
 

باسمه تعالي

نام و نام خانوادگي: 

2تاریخ اهتحان درس :  

م هتوسطهدوره دودهن   یازپایه :  

ادبیات و علوم انسانيرشته: 

 استان کرهانشاه 2 هیآهوزش و پرورش ناح

 آزرم:  رستانیدب

هاه( ینوبت اهتحان: اول ) د 

 دقیقه 77هدت اهتحان :  

 ساعت شروع :

0477 /07/      تاریخ اهتحان:

3تعداد صفحات:   

نمرهسؤاالتردیف
   

ًوطُ ( 25/0) ّط هَضز  است؟ ًازضست هیٍ وسام  زضست طیاظ خوالت ظ هیوسام  سیهطرع وٌ 0

 آثاض ضفاّی، خعء هطاخغ ٍ هٌاتغ ًَضتاضی هحسَب هی ضًَس. الف(

 زض آستاًِ ظَْض اسالم، تؼسازی اظ لثیلِ ّای ػطب تِ زیي ّای یَْزیت ٍ هسیحیت گطٍیسُ تَزًس. ب(

اى اتَتىط، فتَحات هسلواًاى زض سطظهیي ّای هداٍض ضثِ خعیطُ ػطتستاى تَز.اظ هْن تطیي ضٍیسازّای زٍضج(

خیطٍظی اػطاب هسلواى زض خٌگ ًْاًٍس، سطًَضت حىَهت ساساًی ضا لطؼی وطز.ت(

0

ًوطُ( 25/0)ّط هَضز غحیح  . سیضا خط وٌ یذال یخاّا سیتا تَخِ تِ آًچِ آهَذتِ ا 2

اًدام  .......................... تَسطاًیاى، تطخوِ ٍ تلریػی اظ تاضید طثطی تا ػٌَاى............................هزض ػْس سا(لفا

 گطفت.

هی وٌٌس ٍ تِ اغطالح تِ هَضذاى ٍلتی تا یه گعاضش تاضیری ضٍتِ ضٍ هی ضًَس، آى ضا .................................(ب

 آى هی خطزاظًس. .....................

( زػَت خیاهثط ضا خصیطفتٌس. .................... زض خطیاى هطاسن حح، تؼسازی اظ هطزم ............................)ج(

ضا تِ ضیاست ذَیص تطگعیٌٌس. هطزم یثطب اًسوی خیص اظ ّدطت، لػس زاضتٌس ضرػی تِ ًام.................................ت(

هی گَیٌس. .......................... یا الِ اظ تاضید اسالم ضا ، ػػط ذلفای....................................س 30زٍضُ ث(

 تَز. یىی اظ الساهات تطخستِ اهَیاى، تَسؼِ ًیطٍی ............................ج(

............، ذطًَت ٍ ًفطت ذاغی ًطاى هی تَز ٍ ًسثت تِ ....... ذالفت اهَی زض حمیمت یه زٍلت .....................ذ(

زاز.

3

) زٍ هَضز اضافی است(.سییضا اظ خسٍل سوت چح اًتراب ًوا حیغح ی ٌِیگع 3

 اظ هْن تطیي هٌاتغ هطالؼِ ٍ خژٍّص زض گصضتِالف( 

 اظ ًرستیي ایواى آٍضًسگاى تِ ًثَت ٍ زیي اسالم( ب

فت ذاًساى ذَزاظ الساهات هْن هٌػَض خْت تحىین ذالج(

 اٍج ذالفت فاطویاى زض ظهاى اٍ تَزت(

ازاضُ هٌاطك هرتلف ایطاى تحت فطهاى آًاى اًدام هی ضسث(

آثاض ضفاّی-1

یس تي حاضثِظ-2

وتاب ّای تاضیری-3

هُستٌَػط-4

ٍالی ػطاق-5

تٌای ضْط تغساز-6

ػوط تي ذطاب-7

25/0

 ًوطُ( 5/0ح )ّط هَضز غحی .سیزضست ضا اًتراب وٌ ٌِیگع 4

وساهیه اظ هَاضز ظیط، زٍ ضوي هْن یه ضٍیساز تاضیری ّستٌس؟الف(

ظهاى ٍ هىاى-4       هٌاتغ ٍ هىاى-3          ضَاّس ٍ هىاى-2        ضَاّس ٍ ظهاى-1

هْن تطیي السام خیاهثط تطای تأسیس ًظام اختواػی ٍ سیاسی هٌسدن زض چاضچَب زیي اسالم تَز.(ب

          ساذت هسدس-2                                                 یي اسالمزػَت هطزم تِ ز-1

خیواى تطازضی-4              خیواى ًاهِ ػوَهی لاًَى اساسی هسیٌِ              -3
ازاهِ سؤاالت زض غفحِ زٍم  

2
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واى ّای هصوَض تا...................است.تطضسی خیواى ّای غلح هػطیاى تا هسلواًاى، ًطاى زٌّسُ ضثاّت هحتَای خی ج(

