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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      )2جامعه شناسی(سواالت امتحانی درس:

  31/02/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  1171کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  )2جامعه شناسی( االتسؤ  سوال

1  
  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.                                                                         

بهره کشی  ارزشی است که مانع پایمال شدن حقوق انسانها،دوقطبی شدن جهان واستضعاف و الف)عدالت و قسط
  غ   ص                                                                                               . ظالمانه برخی ازبرخی دیگر می شود

 غ   ص                                                  به امري دیگر است. ب)عدالت همواره رهایی از یک امر براي رسیدن

5./  

2  

  جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
  غال جوامع ضعیف شکل می گیرد............................بااشالف)امپریالیسم.....

...........و در جنگ جهانی دوم براي اولین ب) در جنگ جهانی اول براي نخستین بار از..................

  باراز........................استفاده شد.

را در پیرامون آن به خدمت  دیگر مورد توجه قرار می دهد وکشورهايرا پ) ............................ کانون ثروت و قدرت 

  می گیرد.

دنیوي و این جهانی به هستی است.دراین رویکرد همه ظرفیت هاي انسان ت) ................................به معناي رویکرد 

  متوجه آرمان ها واهداف دنیوي می شود.

  مباح دانستن همه امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده اند.را ث) ............................

  ...........است.ج) رهاورد حکومت منورالفکران در کشورهاي اسالمی .................

5/3  

3  

  گزینه مناسب را انتخاب کنید.
  غال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی و سیاسی داللت می کند.)واژه اي است که براش1-3

  استعمار                       استبداد                            امپریالیسم                    استثمار
  صحیح نیست؟ رد از موارد زیر در استعمار نو)کدام مو2-3

 اقتصادي وبین المللی استفاده می کنند ازنهادها وساختارهاي                   استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند
  استعمارگران و مجریان هردو پنهان اند                           فرآورده سلطه فرهنگ غرب است 

  )انقالب صنعتی در چه قرنی و از کدام کشور آغازشد؟3-3
  انگلستان- نوزدهم             فرانسه -هجدهم                انگلیس-هجدهم              فرانسه- نوزدهم

  ثروت باز کرد.به ویژه .......................راه استثمار را براي صاحبان  )لیبرالیسم با تکیه بر شعار..................و4-3
  آزادي اقتصادي-آزادي                                                آزادي-آزادي اقتصادي
  آزادي اقتصادي- عدالت                                              عدالت-آزادي اقتصادي

2  



٢ 
 

4  

  به سوالهاي زیر پاسخ کوتاه دهید:
  معه سرمایه داري غرب را در چه می داند؟الف) مارکس راه حل چالش هاي جا

  ب) کدام کشورها در مرکز بلوك شرق و غرب قرار داشتند؟

  پ) اولین چالشی که در جوامع صنعتی پدید آمد چه بود؟

  .ت) چالش هاي اجتماعی مربوط به بحران اقتصادي با چالش هاي مربوط به فقر و غنا از چه نظر مشترکند

  در چه سالی و در کجا اتفاق افتاد؟ث) نخستین بحران اقتصادي 

  ج) پساسکوالریسم نشانه چیست؟

  چ) مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست؟

  ح) نخستین انقالب لیبرال در جهان را نام ببرید.

  خ) حرکت رقابت آمیز عالمان با قاجار چه نوع حرکتی بود؟

 ود؟د) از مهم ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی چه ب

5  

5  

  مراد و منظور از فعالیت رقابت آمیز چیست؟
  
  
  

1  

  مراد از واجبات نظامیه چه اموري هستند؟  6
  

5./  

7  
  اصطالح استعمارگر و استعمارزده را چه کسانی به کار می برند؟

  
  

5./  

8  

  نگاه فرهنگ مدرن غرب به طبیعت چگونه است؟
  
  
  
  
  

1  

9  
  ن اسالمی در ایران را بنویسید.دو نمونه از حرکت هاي نخستین بیدارگرا

  
  
  

1  

10 

  نمونه هایی از جنبش هاي اسالمی نام ببرید که در جهان اسالم تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران ایجاد شد.(دو مورد)
  
  
  
  

5./  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

11  

  مهم ترین ویژگی هاي نخستین بیدارگران اسالمی را بیان کنید.
  
  
  
  
  
  

1  

12  

  منظور از بهار عربی چیست؟ 
  
  
  
  

1  

13  

  پیامدهاي اجتماعی گریز و رویگردانی از سکوالریسم جوامع غربی را توضیح دهید.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5/1  

14  

  فعالیت هاي جهان غرب براي مقابله با حرکات استقالل طلبانه جهان اسالم را نام ببرید.
  
  
  
  
  
  
  
  

1  

  20  "دهیچ چیز آنقدر ها عجیب نیست که پیش نیاید وقتی امیدتان به خداوند باش"  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      )2جامعه شناسی(سواالت امتحانی درس:

  31/02/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  1171کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

 

  بارم  )2جامعه شناسی( پاسخنامه  سوال

  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.                                                                           1
  غب)                               صالف)

5./  

2  
  جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

  صهیونیسمپ)                           سالح هاي شیمیاییب)                                سیاسیالف)
  حکومت استبداديج)                                          لیبرالیسمث)                          سکوالریسمت) 

5/3  

3  
  گزینه مناسب را انتخاب کنید.

  )استعمارگران و مجریان هردو پنهان اند3- 2                                          استعمار)1-3
  آزادي اقتصادي- )آزادي3- 4                              انگلیس- )هجدهم3-3

2  

4  
  به سوالهاي زیر پاسخ کوتاه دهید:

  هردو هویت اقتصادي دارندت)             فقر و غناپ)                    شوروي- امریکاب)                    حرکت انقالبیالف) 
  ادمانیسمچ)                          بحران معنویت در فرهنگ غربج)                    1820-انگلستانث) 
 رقابت کشورهاي اروپایی بر سر مناطق استعماريد)                                 حرکتخ)                                  فرانسهح) 

5  

  1  ت تایید قدرت حاکم و حمایت از آن بلکه در رقابت با آن است.زندگی اجتماعی و سیاسی نه در جه ورود فعال به عرصه  5

  /.5  یا مقابله با دشمنان خارجی. مانند حفظ امنیتاجتماعی الزم است اموري هستند که براي بقاي زندگی   6

  /.5  87درس دهم صفحه   7

  1  93درس یازدهم صفحه   8

  1  حکم میرزاي شیرازي در تحریم تنباکو-اصالحات امیر کبیر  9

جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به - شکل گیري انتفاضه و جنبش هاي جدید اسالمی در فلسطین 10
  الجزایر 1990پیروي اسالم گرایان در انتخابات-تشکیل جبهه نجات اسالمی در الجزایر-شرق بلوك

5./  

  1  107درس سیزدهم صفحه   11

دولت هاي غربی تالش کردند تا این انقالب ها را بخشی از فرآیندغربی شدن کشورهاي عربی معرفی کنند و از همین   12
  آن را بهار عربی نامیدند. رو

1  

  5/1  99دوازدهم صفحه درس   13

  1  132و  131درس پانزدهم صفحه   14

  20  "هیچ چیز آنقدر ها عجیب نیست که پیش نیاید وقتی امیدتان به خداوند باشد"  


