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 باسمه تعالی

 2 جامعه شناسیآزمون  درس 

 انسانیرشته ادبیات و علوم یازدهم پایه  

 ام دبیر: ن                                                نام و نام خانوادگی: 

 .............سازمان آموزش و پرورش استان 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ........

 .............................نام آموزشگاه: 

 1401رداد ماه خ -آزمون پایانی نوبت دوم 

 3/1401/  تاریخ امتحان: 

 دقیقه  ......مدّت امتحان: 

 صبح  .....  ساعت شروع:

 صفحه  2تعداد صفحه: 

 ام و امضای مصحح:ن                                                                     نمره به عدد:                                                           نمره به حروف:        

 

 بارم ))متن سواالت(( ردیف

  .صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید * 1

 غلط    بر می خیزند. صحیح              تمامی چالش های جهانی از عمیق ترین الیه هویتی فرهنگ معاصر غرب –الف 

و سپس چالش ها و بحران های معرفتی، معنوی، اخالقی، اقتصادی،سیاسی، نظامی و... رخ می دهند ابتداچالش های  –ب 

 غلط   صحیح               عاطفی و... ظاهر می شوند.

 غلط غرب نداشتند. صحیح              عمیقی از فرهنگ روشنفکران چپ با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، شناخت  –ج 

 غلطمنفور بود. صحیح                معنا وبی  بیدارگران اسالمینخستین مفهوم امت و ملت اسالمی برای  -د 

1 

 .جمالت زیرراباعبارات مناسب کامل کنید * 2

شورهای غیر عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت کنظریه ای بود که ........................ ، نظریه  –الف 

 غربی را توجیه می کرد.

 ودند.بت نرسیده مشکل ................. این بود که رفتار عادالنه را به کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدر –ب 

1 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید* 3

 ؟ ستیچ ییگرا و حس ییگرا مختلف عقل یها وجه مشترک صورت –الف 

  یهست یمعنو ابعاد ینف( 2 ( تبدیل شدن به یک علم تجربی سکوالر                                                        1

 م شدند( هر دو به دئیسم خت4                                            قتیو شهود در شناخت حق یکنارگذاشتن وح( 3

 می دانستند؟ " ضامن پیشرفت جامعه "نظریه پردازان لیبرالیسم، کدام عامل را   -ب 

 لت در اقتصاد          ( مداخله دو2                                                                        ( مالکیت خصوصی     1

 ( مالکیت عمومی4                                                 ( آزادی فعالیت صاحبان سرمایه   3

   این سخن از کیست؟ -ج 

  "  افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنها موجب افزایش تولید نسل آنها و پیدایش مشکالت بعدی می گردد." 

 ( چارلز دیکنز4                                     ( دیوید ریکاردو3               ( توماس مالتوس               2جان راسل                              ( 1
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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید * 4

 جهان تکوینی چیست؟ –الف 

 

 تقابل شمال و جنوب به تقابل کدام کشورها اشاره دارد؟ –ب 

 

 جهان دو قطبی قرن بیستم چه بود؟مهم ترین معیار شناسایی هویت انقالب ها در  در  -ج 
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 مراحل چهارگانه فرآیند تکوین نظام نوین جهانی را بنویسید. * 5

 

 

2 



2 
 

 تفاوت حقوق انسان در فرهنگ دینی با حقوق بشر در اندیشه اومانیستی را بیان کنید. * 6

 

 

1 

 توضیحات مندرج در ستون الف را با مفاهیم ستون ب مطابقت دهید.) یک مورد اضافه است.(  * 7

 ستون ب ستون الف

 با اشغال نظامی  جوامع ضعیف شکل می گیرد. – 1

 استعمارگران پنهان و مجریان آنها حضور آشکار دارند. – 2

 دیگرتصرف بازارها و مواد خام یک کشور توسط قدرت اقتصادی کشور  – 3

 نظامی وسیاسی اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت – 4

 امپریالیسم اقتصادیالف( 

 استعمارب( 

 استعمار نوج( 

 امپریالیسم سیاسید( 

  استعمار فرانوه( 

1 

 جریان شکل گیری بلوک شرق و غرب را بیان کنید. * 8

 

 

1 

 بعد ازانقالب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت خواهد بست؟ از نظر اگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی به چه دلیل * 9

 

 

1 

 دو تفاوت مهم بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا را بیان کنید.  * 10