غلح حُسَیثیِ -2 غلح تیت الومسس-1

خیواى ػمثِ اٍل ٍ زٍم -4                  خیواى ًاهِ ػوَهی لاًَى اساسی هسیٌِ-3

 یطاسالهیٍ غ یاساله یٍ فلسف یٌیز سیاظ ػما یثیِ تطوچ یزاضا اى،یػػط ذالفت ػثاس یضّثطاى خٌثص ّا ت(

 تَزًس؟

 ی،هعزویهاًَ ،یظضتطت-2    ی،هاًَیحیهس ،یظضتطت-1

ی،هعزوی،هاًَیحیهس-4                                        یَْزی،یحی،هسیظضتطت-3

سؤاالت ظیط خاسد وَتاُ زّیس.تِ  5

 اظ چِ زٍضُ ای هطسَم ضس؟ ،« ته ًگاضی»تاضید ًگاضی الف(

 تطخستِ تطیي زستاٍضز فطٌّگی اػطاب زض زٍضاى خاّلیت زض چِ ظهیٌِ ای تَز؟ب(

 ًاهیسُ اًس؟ سالی هَضذاى، سال ًْن ّدطی ضا چِج(

ح، اسة  تِ ػْسُ چِ وساًی تَز؟زض حىَهت خیاهثط، ّعیٌِ تأهیي خٌگ افعاضّای ًظاهی هاًٌس سالت(

 زض ظهاى اتَتىط، چِ وساًی تِ طَض آضىاض اظ حضطت ػلی)ع( حوایت هی وطزًس؟ث(

 یىی اظ ضاّىاضّای هؼواضی خْاى اسالم زض اًسلس ضا ًام تثطیس.ج(

 چِ وساًی ًمص تؼییي وٌٌسُ زض تحَالت ظهاى هأهَى زاضتٌس؟ذ( 

5/3

0،حاٍی چِ هَضَػاتی ّستٌس؟ تطخستِ تطیيِ ایي آثاض ، وسام اثط است؟وتاب ّای سیاست ًاهِ ای  6

75/7چیست؟« ضٍایی»واضتطز تاضید ًگاضی  7

75/7تطخستِ تطیي آثاضی وِ تِ ضیَُ تاضید ًگاضی تحلیلی ًَضتِ ضسُ اًس، ضا ًام تثطیس. 8

0افتراض هی وطزًس؟ ًِ تِ هازضاىٍ  فمط تِ خسضاى ذَز چطا هطزهاى لثیلِ ضثِ خعیطُ ػطتستاى 9

چطا ّط گاُ خٌگی هیاى زٍ یا چٌس لثیلِ زض ضْط یثطب خیص هی آهس، تطای هست طَالًی ازاهِ هی یافت؟ 07

ازاهِ سؤاالت زض غفحِ سَم

75/7
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0چگًَِ تَز؟« ػثواى تي ػفاى»ضٍش ذالفت  00

5/0چِ الساهاتی اًدام زاز؟هؼاٍیِ تطای ضسیسى تِ اّساف خاُ طلثاًِ اش  02

75/7هْن تطیي تحَلی وِ تا ذالفت ذاًساى اهَی خسیس آهس، ضا تٌَیسیس. 03

0ػثاسیاى تطای تَخیِ حماًیت ٍ هططٍػیت ذالفت ذَیص چِ الساهی اًدام هی زازًس؟ 04

75/7یس.اظ خولِ ضفتاضّای ًاغَاب حاوواى اهَی زض تطذَضز تا ایطاًیاى ضا تٌَیس 05

27 ُخوغ ًوط 

سیتاض طٍظیسطتلٌس ٍ خ
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 دقیقه 77هدت اهتحان :  

 ساعت شروع :

 0477 /07/      تاریخ اهتحان:

 3تعداد صفحات:   

 
 نمره سؤاالت ردیف

   

 2 دیاهتحاى ًَتت اٍل تاض حیتػح یضاٌّوا
 0 25/0ت( ًازضست                      25/0ج( زضست               25/0زضست  ب(               25/0 زضستًا (فال 0

 

                25/0 ًمس    25/0اػتثاض سٌدی (ب         25/0 یتَػلی تلؼوا  25/0 تاضید تلؼوی(الف 2

                25/0اتیػثساهلل اتي ت(                                25/0  هسیٌِ  25/0یثطب (ج

        25/0 زضیاییج(                          25/0 ضاضسیي 25/0ًرستیي ث(

                            25/0 غیط ػطب ّا   25/0ػطب گطا ذ(

3 

                 25/0  ظیس تي حاضثِ -2ب(                    25/0  وتاب ّای تاضیری-3الف( 3

                                                  25/0 ٍالی ػطاق -5ث(             25/0  هستٌػط -4ت(                          25/0 تٌای ضْط تغساز -6ج(
 

25/0 

 

                                         5/0  ٌِیهس یًَى اساسلا یًاهِ ػوَه واىیخ -3( ب                                          5/0 ظهاى ٍ هىاى -4الف( 4

