
 

 نمره1 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. -1

 غ     ص                                                          الف(  عقاید و ارزش های اسالمی  با پذیرش انسان ها به عرصه فرهنگ بشری راه می یابند.    

 می را ششکی  داد.سال دعوت مردم به اسالم و مقاومت در برابر فشار نظام قبیله ای عرب جاهلی ، حکومت اسال 15ب( رسول خدا )ص(  پس از 

 غ        ص                                                                                                                                                                                                                            

 غ            ص          است و از قرن چهاردهم شا هفدهم میالدی را شام  می شود.    « شولد دوباره »و « شجدید حیات » پ( رنسانس به معنای 

 غ       ص                                                                                                                   د.تار های دنیوی ، شوجیه دینی می شت( در قرون وسطی ، رف

 نمره4 جمالت زیر را با عبارات مناسب کام  کنید. -2

 الف( در فرهنگ اسالم...........زیباشرین و محبوب شرین مخلوق خداوند است.

 رعیتی در غرب که از آن با عنوان .............یاد می شود.-ب( نظام ارباب 

 ........داشت.پ( لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکردی...............و.......

 ت( از شقاب  کشورهای ................و...............به شقاب  شمال و جنوب یاد می کنند.

 ث( فرهنگ غرب با انکار................. به آرمان های انقالب فرانسه نرسید.

 ، بی معنا یا.................بود. ج(  مفهوم امت و ملت اسالمی برای منورالفکران

 منورالفکران غرب گرا در قدم های نخست از ضرورت ................در دولت های کشور های اسالمی خود سخن می گفتند.چ( 

 ح( انقالب اسالمی ، بازگشت مردم ایران به حرکت ناشمامی بود که در ................آغاز کرده بودند.

 نمره 2.5 گزینه صحیح را انتخاب کنید. -3

 ادی و نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد شده اند ، دیدگاه کدام اندیشمندان است؟الف( نقد لیبرالیسم اقتص

 مالتوس -( دیکنز4مارکس                  –( ریکاردو 3ریکاردو                         -( مارکس2   مالتوس             –(مارکس 1        

 وسطی......بود و شناخت از راه.......نادیده گرفته می شد.در فرهنگ قرون ب(  معتبرشرین راه شناخت جهان 

 نام و نام خانوادگی :
 203کالس :

 2جامعه شناسینام درس : 

 طراح :عربزاده -نام دبیر
 3تعداد صفحات :

 امضاء تصحیح کننده :

 باسمه تعالی
 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
 اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند

 99-1400سال تحصیلی 

 آموزشگاه نمونه دولتی والیت

 دومنوبت : 
 ادبیاتدهم         رشته : ازیپایه : 

 دقیقه     60مدت آزمون : 

 29/2/1400تاریخ امتحان :   

 نمره به عدد:
 نمره به حروف :

  

  

  

  

    



 عق  و شجربه –(وحی و حس 2عق  و حس                       -کلیسا ء( کتاب مقدس و شهودآبا1       

 عق  وحس –( وحی و عق  4عق  و شجربه                   -کلیسا ( کتاب مقدس و شهود آباء3        

 تخانه چه بود؟پ( هدف جنبش عدال

 ( هیچکدام4( موارد الف و ب               3            ( اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه      2          ( اصالح شیوه زمامداری        1    

 ت( حاکمیت منورالفکران در ایران به کدام حکومت ختم شد؟

 ( حکومت صفویه4                     ( حکومت زندیه    3                   خان     ( استبداد استعماری رضا2               ( حکومت قاجاریه     1     

 ان به حضور فرهنگی و شمدنی جهان اسالم از سوی برخی نظریه پردازان غربی با چه عنوانی مطرح می شود؟ث( اذع

 ها ( نابرابری شمدن4                       ( جنگ شمدن ها        3                ها          ( برابری شمدن 2                    ( گفتگوی شمدن ها     1    

 نمره 3.5 به سوال های زیر پاسخ کوشاه بدهید. -4

 الف( مهم شرین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است؟

 ب( عمیق شرین الیه های هر فرهنگ چه هستند؟

 پ( مهم شرین عام  وقوع جنگ های جهانی چه بود؟

 که برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام شد را نام ببرید؟ ت( دو نمونه از نخستین شالش هایی

 ث( امام خمینی در نامه اش به گورباچوف چه موضوعی را پیش بینی کرد؟

 د؟ج( از نظر دولتمردان آمریکا چرا انقالب اسالمی نمی شوانست شداوم یاب

 چ( آخرین انقالب قرن بیستم کدام است؟

 نمره1 با مفاهیم ستون ب مطابقت دهید .) یک مورد اضافه است(لف را شوضیحات مندرج در ستون ا -5

 ب الف

 ( فقدان آن بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار می سازد1

 ( رهایی از یک امر برای رسیدن به امری دیگر2

 ( معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف3

 های متغیر بشر( پاسخ دادن به پرسش های ثابت و پرسش 4

 الف( حقیقت

 ب( عقالنیت

 ج( معنویت

 د( شعهد و مسئولیت

 ه( آزادی

 

  

  

    

    

    



 نمره1 فرهنگ را شعریف کنید؟ -6

 

 نمره1 ویژگی های استعمار فرانو را بنویسید؟ )دو مورد( -7

 

 نمره1 شک محصولی شدن اقتصاد کشور های استعمار زده چه پیامدی دارد؟ -8

 

 نمره1 آیا چالش بلوک شرق و غرب چالشی منطقه ای بود؟ -9

 

 نمره1 نظریه هانتینگتون به چه نظریه ای معروف بوده و به چه معنا می باشد؟ -10

 

 نمره1 مورد( 4بحران های اقتصادی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ ) -11

 

 نمره1 گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی چه پیامد هایی داشت؟)دو مورد( -12

 

 نمره1 سالمی را بنویسید؟دو مورد از مهم شرین ویژگی های نخستین بیدارگران ا -13

 

 

 20جمع نمره : 
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