جمهوری اسالمی ایران

ش صندلي (ش داوطلب):

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

نام واحد آموزشي :دبيرستان سراي دانش نوبت امتحاني :دوم

ساعت امتحان 8 :صبح

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

رشته :چهارم انساني

وقت امتحان 121 :دقيقه

سئوال امتحان درس :علوم اجتماعي

نام دبير:

سال تحصيلي94 - 95 :

تاريخ امتحان95/12/29 :

دانشآموز گرامي پاسخ سواالت تشريحي ميباشد

نمرهاي تعلق نميگيرد.
كليدي
و به پاسخهاي
برگ
تعداد برگ سئوال:
رديف

بارم

سوال

1

مهمترين ويژگيهاي فرهنگ مطلوب جهاني را نام ببريد و يكي را توضيح دهيد.

2

2

امپرياليسم را تعريف و دو نوع آن را توضيح دهيد.

2

3

عقايد و ارزشهاي بنيادين چه اقسامي دارد و سكوالريسم را تعريف كنيد.

2

4

مراحل چهارگانه تكوين نظام جهاني را نام ببريد.

2

5

اقتصاد كشورهاي استعمار شده به تدريج چه ويژگيهايي پيدا ميكنند؟ ( 4مورد)

2

6

نظر مالتوس و ريكاردو درباره نفي حيات كساني كه در فقر متولد شدهاند را توضيح دهيد.

2

7

چهار مورد از آسيبهاي وارده بر محيط زيست را بر اثر زندگي مدرن را نام ببريد.

2

8

چهار مورد از ويژگيهاي نخستين بيدارگران را نام ببريد.

2

9

يكي از تفاوتهاي انقالب اسالمي و انقالبهاي آزادي بخش را به طور كامل توضيح دهيد.

2

11

دنياي غرب فعاليتهايي را در برابر حركت مستقل جهان اسالم انجام ميدهد 4 .مورد را نام ببريد.

2

پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد .
صفحه …1… :از ……1

پاسخنامه سفید داده شود .

02

جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنماي تصحيح درس :عووم اجتماعي

نام واحد آموزشي :دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش

نوبت امتحاني :دوم

نام دبير:

ساعت امتحان8 :صبح
تاريخ امتحان55/22/25 :

رشته :رشتههاي :چهارم انساني

تعداد برگ راهنماي تصحيح:

 2برگ

سال تحصيوي54 - 55 :

رديف
1

پاسخ سواالت
حقيقت ،معنويت ،عدالت ،حريّت ،مسئوليت و عقالنيت از مهمترين ويژگيها و ارزشهايياند كه يك فرهنگ
جهاني بايد از آنها برخوردار باشد.
حقيقت :فرهن

تعداد برگ سئوال:

بارم
ملوگو

برگ

هايي كه به حقيقتي قائل نباشند ،نميتوانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزشهگاي متتوگف

2

داشته باشند و در نتيجه نميتوانند از حقانيت ارزشها و عقايد خود دفاع كنند.
2

واژه امپرياليسم از امپراطوري گرفته شده است و به هر نوع سولهاي اطالق ميشود .امپرياليسم ميتواند صگورتهگاي
سياسي ،اقتصادي و فرهنگي داشته باشد .امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شگلل مگيگيگرد.
امپرياليسم اقتصادي در جايي رخ مي دهد كه قدرت اقتصادي يك كشور ،بازارها و مواد خگام كشگور ديگگر را تصگر

2

ميكند.
3

عقايد و ارزشهاي بنيادين به سه دسته اساسي تقسيم ميشوند.
اول :هستي شناسانه  -دوم :انسان شناسانه  -سوم :معرفت شناسانه
سلوالريسم ،مهمترين ويژگي هستي شناختي فرهن
جهان ميباشد .غوبهي سلوالريسم بر فرهن

معاصر غر و به معناي رويلرد دنيوي و اين جهاني به هستي و

غر سبب شده است تا همهي ظرفيگتهگاي وجگودي انسگان متوجگه

2

آرمانها و اهدا دنيوي و اين جهاني شود .بدين ترتيب ،ابعاد معنوي انسان و جهان يا به فراموشي سپرده شده يگا بگه
صورتي گزينشي در حاشيهي اهدا و نيازهاي دنيوي به خدمت گرفته ميشود .بر همين اساس ،فوسگفههگا و عقايگد
سلوالر در فرهن
4
5

غر به دو دسته «آشلار» و «پنهان» تقسيم ميشوند.