 5/0  ظضتطتی، هاًَی، هعزوی  -2ت(                                  5/0  غلح تیت الومسس -1 (ج
 

2 

                       5/0 زض زٍضُ تیوَضیاى تِ تؼسالف( 5

   5/0ضؼط ٍ ضاػطی ب(

                5/0آٍضزى لثیلِ ّا سال ٍفَز یا سال اسالم ج(

              5/0 خٌگاٍضاىت(

           5/0 وساًی وِ اتَتىط ضا تِ ػٌَاى ذلیفِ خیاهثط لثَل ًساضتٌسث(

 هَضز وافیست( 1)شوط  25/0غطًاطِ  25/0ٍ واخ الحوطاء   25/0لططثِ  25/0هسدس خاهغ ج(

  25/0ٍ تطازضش حسي تي سْل  25/0فضل تي سْل ذ( 
 

 

 

5/3 

   25/0ٍ هٌاسثات حىَهت ٍ هطزم  25/0وتاب ّای سیاست ًاهِ ای حاٍی هَضَػاتی زض تاضُ ضیَُ وطَضزاضی  6

 5/0تطخستِ تطیي اثط، سیاست ًاهِ ذَاخِ ًظام الوله تَسی است. 
 

0 

 اض گطفتِ ٍ غحاتِ ایطاى تِ و25/0ایي ًَع تاضید ًگاضیف زض آغاظ تطای ثثت ٍ ضثط سرٌاى ٍ سیطُ خیاهثط  7

 25/0ٍلی تؼسّا تطای ٍلایغ زٍضاى ّای تؼسی ًیع اظ ایي ضٍش استفازُ ضس. 25/0هی ضس
 

75/7 

 25/0ٍ هطٍج الصّة  25/0تاضید تیْمی  25/0تداضب االهن  8
 

75/7 

تِ چٌگ تسیاضی اظ خسضاى ٍ ذاًَازُ ّا آضظٍ زاضتٌس وِ فطظًسضاى خسط تاضس تا تتَاًس اظ ضاُ خٌگ ٍ ضاّعًی، غٌیوت  9

تِ ّویي زلیل هطزاى لثیلِ تِ  5/0ػالٍُ تط آى، تا فطظًس خسط، ًام ٍ ػعت ٍ ضطافت لثیلِ حفظ هی ضس. 5/0آٍضز.  

 خسضاى ذَز افتراض هی وطزًس.
 

0 

ٍ هاًغ زضوٌی ٍ ًعاع 25/0تا تِ اذتالف ّا ضسیسگی وٌس 25/0چَى هطخغ سیاسی لسضتوٌسی زض یثطب ٍخَز ًساضت  07

 25/0ضَز.
 

75/7 
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نمرهسؤاالتردیف
   
ّن چٌیي ذَیطاًٍساى اهَی 5/0اٍ هطٍاى تي حىن ٍ خسضش ضا وِ خیاهثط اظ هسیٌِ ضاًسُ تَز، تِ آى ضْط تاظگطزاًس. 00

 25/0ٍ زست آًاى ضا زض ازاضُ اهَض ذالفت تاظگصاضت.25/0ذَز ضا تط سط واض آٍضز 

0

ه تِ ػثواى زض هماتل هؼتطضاى ذَززاضی زض حالی وِ اظ وو 25/0ذَز ضا ذَى ذَاُ ػثواى؛ ذلیفِ سَم هؼطفی وطز.02

ّوچٌیي تا ٍػسُ حىَهت ضْطّا ٍ هٌاطك هرتلف  25/0وطزُ تَز.  25/0ٍ تصل ٍ ترطص فطاٍاى اظ تیت الوال  25/0اٍ

ضا تِ ذسهت گطفت. 25/0ٍ هغیطُ تي ضؼثِ  25/0ػسُ ای اظ سیاست هساضاى ظیطن اهام زًیا طلة هثل ػوطٍػاظ 

5/0

ٍ تثسیل  25/0هَضز تأویس لطآى ٍ خیاهثط اسالم  25/0ىَهت اظ اغَل ٍ اضظش ّای اًساًی ٍ اذاللی فاغلِ گطفتي ح03

 25/0ذالفت زیٌی تِ سلطٌت 

75/7

آى ّا ذَز  25/0تا خیاهثط زاضتٌس تأویس هی وطزًس.  25/0تط ذَیطاًٍسی ٍ خیًَسی وِ اظ ططیك ػثاس تي ػثسالوطلة04

 25/0ِ خاًطیٌی ضسَل ذسا هی زاًستٌس.ٍ ضایست 25/0ضا هػساق اّل تیت 

0

ٍ ًیع  25/0ٍ هحطٍم وطزى آًاى اظ خاضُ ای حمَق اختواػی  25/0لطاض زازى هسلواًاى غیط ػطب زض ضزیف هَالی 05

 25/0گطفتي خعیِ اظ ًَهسلواًاى 

75/7

27ًوطُخوغ     

ًظط ّوىاضاى هحتطم زض تػحیح اٍضاق غائة است
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