
 مهر آموزشگاه                                                               «بسمه تعالی»                                                                              

              اداره آموزش و پرورش شهرستان جویبار                                                    :      نام و نام خانوادگی

 :نام دبیر                                 آموزشگاه                                                 جامعه شناسی                           : امتحان

 دقیقه 09: زمان امتحان                       90/90/0099: دهم انسانی                        مورخهیاز: پایه                   دوم         : نوبت

 بارم شرح سوال ردیف

 .صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید 0

 غ    ص    .        فرهنگ های قومی و قبیله ای شایستگی الزم را برای یک فرهنگ جهانی ندارند(الف

 غ    ص                                                                      .سکوالریسم از نتایج منطقی اومانیسم است(ب

 غ    ص.        آغاز شد و در دیگر کشورها گسترش یافت در قرن هجدهم انقالب صنعتی از آمریکا(ج

 غ    ص     .                کشورهای استعمارگر ابتدا فرهنگ کشورهای استعمار زده را دگرگون کردند(د

 غ    ص.   از نظر مارکس چالش های جامعه سرمایه داری تنها با یک حرکت انقالبی قابل حل نیست(ـه

 غ    ص.          می خواننددانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کرده اند، پسامدرن (ی

0 

 .جاهای خالی را با کلماتی مناسب پر کنید 2

 . از ابزارها و ظرفیت های فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها استفاده می شود....................... در استعمار (الف

 .است........... .............درگیری در جهان، عامل  از نظر هانتینگتون، منشا اصلی(ب

 .بود.................... و ................. معتبرترین راه شناخت جهان در فرهنگ قرون وسطی (ج

 .ار سیاسی جامعه را تغییر می داده یک انقالب اجتماعی بودتاز آن جهت که ساخ(.................... د

2 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید 0

 فرهنگ جهانی مطلوب بشر را به بحران روحی و روانی گرفتار می سازد؟نبود کدام ویژگی در (1

 عقالنیت(د               معنویت(ج               حریت و آزادی(ب                حقیقت(الف

 به ابعاد معنوی و دینی جهان سبب پیدایش کدام نهضت شد؟ رویکرد گزینشی جهان غرب(2

 اومانیسم(د            کاتولیک(ج              پروتستانتیسم(ب       روشنگری خاص(الف

 .در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد اقتصاد  کشورهای استعمارزده، قدرت چانه زنی.......... (3

 هیچ کدام(د      تک محصولی شدن(ج         صنایع وابسته(ب       وابستگی اقتصادی(الف

 ؟مربوط به چه کسی است« متولد می شوند رحیات کسانی که در فقنفی حق »عبارت (4

 فوکویاما(د               مارکس(ج               مالتوس(ب                ریکاردو(الف

  سالی و در کجا به وجود آمد؟ نخستین بحران اقتصادی در چه(5

 آمریکا-2112(د         آمریکا-1323(ج          انگلستان-1221(ب          انگلستان-1333(الف

 .دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی می باشند.................... فقاهت و (6

 حقیقت(د               عدالت(ج               معنویت(ب              آزادی(الف

0 

  ادامه سواالت در صفحه بعد 



 .دهیدبه سواالت زیر پاسخ کوتاه  0

فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق نباشد، چه می (الف

 نامند؟

 نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان کدام است؟(ب

 ؟وقوع دو جنگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم، خطا بودن نظریه چه کسی را نشان داد(ج

 .یک تفاوت چالش فقر و غنا با بحران اقتصادی را بیان کنید(د

 رهاورد حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسالمی چه بود؟(هـ

 .یک تفاوت انقالب اسالمی ایران با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم را بیان کنید(ی
 

0 

 محدوده اجتماعی و فرهنگی می شود؟اندیشه فردی وارد با یک مثال توضیح دهید که چگونه  5

 

0 

 قدرت سیاسی جوامع اسالمی قبل و بعد از استعمار ریشه در چه داشت؟ 0

 

0 

 که در جوامع صنعتی پدید آمد چه نام دارد؟ شعار جوامع سوسیالیستی چه بود؟اولین چالشی  7

 

0 

 .اصطالح مرکز و پیرامون را چه کسانی به کار می برند؟ توضیح دهید 8

 

0 

 (مورد2)گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی، چه پیامدهای اجتماعی به دنبال داشت 0

 
0 

 .دو مورد از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسالمی را نام ببرید 09

 

0 

 

 
 0 منظور از مقاومت منفی چیست؟ 00

 بازگشت به اسالم چه تاثیری در مسئله فلسطین داشت؟ 02

 
 

0 

 مهم تریم پیامد انقالب اسالمی ایران در سطح جهان اسالم چه بود؟ 00

 

 
 

0 

  «موفق و پیروز باشید» 
 


