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نمره سؤاالتردیف

ت صحیح و کدام عبارت غلط می باشد.نید کدام عبارتعیین ک -1

غ   ص       به جهان ذهنی و از بخش فردی به جهان فرهنگی یاد می کنند. از بخش اجتماعی جهان انسانی(الف

غ   ص                                                                    استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند. در استعمار فرانو(ب

غ ص                            .اصطالح مرکز و پیرامون به نقش مرکزی کشورهای ثروتمند و صنعتی اشاره دارد(ج

غ ص                                          د.نقالب اسالمی ایران در رویارویی با رژیم شاه وابسته به بلوک شرق بوا د(

2

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید: -2

استبداد استعماری در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف  ماذاهر   الف(

 نداشت. . ....................................................

سبب پیدایش و رشد برخی نهضت هذای جدیذد    ان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان،رویکرد گزینشی جهب( 

 .یاد می شود  .............................................................. دینی شد که از آن با عنوان

جود آورد.را به و .............................................. در دوره رنسانس گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدیدج( 

 ، تسلط و پیروزی بر طبیعت را به خود نوید می داد. .......................................................................... انسان مدرن با  د(

 بود.   .............................................................. حرکت  قاجار،دینی با  حرکت رقابت آمیز عالمان ه(

ارائه می داد.  .............................بود، بلکه در راهکاری بود که برای مبارزه با  ن شاه نساقط کرددرو(اهمیت انقالب تنها 

3

مفاهیم زیر را تعریف کنید .  

............................................................................................................................................................................سکوالریسم:پسا  -3

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

1

4- : ..................................................................................................................................................................................... منوّرالفکرها

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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دهید: کوتاهبه سواالت زیر پاسخ  -5

................................................الف( مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست؟ و به چه معناست؟ 

.............................................................................لیبرالیسم متقدم چه رویکردی داشت؟ ب( 

.........................................................................  .....................................................................بلوک غرب شامل کدام جوامع بودند؟ ( ج
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دوم سؤاالت در صفحة ةادام

اولصفحه : 
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)س( ) دوره دوم (نمونه دولتی الزهرا   دبيرستان

دهم آموزش دوره دوم متوسطهیازپایه: سال  رشته : ادبیات و علوم انسانی 2جامعه شناسی درس :  سؤاالت آزمون
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نمرهسؤاالتردیف

.................................................................................  ناریة هانتینگتون چه نام داشت؟( د

........................................................................    ........................................................(هد  جنبش عدالت خانه چه بود؟ه

...........................................رگران اسالمی و منوّرالفکران با دخالت کدام دولت پایان یافت؟(نزاع و رقابت بین بیداو

......................................  .................................نخستین تالش هایی که برای مقابله با انقالب اسالمی ایران انجام شد کدامند؟ (ی

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:

در ناام نوین جهانی کشورهای غربی به کدام منابع کشورهای غیر غربی نیاز داشتند؟ -6
...........................................................            .............................................................................................      .................................... 
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.............................................................................................................دو مورد از ویژگی های ناریات مارکس را بنویسید؟ -7

................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................مراد از کشورهای جهان اول، جهان دوم و جهان سوم چیست؟ -8

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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بحران اقتصادی و چالش فقر و غنا چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟ -9
.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی چه پیامدهای اجتماعی به دنبال داشت؟ )دو مورد بنویسید( -10
.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

1

مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران کدامند؟ دو مورد ذکر کنید. -11
.............................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................

1

.......................................................................................آموزه های اسالمی شکل گرفت؟انقالب اسالمی بر اساس کدام  -12

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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موفق و پیروز باشید 
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اسمه تعاليب
اداره كل آموزش و پرورش استان اردبيل

( اردبيل2ديريت آموزش و پروش ناحيه )م 

() دوره دوم )س( نمونه دولتی الزهرا   دبيرستان

دهم آموزش دوره دوم متوسطهیازپایه: سال  ادبيات و علوم انسانیرشته:  2جامعه شناسی درس:  تصحيح آزمونراهنمای

  5/0/7035امتحان :  تاريخ دقيقه 57:  مدت امتحان صبح 03/8: شروع ساعت     ...................................صندلی :  شماره

39-35امتحان خرداد ماه سال تحصيلی  (2: )تعداد صفحه -(72تعداد سؤال: ) ................................................خانوادگی : نام و نام

نمرهراهنمای تصحیحردیف

2 (     5/0هر مورد )               غلطد(                         صحیح(  ج                           غلط ب(                               غلطالف( -1

انقالب صنعتی( د                سرمایه داران( ج              پروتستانتیسمب(                فرهنگ اسالمیالف(   -2

