
                                                                   ام ونام خانوادگی :                                                     به نام خدا                                            ن

                                                                                  شهرستان کلیبرذربایجانشرقی آنام پدر:                                                آموزش وپرورش  

 9/96 / تاریخ امتحان:                                    نمونه دولتی بتولدبیرستان: دخترانه        یازدهمجامعه شناسی :8-1ارزشیابی درس 

دقیقه                                          07رشته :ادبیات وعلوم انسانی                        مدت آزمون:  پایه یازدهمشماره دانش آموزی :                                     

 02نمره با عدد :                                                 کلیبریه عبدیان مسطراح : 

 بارم سواالت ردیف

 عبارات زیر رامشخص کنید. صحیح یاغلط بودن 1

 .استعمارمهمترین عامل ادغام جوامع غیر غربی درنظام جهانی جدید بودالف(

 .کرده استصنعت ارتباطات فاصله زمانی ومکانی رازیادوجهان راکوچک ب(

 ج(ازبخش فردی جهان انسانی به جهان ذهنی یادمیکنند.

 د(فرهنگهانی جبرگرا منکر نقش انان نیستندوقدرت مقاومت راازآدمیان میگیرند.

 

1 

 کامل کنید. راباکلمات مناسبعبارات زیر  2

 .سخن بگویند...............سبب تا ناظران بسیاری ازدرعرصه رسانه ..........................موقعیت برتر کشورهای غرب ودرراس آنها الف:

 .شد.........................و.............................زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت ب:

 .ج(دیدگاه اول جهان ................را مهم تر از جهان ذهنی وفرهنگی میداند

 به قدرت نظامی وسیاسی .....................میگویند.د(براشغال یک سرزمین خارجی باتوسل 

 ر(زیباترین ومحبوب ترین مخیوق خداونددر فرهنگ اسالم.................است.
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 راانتخاب کنید.صحیح گزینه  . 3

 ؟کدام یک از موارد زیر ابزاری برای تخریب جامعه جهانی پیشین وساختن جامعه جهانی جدید است-1

 سرمایه دارید:                     دوره پهلوی ج:          دوره استعمارب:               فرماسونری الف:

 ؟چه عاملی باعث شد تا تجار جایگاه برتری نسبت یه زمین داران پیدا کنند-2
 انتقال برده های سیاهپوست افریقایی به آمریکاب:             رشد برده داریالف: 

 همه موارد:د         رشد تجارتج: 

 (درکدام نوع ازاستعماراستعمارگران پنهان ومجریان آشکارند.3
 الف(قدیم                   ب(نو             ج(فرانو              د(ب وج
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 پاسخ کوتاه دهید. 4

 ؟فرهنگ جهانی راتعریف کنیدالف:

 ؟امپراتوری وشاهنشاهی از چه طریق شکل میگیردب:

 ؟نشر وگسترش اسالم درگذشته متکی به چه چیز بودج: 

 ؟امپریالیسم سیاسی چیستد:
 ؟هویت دولت ملتها چگونه بود:ر
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چرا وابستگی کشورهای استعمارزده مسئله ای است که امکان عبور ازمرحله استعمار به استعمارنورابرای کشورهای   5

 استعمارگر پدید می آورد؟

1 

 1 ؟جهانی شدن فرایندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی نداردچرابرخی معتقدند که  6

 0 ؟فرهنک جدید غرب چه تاثیری برسیاست داشت بیان کنید 0

 1 ؟تاریخ غرب به چنددوره تقسیم میشود 8

 1 درموردپیدایش قدرتهای سکوالر  شرح دهید؟  9

 1 ؟روشنگری درمعنای عام راشرح دهید  17

 

 1 کریم چه هنگام برکات جهان تکوینی به روی انان گشوده میشود؟ازمنظرقران  11



 

 0 چرااومانیسم ازنتایج منطقی سکوالریم است؟ 10

 1 ؟چه عاملی سبب شد تااستبداد ایلی وقومی به صورت استبداداستعماری درآید 11
 1 فرهنگ جهانی مطلوب چه ویژگیهایی دارد بیان کنید؟ 11

 7/2 توحیدی ندارد انسان چه جایگاهی دارد؟درفرهنگی که نگاه  17

11 

 

 

15 

 رنسانس یعنی چه وچرابه این نام نامگذاری شده است؟

 

 

 .واب اضافی میباشدجیک  .جواب های درست راانتخاب کنید
جهان غرب ازاین طریق فرهنگ عمومی غرب رامدیریت 

 میکند

 هستی شناسانه

 

غیرغربی ین دانش ها درکشورهای اجهان غرب ازآموزش 

 خودداری میکند

 رسانه 

 راهبردی 

                                                    

 موفق باشید                                                                       

 

1 
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