
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید. صحیح یا غلط 1

 در استعمار قدیم استعمارگران حضور مستقیم و آشکاری دارند. الف( 

 انقالب فرانسه نخستین انقالب لیبرال در طول تاریخ است. ب( 

 تعامل علمای شیعی با شاهان قاجار بر مدار مقاومت مثبت بود. ج( 

   پردازی خود به دنبال فروپاشی انقالب اسالمی ایران بودند.  کشورهای غربی در نخستین نظریهد( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

های جهان غرب دوباره  شدن بسیاری از چالش و در صورت فعال است.... نوب تقابلی ...................تقابل شمال و جالف( 

 شوند. فعال می

 نخستین بحران اقتصادی در غرب در سال ................... میالدی در انگلستان بوجود آمد. ب( 

 انقالب اسالمی ایران الگوی رفتاری خود را از ................................. اخذ کرد. ج( 

 .   هایی بود که برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام شد .......................... از نخستین تالشد( 

2 

 های سمت چپ ارتباط دارد؟ های سمت راست با کدام یک از گزینه هر یک از گزینه 3

 مسئولیت                                  قرارداد کمپ دیویدالف( 

 انور سادات                                                   عدالتخانهب( 

   ی ایران انقالب مشروطه                                                     اومانیسمج( 

   اصالت انسان                                             فرهنگ جهانید( 

2 

 ؟گرایی، فرهنگ غرب گرفتار چه بحرانی شده است افول تجربهاز پایان قرن بیستم با الف(  4

    شناسی انسان( 4                 شناسی روش( 3              شناسی معرفت( 2             شناسی هستی( 1

ایران در سال .......  ی روطهشمیالدی و انقالب م انقالب فرانسه در سال ...... میالدی و انقالب روسیه در سال ........  ب(

  هجری شمسی رخ داد. 

 ه.ش 1200م،  1111م،  1221( 2                          ه.ش 1221م،  1091م،  1141( 1

 ه.ش 1211م،  1012م،  1210( 4                           ه.ش 1394م،  1011م،  1120( 3

2 

 .فرماییدجدول زیر را تکمیل  1

 جهان ................                                          

 ...جهان ............                  

 جهان ................                                         

 جهان هستی

 جهان ................                                         

 جهان ..............                  

 جهان .................                                         

2 

 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 2شناسی جامعهنام درس: 

 میرزازادهمحسن  نام دبیر:

 03/1398 / 23 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 

http://tizland.ir/


 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 2 ها را نام برده  و هر یک را مختصر توضیح دهید. شود. دوره تاریخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسیم می 1

 2 ای بفرمایید. های تاریخی هر دو هم اشاره کنید. در صورت امکان به ریشهتفاوت لیبرالیسم و مارکسیسم را بیان  2

 2 راه حل مقابله با بحران زیست محیطی از نظر کتاب چیست؟ شما چه نظری در این باره دارید؟ 1

 2 مفهوم سکوالریسم و پست سکوالریسم را توضیح دهید. 0

 2 های دیگر، چه آزادیبخش چه کالسیک، دارد؟ توضیح دهید.  چه تفاوتی با انقالب 1312انقالب اسالمی ایران در سال  19

 2از 2صفحه ی 

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غد(                        غج(                صب(                  صالف(  1

 کودتای نوژهد(    فقه و اندیشه شیعهج(         م 1129ب(              جهانیالف(  2

 انور سادات                                قرارداد کمپ دیویدالف(  3

 ی ایران   انقالب مشروطه     خانه                                           عدالتب( 

 مسئولیت        فرهنگ جهانی                                  ج( 

 اصالت انسان            اومانیسم                                         د( 

 4ب(                    2الف(  4

 جهان فردی                                           1

 جهان انسانی                  

 جهان اجتماعی                                         

 جهان هستی

 جهان طبیعت                                         

 جهان تکوینی                  

 جهان فوق طبیعت                                         

  -یونان و روم باستان: پرستش خدایان متعدد 1

 قرون وسطی: توحید + دنیاگرایی، بی اعتبارکردن عقل، 

 رنسانس: رویکرد دنیوی، حذف کلیسا، بازگشت به هنر پیش از قرون وسطی، توجه به ابعاد جسمانی و دنیوی در هنر 

 ی خِرَد شدن سکوالریسم، سلطه روشنگری: نهادینه

 ، بلوک شرقاری کردن دخالت دولت، اقتصاد سرمایه  لیبرالیسم: آزادی، کم 2

 مارکسیسم: عدالت و توزیع ثروت، زیادکردن دخالت دولت، سوسیالیسم وکمونیسم، بلوک غرب

 گردند.  کنند. و به سوی او بازمی راه حل کتاب داشتن نگاه توحیدی به طبیعت است. همه موجودات ستایش خدا را می 1

 بخش دوم: پاسخ آزاد

 سیاستسکوالریسم: جدایی نهاد دین از نهاد  0

های آن، اکنون شاهدیم که در جهان خأل معنویت بوجود  ی مطلق سکوالریسم و ضعف پست سکوالریسم: در اثر سلطه

 اند.  آمده است و مردم خواهان حضور دین در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی خود شده

 بخش: های آزادی بر خالف انقالب 19

های چپ یا غربی نبود. توانست  هم در برابر شرق و هم در برابر غرب ایستاد. چریکی و حزبی نبود. متکی به نظریه 

 استقالل فرهنگی و اقتصادی به دست آورد. 

 های کالسیک: بر خالف انقالب

 ای داشت.  دین در آن نقش عمده

 امضاء:   ادهمحسن میرزاز نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 1جامعه شناسی نام درس: 

 محسن ميرزازادهنام دبير: 

 03/1398/  23تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان: 

http://tizland.ir/
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