 

 

1 

 نسبت به طبیعت چگونه است؟ توحیدیدیدگاه و رویکرد فرهنگ  * 11

 

 

1 

 اجتماعی به دنبال داشت؟گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی، چه پیامدهای  * 12
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 را بنویسید. منور الفکران غرب گرامهم ترین ویژگی های  * 13

 

 

2 

 ) سه مورد بیان کنید(انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم چه تفاوت هایی دارد؟ * 14

 

 

 

5/1 

له کند ، است با حرکت مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته، مقاب، برای رفع نیازهای اقتصادی و سیاسی ناچار دنیای غرب * 15

 برای رسیدن به این هدف چه فعالیت هایی را انجام داده است؟

 

 

 1401خرداد ماه  –پیروز و سربلند باشید 
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 باسمه تعالی

 2 جامعه شناسیآزمون  درس 

 انسانیرشته ادبیات و علوم یازدهم پایه  

 ام دبیر: ن                                                نام و نام خانوادگی: 

 ازمان آموزش و پرورش استان ............س

 ........مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 ................................نام آموزشگاه: 

 1401رداد ماه خ -آزمون پایانی نوبت دوم 

 3/1401/  تاریخ امتحان: 

 دقیقه  ......مدّت امتحان: 

 صبح  ..... ساعت شروع:

 صفحه  2تعداد صفحه: 

 ام و امضای مصحح:ن                                                                       نمره به عدد:                                                           نمره به حروف:      

 بارم ((پاسخنامه)) ردیف

  .صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید * 1

 غلط    بر می خیزند. صحیح              تمامی چالش های جهانی از عمیق ترین الیه هویتی فرهنگ معاصر غرب –الف 

و سپس چالش ها و بحران های معرفتی، معنوی، اخالقی، عاطفی و... اقتصادی،سیاسی، نظامی و... رخ می دهند ابتداچالش های  –ب 

 غلط   صحیح               ظاهر می شوند.

 صحیح                غلطروشنفکران چپ با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، شناخت عمیقی از فرهنگ غرب نداشتند.  –ج 

 غلطمنفور بود. صحیح                معنا وبی  بیدارگران اسالمینخستین مفهوم امت و ملت اسالمی برای  -د 

1 

 .جمالت زیرراباعبارات مناسب کامل کنید * 2

 عدالتخانه –ب                                  جنگ تمدن ها –الف 

1 

 .انتخاب کنیدگزینه صحیح را * 3

                                             قتیو شهود در شناخت حق یکنارگذاشتن وح( 3 گزینه درست گزینه  –الف 

 آزادی فعالیت صاحبان سرمایه( 4 گزینه درست گزینه   -ب 

                                      ( دیوید ریکاردو3   گزینه درست گزینه  –ج 
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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید * 4

 جهان تکوینی چیست؟ –الف 

 جهان تکوینی پیش از انسان  هم بوده و وجودآن مستقل از خواست و اراده انسان است.

 تقابل شمال و جنوب به تقابل کدام کشورها اشاره دارد؟ –ب 

 تقابل شمال حنوب در واقع به تقابل کشورهای غنی و فقیر اشاره دارد.

 مهم ترین معیار شناسایی هویت انقالب ها در  در جهان دو قطبی قرن بیستم چه بود؟ -ج 

 براساس جایگاه و اهمیتشان برای یکی از دو قطب جهان

5/1 

 مراحل چهارگانه فرآیند تکوین نظام نوین جهانی را بنویسید. * 5

ای به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان ه – 3پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت  – 2پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر  – 1

 استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی – 4فراماسونری  

2 

 تفاوت حقوق انسان در فرهنگ دینی با حقوق بشر در اندیشه اومانیستی را بیان کنید. * 6

ادت ته ها، عفطرت الهی انسان است اما حقوق بشر بر مبنای اندیشه اومانیستی، صرفا بر اساس خواسحقوق انسان در فرهنگ دینی، مبتنی بر 

 ها و تمایالت طبیعی آدمیان شکل می گیرد.

