پاسخنامهردیف

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:1
ص : و  غ ه :   غ: د ص          :  ج               غ ب :      ص  لف:ا
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پاسخ صحیح را با عالمت ضربدر مشخص کنید:

عقلگرایی ( –)دئیسم    -نفی همه روشهای شناختی(   -بحران معرفتی  (الف : 

الف : ارسال نامه به امپراتوری ایران و روم      

ترویج ارزشهای فرهنگ غرب   -توسل به قدرت نظامی  –د: استفاده از دولتهای دست نشانده 

ج : عدالت و تعهد           

جهان عینی را مهمتر ازدو جهان ذهن و فرهنگ می دانند. ب :

 جای خالی را با عبارت مناسب پرکنید3

ایلی و قومی            ج: نوژه      ب: معرفت شناسانه        و: اومانیسم       ه: فرد یا ذهنی        غ: چانه زنی الف :

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 4

کنند ارزیابی و بازنگری فرهنگ غربی نگاه از را خود هویتباعث می شود  الف :  

ب: درصورتی که از فرهنگ غنی و قدرتمندتری نسبت به گروه مهاجم برخوردار باشند. 

ج: جنگ تجارت مهاجرت      د : قدرت و ثروت    ه:زیرا قومی و قبیله ای بود

مدینه تغلب: ز                  و: گسترش جهانی خود

هریک از عبارات سمت راست مربوط به کدام مفاهیم سمت چپ است ؟ یک مورد اضافه است 5

الف(کوچک شدن جهان توسط صنعت ارتباطات شرکتهای چند ملتی  )      (-3

د(گزینش تقلیدی عناصر فرهنگی دیگر دهکده واحدجهانی )   الف  ( -4

برتر غرب درعرصه رسانهج(موقعیت  جهانی شدن)  ب   ( -5

ب(فرآیندی که اعتنایی به مرزهای ملی ندارد خودباختگی فرهنگی )  د  (  -2

امپراتوری رسانه ای ) ج ( -1

میدهد بروز ۀاجاز خصوصیات، عقاید و از نوع همان به و میآورد بهوجود افراد در را ذهنی خصوصیات و عقاید از خاصی فرهنگی نوع هر6

است فرهنگ جهانی مییابد گسترش جهان در و میکند عبور قومی و جغرافیایی مرزهای از که فرهنگی7

.نداشتند جابه جایی امکان و بودند خود اربابان زمینهای به وابسته که کشاورزان، بود؛ برده داری نوعی8

.قومی میشناختند و نژادی خصوصاً و تاریخی جغرافیایی، ویژگیهای خود را سکوالرو با  دولتها این9

. نمی گرفتند قرار بودند یافته تربیت اسالم فرهنگ دامان در که حمایت مردمی مورد می کردند و مخدوش را اسالمی امت وحدت مکاتب این10

و سیاسی اقتصادی، نفوذ طریق از درآورند، خود سیاسی سلطۀ تحت را آنها مستقیم نمیتوانستند به صورت غربی که کشورهای جوامعی11

 .شدند ادغام جهانی نوین نظام در فرهنگی

 عادتها خواسته ها، براساس صرفاً اندیشه اومانیستی، مبنای بر بشر حقوق اما است انسان الهی فطرت بر مبتنی دینی، فرهنگ در انسان حقوق12

 میگیرد شکل آدمیان طبیعی تمایالت و

 مبدأ را آدمی ارادة و خواست و میگیرد شکل( اومانیسم)دنیوی  انسان به بخشیدن اصالت براساس که است جدیدی سیاسی اندیشه  لیبرالیسم 13

میداند قانونگذاری
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