
 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.صحیح یا غلط 1

 ص )   (    غ )   (                         بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود ندارد. الف( 

 ص )   (    غ )   (             ست. اانقالب اسالمی ایران نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در جهان اسالم ب( 

 ص )   (    غ )   (                                                                                               الئیسته همان سکوالریسم است. ج( 

  ص )   (    غ )   (                                      گیرد. زنی را از کشورهای استعمارزده میشدن قدرت چانهمحصولیتکد( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 هویت فرهنگی دارد.  همانا بخش .............................. زندگی انسانالف( 

 ................................... دارند.در استعمار قدیم )کالسیک( استعمارگران حضور ب( 

 ........ و ................................ است.  ...رنسانس به معنی ....................ج( 

    ی حاکمیت ................................ هویت خود را حفظ کرد. فرهنگ ایرانی در دورهد( 

2 

 های سمت چپ ارتباط دارد؟های سمت راست با کدام یک از گزینههر یک از گزینه 3
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 ........................................ . .............................................. تکوینیبر اساس دیدگاه  -1 4

 تر از جهان طبیعی و جهان فرهنگی است. جهان ذهنی مهمالف( 

  میان علوم انسانی و علوم طبیعی تفاوت وجود دارد. ب( 

   ذهن افراد هویت فرهنگی دارد. ج( 

    ی خود دارد. های دیگر را تحت سیطرهجهان طبیعی جهاند( 

 صورت استبداد استعماری درآید؟ چه عواملی موجب شد تا در جوامع اسالمی، استبداد ایلی و قومی به -2

 ای با قدرت استعمارگران الف( پیوند مناسبات قومی و قبیله

 ب( ضعف مضامین فرهنگ شرق در برابر  مضامین فرهنگ غرب

 محصولیج( اقتصاد تک

 د( گزینه الف و ج

 

2 

 2از  1صفحۀ 

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

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2شناسی جامعهنام درس: 

 نام دبیر:

   ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

 ب الف

 لوترمارتین  دئیسم

 خدای صانع اصحاب دایره المعارف

 خدای خالق روتستانتیزم

 داالمبر تئیسم

 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 2 ها چیست؟ با مثال توضیح دهید؟منظور از جبرگرایی برخی فرهنگ 5

 2 ها(انواع استعمار را نام برده و توضیح دهید. )زمان پیدایش و ویژگی 6

 2 روشنگری را در هر دو معنای خود توضیح دهید.  7

گذاشته است؟ هر چهار مورد را نام برده و دو مورد را فرهنگ جدید غرب چه آثاری در زندگی اجتماعی از خود به جا  8

 .کامل توضیح دهید

2 

 2 کشورهای استعمارزده به چند دسته قابل تقسیم هستند؟ نام برده و توضیح دهید.  9

 2 دوران رنسانس چه تفاوتی با عصر روشنگری دارد؟ با توجه به مباحث کالس و کتاب آن مبانی نظری را توضیح دهید.  11

 2از  2صفحۀ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 صحیحد(                     غلطج(                   صحیحب(                 غلطالف(  1

 آشکار و مستقیمب(                                           اجتماعیالف(  2

 سلوکیاند(                        باززایی –تجدید حیات ج( 

 خدای صانع                                           دئیسم  3

 داالمبر                   اصحاب دایره المعارف 

   مارتین لوتر                      پروتستانتیزم           

   خدای خالق                                          تئیسم

 الف -2                                               د -1 4

 16و 15ص 5

 قاومتم قدرت کنند،انکار  می سرنوشتشان را تعیین در ها انسان نقش آنها. هستند غیرمسئول و فرهنگها جبرگرا برخی

 .آورندمی فراهم را گرانسلطه نفوذ و زمینه کنندمی تبدیل منفعل موجوداتی به را هاآن گیرند،می آدمیان از را

 25و  24و 23ص  6

به اوج رسید. اشغال یک سرزمین با توسل به قدرت نظامی  19توسط اروپاییان آغاز شد. در قرن  15استعمار قدیم: از قرن 

 های آن ناشی از برتری علمی و صنعتی بود. و سیاسی است. موفقیت

و  ر از مجریان بومیطلبانه بود. کشورهای استعمارگهای استقاللگیری جنبشاستعمار نو: در قرن بیستم و پس از شکل

 المللی در جهت کنترل باز و تجارت کشورهای مستعمره.  بردند. استفاده از نهادهای بینداخلی کشورهای مستعمره سود می

استعمار فرانو: ویژگی عصر اطالعات است. هم استعمارگران و هم مجریان پنهانند. هویت فرهنگی کشورهای مستعمره 

 گیرد.هدف قرار می

 43و  42ص  7

ن داشتند. با دیدادن حقیقت گام برمیدر معنای عام: منحصر به غرب نیست. پیامبران هم روشنگر بودند و در جهت نشان

 هم مالزمت دارد.