1 
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 توضیحات مندرج در ستون الف را با مفاهیم ستون ب مطابقت دهید.) یک مورد اضافه است.(  *

 

 ستون ب ستون الف

 نظامی  جوامع ضعیف شکل می گیرد.با اشغال  – 1

 استعمارگران پنهان و مجریان آنها حضور آشکار دارند. – 2

 تصرف بازارها و مواد خام یک کشور توسط قدرت اقتصادی کشور دیگر – 3

 نظامی وسیاسی اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت – 4

 3=  امپریالیسم اقتصادیالف( 

 4=  استعمارب( 

 2=  استعمار نوج( 

 1=  امپریالیسم سیاسید( 

  اضافی=  استعمار فرانوه( 

1 
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 جریان شکل گیری بلوک شرق و غرب را بیان کنید. * 8

ا بنها را آ، به همین سبب بعد از انقالب فرانسه، طرفداران لیبرالیستی در طرف راست و منتقدان آنها در طرف چپ مجلس قرار می گرفتند

 چپ و راست مسی شناختند.مخالفان سرمایه داری در واقع جریان چپ نام داشتند.عنوان دو جریان 

1 

 از نظر اگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی به چه دلیل بعد ازانقالب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت خواهد بست؟ * 9

ثروت از  افزودند. ولی با رشد علم تجربی و صنعت،اگوست کنت معتقد بود که فاتحان در گذشته تاریخ، با غنایم جنگی بر ثروت خود می 

 طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید. و به همین دلیل بعد از انقالب صنعتی، جنگ از زندگی بشر رخت خواهد بست.

1 

 دو تفاوت مهم بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا را بیان کنید.  * 10

 چالش فقر و غنا چالشی همیشگی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است. – 1

امی آسیب های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است، ولی آسیب های مربوط به بحران اقتصادی تم – 2

 جامعه را در بر می گیرد.

1 

 نسبت به طبیعت چگونه است؟ توحیدیدیدگاه و رویکرد فرهنگ  * 11

د در نگاه فرهنک توحیدی، طبیعت و هر آنچه در آن است، آیات و نشانه های خداوند هستند، همه موجودات طبیعی به تسبیح خداون

 مشغول اند و به سوی او باز می گردند.

1 

 دنبال داشت؟گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی، چه پیامدهای اجتماعی به  * 12

مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب  – 2برخی از نخبگان جهان غرب را به جست و جوی سنت های قدسی و دینی واداشت.  – 1

ه بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید؛ خراف – 3مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند، به سوی هویت دینی خود فراخواند. 

 تی و ... نمونه هایی از این ادیان دروغین هستند.پرستی، شیطان پرس
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 را بنویسید. منور الفکران غرب گرامهم ترین ویژگی های  * 13

 نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند.   - 1

 مانند بیدارگران اسالمی، خواستار اصالح رفتار دولت های اسالمی بودند.   - 2

 د. فرنگیان می دیدن بر خالف بیدارگران اسالمی، بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند بلکه راه نجات را در تقلید از رفتار  - 3

تجدد مگرایانه غرب   مقابل، به ناسیونالیسم که اندیشه سیاسی قوممفهوم امت و ملت اسالمی برای آن ها بی معنا یا منفور بود و در   -4

  بود، روی آوردند.

2 

 ) سه مورد بیان کنید(انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم چه تفاوت هایی دارد؟ * 14

 گی نداشت.به بلوک شرق و غرب وابست (شرق بلوک)و ضد مارکسیستی(بلوک غرب)به دلیل جهت گیری ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی - 1

 ای جامعه را در برهیک انقالب فراگیر مردمی بود که از عمق روابط مردم با مرجعیت و رهبری دینی پدید آمد و همه اقشار و گروه  - 2

 گرفت.

 از آموزه های اسالمی بهره می برد و تعلقی به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب نداشت. - 3

5/1 

ن رای رسیدب، برای رفع نیازهای اقتصادی و سیاسی ناچار است با حرکت مستقلی که در جهان اسالم شکل گرفته، مقابله کند ، دنیای غرب * 15

 به این هدف چه فعالیت هایی را انجام داده است؟

 ستان نمقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم، مانند افغا -1

 محاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی مانند ایران  -2

 تبلیغ معنویت های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی برای اشباع خالء معنوی فرهنگ غرب  -3

 تصویر سازی خشن و غیرعقالنی از فرهنگ اسالمی از طریق سازماندهی و شکل دهی جریان های تروریستی وهابی  -4

 

 1401خرداد ماه  –پیروز و سربلند باشید 

2 

 