(5/0) هر مورد   صهیونیسم  ت اصالحی          و(ه( حرک
3

طی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عموم مردم خارج نشد؛ بلکه سال های پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه  -3

وی و دینی، در سطوح مختلف زندگی انسان ها بود. بعضی از این موج که نشانه بحران معنویت در فرهنگ غرب است بذا  معن

 نمره 1.         یاد کردند« پساسکوالریسم »  و« افول سکوالریسم » عنوان 

1

 -ایذن گذروه    5/0   بودند. غربته به موزات نخستین بیدارگران اسالمی، گروه دیگری در جوامع اسالمی پیدا شدند که شیف-4

امذا بذرخال  بیذدارگران اسذالمی،     خود را بیدارگر می دانسذتند  نیز  – که بیشتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند

آنان در ایران، اومانیسم را با آدمیت و  5/0  از فرهنگ اسالمی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا می کردند.  گفربیداری را در 

          5/0شنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه می کردند و به همین دلیل خود را منوالفکر می خواندند.  رو

5/1

25/0به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است.   -  25/0الف( اومانیسم   -5

           25/0و اقتصادی    25/0 فردی ب( 

           25/0روپای غربی   ا     25/0آمریکا  ج(

 5/0  د(جنگ تمدن ها

25/0  بلکه اصالح شیوة زمامداری شاه بود.  25/0   ه( تنها اصالح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود؛

 5/0         ( انگلستانو

          25/0    هشت سال جنگ تحمیلی     25/0 کودتای نوژه  (ی

5/3

5/1نمره  5/0هر مورد    و بازار مصر  –نیروی کار ارزان  -مواد خام    -6

از نار او چالش های جامعة سرمایه داری، تنها با –مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت.   -7

  -جامعة آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد.  –ت انقالبی قابل حل بود.  یک حرک

 نمره   5/0مورد هر مورد 2مالکیت خصوصی را از بین می برد و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا می کرد.  

1

کانون  که در است کشورهایی ،جهان دوم و مناور از  5/0است.    بکشورهای سرمایه داری بلوک غر ،جهان اولمراد از -8

تحت نفوذ آنها قرار داشته و بلوک  دواین که خارج از دیگری هستند  کشورهای ،جهان سوم  5/0  بلوک شرق قرارداشتند. 

 5/0واقع می شدند. 

5/1

 5/0 شباهت: هردو هویتی اقتصادی دارند . -9

مقطعذی   و است  ولی  بحران های اقتصذادی  اغلذب دوره ای   یغربدر سرمایه داری  ا چالشی مستمرفقر وغنچالش تفاوت : 

بحذران   آسیب های مربوط بذه  ولی، ضعیف جامعه استهای فقیر و غنا متوجه قشر و فقرآسیب های مربوط به      5/0است.  

 5/0  می گیرد. بر در را تمامی جامعه  اجتماعی

5/1

صفحة دوم ادامة پاسخ ها در



صفحة دوم

مهاجران ساکن کشورهای -2واداشت.   دینی جست وجوی سنت های قدسی ورا به  نخبگان جهان غرب برخی از -1  -10

 بازار معنویت های کاذب و -3.  فراخواند به سوی هویت دینی خود ،بودندشده مقهورفرهنگ مدرن اغلب  که را غربی

سرخ  شرقی و  عرفان هایانواع بازسازی شدة ادیان و  شیطان پرستی، رافه پرستی،)مانند خبخشید. رونق  را دروغین

  1نمره  5/0مورد هر مورد 2                                                                                                         پوستی و...(

1

 اسالمی بودند. استقالل اقتصادی و سیاسی جوامعخواستار و  داشتندالمی خطر کشورهای غربی برای جوامع اسبه  (1 -11

 بودند.اصالح رفتار دولت های اسالمی به دنبال ( 2

 را بازگشت به اسالم وعمل به آن می دانستند. بیداری ( 3

ی کردند و قومیذت  م(  بسیاری از آنان وحدت امت اسالمی یا تشکیل قدرت واحد اسالمی و عزت جهان اسالم را دنبال 4

    1نمره  5/0مورد هر مورد 2              امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند.     های مختلف را درون 

1

(از عزت و اقتدار جهان اسالم پاسداری می کرد، 1 -12

 ( دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفه خود می دانست2

را مخاطب پیام خود قرار می داد و حل مشکالت معرفتی و معنوی بشذریت را در محذدوده    ( فطرت الهی همه انسان ها3

 5/1نمره  5/0سه مورد هر مورد                                                               رسالت خود می دید.                       
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