در معنای خاص: منحصر به غرب است. بعد از دوران رنسانس و در قرن هیجدهم پدیدار شد. با سکوالریسم و اومانیسم 

 ایانه داشت.گرهمراه شد. رویکرد عقل

 53تا  51صفحه  8

 و سیاست حقوق اقتصاد، صنعت، و فنّاوری و علم

 از را انسان عبور مسئولیت و عالم حقیقت شناخت وظیفۀ دیگر خود، دنیوی کیرد رو با جدید علم: صنعت و فنّاوری و علم

 تاوردهایدس به جهت این از و شد تبدیل طبیعت بر تسلط انسان ابزار به تدریج به بلکه ؛ نداشت برعهده ملکوت به ملک

 و صنعت، فنّاوری. کرد پیدا را اهمیت بیشترین مختلف علوم بین در تجربی علوم رویکرد جدید، در آمد نائل شگرفی

 اییاروپ کشورهای دیگر در تدریج به شد و آغاز انگلستان از  صنعتی انقالب هجدهم، قرن در. بود علوم از بخش این رهاورد

  .یافت گسترش

 از هک غرب در رعیتی  نظام ارباب. بود رعیتی - ارباب اجتماعی روابط و کشاورزی مبنای بر وسطی قرون اقتصاد: اقتصاد

 مکانا و بودند خود اربابان های زمین به وابسته زیرا کشاورزان، داری بود؛ برده میشود، نوعی یاد فئودالیسم عنوان با آن

آورد؛ بدین ترتیب،  وجود به را داران سرمایه جدید قشر صنعت، رشد آن دنبال به و تجارت گسترش .جایی نداشتند جابه

 
 

 سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 2شناسی جامعهنام درس: 

نام دبير: 

  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان: 



 

 

 

 رمایهس  کارگران روابط به رعیتی  روابط ارباب و شد داری متحول سرمایه صنعتیِ اقتصادِ به فئودالی کشاورزیِ اقتصادِ

 .یافت تغییر داران

 وسطی، قرون در .است الهی انسان فطرت و پروردگار ربوبیت بر مبتنی انسانی، حقوق دینی، فرهنگ در: بشر حقوق

 به انسان، الهی حقیقت سوی به بازگشت به جای های اعتراضآمیز رنسانس، حرکت .شد می دینی توجیه دنیوی، رفتارهای

 حقوق :گرفت شکل بشر طبیعی حقوق انسان، الهی فطری حقوق جای ترتیب، به بدین. شد منجر معنوی نگاه از رویگردانی

 می شناخته عقل و وحی ابزار دو با و داد می قرار توجه مورد را انسان دنیوی و معنوی نیازهای و ابعاد انسان، الهی فطری

  .شود می شناخته او جهانی این و طبیعی نیازهای صرفاً ها و خواسته به توجه با بشر، طبیعی حقوق شد ولی

 نیوید کامالً سیاسی یک نظام) روشنگری و اومانیسم سکوالریسم،( غرب بنیادین های ارزش و باورها با متناسب: سیاست

 خطاهای یا عملکرد خواست می نه و باشد های الهی ارزش حاکمیت دنبال توانست به می نه نظامی چنین. گرفت شکل

وی دنی انسان به بخشیدن اصالت براساس که است جدیدی سیاسی اندیشۀ لیبرالیسم .نماید دینی توجیه را خود دنیوی

 در امور همۀ دانستن جایز را لیبرالیسم .گذاری میداند قانون مبدأ را آدمی ارادۀ و خواست و گیرد می شکل) اومانیسم(

 .باشد او از مستقل که است متعالی های ارزش همۀ از انسان معنای آزادی به این .کردهاند تعریف انسان خواست با قیاس

 نعتیص انقالب به مربوط اجتماعی تغییرات و روشنگری های فلسفی اندیشه و رنسانس دوران در ریشه که فرانسه انقالب

 سراسر دهه، چهار از پس که شد دیگری های بخش انقالب الهام انقالب، این. است جهان در لیبرال انقالب نخستین دارد،

 .گرفت فرا را اروپا

 61تا  61ص  9

 دهن( اندونزی ،)شرقی هند کمپانی( هندوستان مانند درآمدند؛ نظامی کامل اشغال به استعمارگران توسط آنها از برخی

 صورت به توانستند نمی غربی های کشور و بودند برخوردار بیشتری مقاومت قدرت از که جوامعی ولی .الجزایر و) هلند

 غاماد جهانی نوین نظام در فرهنگی و سیاسی اقتصادی، نفوذ طریق از درآورند، خود سیاسی سلطۀ تحت را آنها مستقیم

 به استعماری نیمه شرایط در و گرفتند می قرار استعمارگر های کشور نفوذ تحت جوامع، گونه این استعمار دورۀ در. شدند

 با دادند، انجام بیستم قرن طی که هایی مقاومت رغم به استعمارزده جوامع .ایران و عثمانی چین، مانند بردند؛ می سر

 .شدند مواجه فرانو و نو استعمار

 پاسخ: آزاد 11

 امضاء:  نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