اول :پيدايش قدرتهاي سياسي سلوالر

دوم :پيوند قدرت با تجارت ،سرمايه و صنعت

سوم :به خدمت گرفتن مبوغان مذهبي و سازمان فراماسونري

چهارم :ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار

2

اول :به بازار مصر كاالهاي توليد شدهي كشورهاي غربي تبديل ميشوند.
دوم :نيروي كار و مواد خام مورد نياز كشورهاي غربي را تأمين ميكنند.
سوم :در اغوب موارد ،كشوهاي تحت نفوذ و استعمارزده به سوي اقتصاد تك محصولي سوق داده ميشوند؛ به اين معنگا
كه صادرات آنها ،به يك ماده خام محدود ميشود.

2

چهارم :تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده ،قدرت چانهزني در اقتصاد جهاني را از آنان ميگيرد ،و ايگن
پديده ،موجب وابستگي اقتصادي آنها به كشورهاي استعمارگر ميشود.
6

انساني كه در دنياي از قبل تموّك شده به دنيا ميآيد ،اگرنتواند قدرت خود را از والدينش دريافت كنگد و اگگر جامعگه
خواهان كار او نباشد ،هيچ گونه حقي براي دريافت كمترين مواد غذايي يا چون و چرا در مورد مقگام و موقعيگت خگود
ندارد .در سفره گسترده طبيعت ،جايي براي او وجود ندارد ،طبيعت حلم به رفتن او ميدهد و خود نيز اين حلم را اجرا
ميكند .ريلاردو از اقتصاددانان كالسيك ،حتي رفاه كارگران را موجب باالتر رفتن توليد نسل آنها و پيدايش مشلالت
بعدي ميداند و معتقد است :اگر حلومتگران ما فعاليت خود را به وظايف مشروع خود محدود كنند و بگذارند سگرمايه،
پرسودترين راه خود را دنبال كند ،كاالها قيمت مناسب خود را داشته باشند ،استعداد و تالش ،پاداش طبيعي ،بالهت و
حماقت ،مجازات طبيعي خود را ببيند و آنها به حفظ صوح ،دفاع از مالليت ،كاستن از بهگايي كگه بايگد بگراي قگانون
پرداخته شود ،و رعايت صرفهجويي در بتشهاي متتوف دولت بپردازند ،به بهترين وجگه ،پيشگرفت كشگور را تگأمين
خواهند كرد .اگر دولت اين كارها را انجام دهد ،مردم بقيهي كارها را انجام خواهند داد.
صفحه …1… :از ……2

2

رديف
7

بارم

ادامه پاسخ سواالت
 .1تتريب اليهي اوزون در اثر افزايش توليد گازهاي گوتانهاي
 .2از بين رفتن منابع آ در اثر آلودگي آ هاي سلحي و زيرزميني

2

 .3آلودگي درياها در اثر عوامل فيزيلي و شيميايي
 .4بارش بارانهاي اسيدي در اثر آلودگي آ و هوا
8

 . 1متوجه خلر كشورهاي غربي بگراي جوامگع اسگالمي بودنگد و اسگتقالل اقتصگادي و سياسگي جوامگع مسگومانان را
ميخواستند.
2

 .2اصالح رفتار دولتهاي اسالمي را دنبال ميكردند.
 .3راه نجات امت اسالمي را بازگشت به اسالم و عمل به آن ميدانستند.
 .4بسياري از آنان اتحاد مول اسالمي ،وحدت امت اسالمي يا تشليل قدرت واحد اسالمي
5

انقال هاي آزادي بتش در جهان دوقلبي قرن بيستم ،اغوب در رويارويي يا بووك غگر شگلل مگيگرفتنگد و مگورد
حمايت بووك شرق واقع ميشدند .بووك شرق عالوه بر حمايت سياسي ،مهمات و سالح آنها را نيز تأمين مي كرد.
انقال اسالمي ايران در رويارويي با رژيم شاه هيچ وابستگي به بووك شرق نداشت؛ بولگه از آغگاز ،جهگتگيگري ضگدّ

2

آمريلايي و ضدّ صهيونيستي را در كنار موضعگيري ضدّ ماركسيستي خود اعالن كرد .شگعار «نگه شگرقي ،نگه غربگي،
جمهوري اسالمي» ناظر به اين مسئوه بود.
12

 .1تصويرسازي خشن و غير عقالني از فرهن

اسالمي از طريق سازماندهي و شللدهي جريانهاي تروريستي وهابي

 .2تفسير سلوالر از اسالم و حمايت از اسالم آمريلايي براي بدل سازي نسبت به انقال اسالمي
 .3مديريت جن

2

رسانهاي همه جانبه در برابر حركت فرهنگي جهان اسالم

 .4ايجاد اختالفات فرقهاي براي تضعيف جهان اسالم

موفق باشید
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جمع کل
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