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 نام و نام خانوادگی:

 یازدهمپایه:  

 انسانیرشته: 

  صبح 01ساعت شروع آزمون:  

 ها ها و ذهن بخش قلب به نام خداوند آرامش

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

 کرج 3مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 0شماره صفحه:       2   تعداد صفحه: ر اّولدبیرستان پسراهن غیردولتی مه 

 

 آغاز کنید. انم و یاد خدا لطفاً و حتماً با 

 نمره( 3) های غلط را با )غ( مشخص کنید.های صحیح را با )ص( و گزارهگزاره -الف

 )          (دهد.   می قرار هدف را کشورها دیگر استقالل اقتصادی نو، فرا استعمار در غرب جهان -1

 ها به جهان فرهنگی تعلق دارد.  )          ( ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان -2

   )          (گرایانه داشت.  عقل شکلی بيستم، و نوزدهم هایسده در روشنگری -3

 .  )          (نداردغلبۀ نظامی قوم مهاجم، همواره گسترش فرهنگیِ آنها را به دنبال  -4

 شناسانۀ بشر است.  )          (های معرفتسکوالریسم، پاسخ فرهنگ غرب به پرسش -5

 )          (.  نيست غرب معاصر فرهنگ به مربوط و مدرن ایپدیده عام، معنای در روشنگری -6

 نمره( 4زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. )عبارات  -ب

سلطۀ استعمار، از مکاتب غربی مانند  با مقابله اسالمی برای کشورهای نخبگان از بسياری -1

 گرفتند................................. و ................................ الهام می

 دهد.می توجه قرار مورد را قدرت و ثروت کانونفرهنگ ..................................  -2

 پذیرفت، به ................................ منجر شد.گرایانه به دليل اینکه وحی را نمیروشنگریِ عقل -3

 که هنگامی ولی دارد، قرار جهان ..................... محدودۀ در اندیشد، می خاص موضوعی دربارۀ فردی وقتی -4

 شود.کند وارد جهان ..................... میمی بيان نوشته یا گفته صورت به را اشاندیشه

 است. هستی جهان از غرب ......................................... تصور فرهنگ -5

 سنجش برای توانند معيارینباشند، نمی قائل شمول ..............................ارزش جهان به هایی کهفرهنگ -6

 باشند. داشته های مختلف ارزش و عقاید

 بدهید. پاسخ کوتاههای زیر، به پرسش -پ

 (5/0اومانيسم به چه معناست؟ ) -1



 (5/0) نامد؟ای را که به دنبال غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشد، چه میفارابی جامعه -2

 (1چيست؟ )های مختلفِ روشنگری در فرهنگ جدید غرب وجه مشترک دوره -3

 (1دو نمونه از فرهنگ سلطه را نام ببرید. ) -4

 سؤاالت تشریحی -ت

 (1کنند؛ آنها را نام ببرید. )تر تقسيم میمتفکران مسلمان جهان هستی را به چهار جهان کوچک -1

 (1) شود؟چه نوع فرهنگی، فرهنگ جهانی ناميده می -2

 (5/1) نام ببرید. فقط را امپریاليسم را تعریف کرده و انواع آن -3

 (1) استعمار نو را تعریف کنيد. -4

 (5/1تفاوت راهبردی استبداد قومی و استبداد استعماری را توضيح دهيد. ) -5

 (1) پروتستانتيسم را تعریف کنيد. -6

 (1) تفاوت هنر قرون وسطی و هنر مدرن در چيست؟ -7

 (1) چيست؟های نوزدهم و بيستم ویژگی و پيامد روشنگری در سده -8

 نظر و برداشت شخصی شماباشد ولی پاسخ به آن، بر اساس عزیزان، پرسش زیر، در ارتباط با محتوای درسی می* 

است. هر پاسخی که به این پرسش بدهيد )به شرط آنکه دیدگاهتان را توضيح داده باشيد(، نمرۀ آن را خواهيد گرفت. 

 پس سعی کنيد پس از قدری اندیشيدن، دیدگاه خودتان را در چند سطر بنویسيد.

امروزی و همزیستی  هایی دیرینه دارد و از سوی دیگر، گریزی از تجدّد و زندگیجامعۀ ما از یک سو، سنّت -9

حل های دیگر ندارد. به نظر شما آیا جامعۀ ما در نهایت، مجبور به انتخابِ یکی از این دو است؟ یا راهبا فرهنگ

 (1دهيد؟ )حلی پيشنهاد میدیگری وجود دارد؟ شما چه راه

 


