
 

 نوبت دوم آزمون: 

  1400/ /   تاریخ آزمون: 

 (2) جامعه شناسی  نام درس: 

 دقیقه 75مدت امتحان : 

 سارا خداوردیان نام دبیر: 

  

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 

 مجتمع آموزشی غیردولتی سوده

 1400-1399سال تحصیلی 

 دهم انسانییاز : متوسطه دورهمقطع/ پایه

 08-ت م-کد مدرک: ف ر
 04شماره بازنگری: 

 4 از 1 صفحه

 

 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. (1 1

ل چالش الف( مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم ؛ لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد که طبق نظر او ح

 .............................. قابل حل است.های جامعه سرمایه داری ؛ فقط با یک 

 م در ........................... به وجود آمد.1820نخستین بحران اقتصادی در سال ب( 

شناخت جهان  هابرترین راء کلیسا معتج( در فرهنگ قرون ............................... کتاب مقدس و شهود آب

 بود و شناخت از راه عقل و تجربه نادیده گرفته می شد.

 مصر به رهبری ............................ مظهر ناسیونالیسم عربی بود. تد( دول

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. (2 1

جتماعی اجامعه را تغییر می داد ؛ یک انقالب الف( جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی 

 بود.

 ب( چالش فقر و غنا چالش همیشگی است ولی بحران اقتصادی اغلب دوره ای و مقطعی است.

عه غرب ج( از دیدگاه آگوست کنت ؛ با رشد علوم تجربی و صنعت , جنگ نمی تواند در فرهنگ و جام

 ذاتی است.ریشه داشته باشد و وقوع آن در این جوامع امری 

 د( تردید در روشنگری به منزله تردید در هویت معرفت شناختی جهان مدرن بود.

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. (3 5/0

 ی برند ؛مالف( کسانی که اصطالح استعمارگر و استعمار زده را برای کشور های غنی و فقیر به کار 

را  ......... آن............. لکه ابعادب............................. محدود نمی کنند ؛ چالش میان این کشورها را به ابعاد 

 نیز توجه دارند. بروز جنگ جهانی اول و دوم چالش ........................... است.

 

 ه ایمنطق –فرهنگی  –( سیاسی 2جهانی                             –فرهنگی  –اقتصادی  (1

 طقه ایمن –اقتصادی  –(نظامی 4جهانی                                –سیاسی  –(اقتصادی 3



 

 نوبت دوم آزمون: 

  1400/ /   تاریخ آزمون: 

 (2) جامعه شناسی  نام درس: 

 دقیقه 75مدت امتحان : 
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 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 

 مجتمع آموزشی غیردولتی سوده

 1400-1399سال تحصیلی 

 دهم انسانییاز : متوسطه دورهمقطع/ پایه

 08-ت م-کد مدرک: ف ر
 04شماره بازنگری: 

 4 از 2 صفحه

 

 

 

 

ر این بب( عالمان شیعی در شرایط مختلف ؛ به گونه های متفاوت با حکومت ها تعامل می کردند ؛  

 اساس به ترتیب در ارتباط با عبارات زیر کدام گزینه درست است ؟

 اجار بعد ازتعامل با حکومت ق –قبل از اثر پذیری از دولت های استعمارگر  تعامل با حکومت قاجار» 

ا حکومت تعامل امام خمینی )ره( ب –تعامل با حکومت بعد از مشروطه  –ورود دولت های استعمارگر 

 «پهلوی

 قاومت منفیم -قابت آمیزریت لفعا -یت رقابت آمیزلفعا –مقاومت منفی  (1

 یت رقابت آمیزلفعا - مقاومت منفی -آمیزیت رقابت لفعا -مقاومت منفی  (2

 یت رقابت آمیزلفعا -مقاومت منفی  –مقاومت منفی  -یت رقابت آمیزلفعا (3

 قاومت منفیم -یت رقابت آمیزلفعا -نفی ممقاومت  -یت رقابت آمیزلفعا (4

 ** به سوال های زیر کوتاه پاسخ دهید** 5/0

 (منظور از سکوالریسم آشکار چیست ؟4

 بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود ؛ می تواند منجر به چه چیزی شود ؟ک ی (5 5/0

 اومانیسم به چه معناست ؟ (6 5/0

 زمانی که قدرت های سیاسی جهان اسالم در چارچوب مناسبات قومی و قبیله ای عمل می (7 5/0

 کردند ؛ کدام عناصر فرهنگ اسالمی در حاشیه این مناسبات باقی مانده بود ؟

ا ام الیه ینیمه دوم قرن بیستم , تردید درباره مبانی تجربی ؛ در حقیقت تردید درباره کد در (8 5/0

 ان غرب بود ؟هفلسفه در ج

 بلوک شرق که شامل مخالفان سرمایه داری بودند ؛ شامل کدام کشور ها می شد ؟ (9 75/0

 دوران خالفت از چه زمانی آغاز و تا چه زمانی ادامه یافت ؟ (10 1



 

 نوبت دوم آزمون: 
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 دقیقه 75مدت امتحان : 
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 این انقالب ریشه در چه اندیشه هایی داشت ؟دام است ؟ انقالب لیبرالیسم کنخستین  (11 1

 به سوال های زیر کامل پاسخ دهید****  75/0

 ه در جهانبرای مواجهه با حرکت های مستقلی کسه مورد از فعالیت هایی که جهان غرب  (12

 انجام داد ؛ را ذکر کنید. اسالم شکل گرفته بود ؛

رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی چه نتایجی را تجمع قدرت های  (13 1

 داشته است ؟

 تفاوت امپریالیسم سیاسی و امپریالیسم فرهنگی را بنویسید. (14 1

 د ؟کسانی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند ؛ جهان را چگونه تقسیم می کنن (15 1

پرسش های بنیادین انسان درباره مرگ و زندگی مربوط به کدام ویژگی فرهنگ مطلوب  (16 1

 آن را کامل شرح دهید.جهانی است ؟ 

باور  وگروه های مبارز فلسطینی به چند دسته تقسیم می شدند ؟ موضع آنان در قبال اسالم  (17 1

 های اسالمی چه بود ؟

 ؟اجتماعی و سیاسی شیعی ؛ چه نوع حاکمیتی است آرمانی دینی در اندیشه های حاکمیت  (18 5/1

 توضیح دهید.

روشنفکران چپ ؛ حرکت های اعتراض آمیز خود را در چارچوب چه اندیشه هایی مطرح  (19 5/1

 کردند ؟ کامل شرح دهید.



 

 نوبت دوم آزمون: 
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 4 از 4 صفحه

 

 

 

 

 دو مورد از پیامد های اجتماعی گریز از سکوالریسم در جوامع غربی را بنویسید. (20 1

 دو ابر قدرت آمریکا و شوروی چه می باشد ؟نقطه اشتراک و تفاوت  (21 1

 ترک جنگ جهانی اول و دوم را بنویسید.ویژگی مشسه  (22 5/1

  

«موفق باشید»   


