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 باسمه تعالی  نام خانوادگی:  نام و

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس 

 1400/     /         :  تاریخ امتحان 

 پایه و رشته: دقیقه   90مدت پاسخگویی:     

 2 تعداد صفحات: 4فرزانگان  :  دبیرستان

 14 تعداد سؤاالت: مژگان معتمدالشریعتی سؤال:طراح 

 ...... .... ................:به حروف  .......................:نمره به عدد 2جامعه شناسی  :درس تاریخ تصحیح:   /        / 

 نوبت دی ماه اتامتحان

 بارم سؤاالت 

جمالت صحیح، غلط را مشخص کنید. -1  

□ نادرست       □لف( جهان ذهنی و فرهنگی انسان، وابسته به مکان و زمان است.                       درست ا  

□ نادرست       □به قوم و گروه خاصی تعلق ندارند.                   درستب( عقاید و ارزش های اسالمی   

□ نادرست      □ رعیتی بود.           درست  –فرهنگ جدید غرب، کشاورزی با روابط ارباب  ج( اقتصادِ  

ملت های جدید شکل گرفت.  –د( در نظام جهانی، عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب دولت    

□ نادرست      □ درست                                                                                                                        

2 

به سواالت تستی پاسخ دهید.  -2  

 الف( فرهنگی که عقاید و ارزش های آن مطابق با نیازهای انسان باشد چه نام دارد؟

□ ( فرهنگ جهانی4           □( اسالم3           □( فاضله2         □( حق1  

 ب( کدام تاریخ، نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسالمی در ایران بود؟ 

□ 1332مرداد  28( 4        □1357بهمن  22( 3       □1299( سوم اسفند 2        □1342خرداد  15( 1  

و ))گسترش   فرهنگ غرب((، ))فرو ریختن اقتدار کلیسا((ج( )) نهادینه شدن سکوالریسم در عمیق ترین الیه های 

رویکرد سکوالر در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی(( به ترتیب مربوط به کدام دوران تاریخی فرهنگ غرب 

 است؟

□ قرون وسطی –غرب جدید  –( رنسانس 2           □رنسانس -قرون وسطی  – ( غرب جدید 1  

□قرون وسطی –غرب جدید  –( قرون وسطی 4                     □رنسانس  -  رنسانس – ( غرب جدید 3  

د( در رابطه با دیدگاه کسانی که معتقدند ))جهانی شدن(( فرایندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارند  

 کدام عبارت درست است؟ 

□ لید بین المللی به پیش می رود.( در حال ایجاد نظم نوینی است که توسط جریان های نیرومند تجارت و تو1  

□ ( در حال حاضر، انسجام مطلوب جهانی را به همراه نداشته است.2  
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□ ( فرایندی است که در آن به مرزهای ملی کم تر توجه شده است.3  

□ ( موجب ایجاد چالش ها و تضادهایی در سطح جهانی شده است.4  

مناسب پر کنید.جاهای خالی را با کلمات  - 3  

 الف( از دید متفکران مسلمان، جهان ............. بخشی از جهان تکوینی است. 

 ب( امپریالیسم ....... ، هنگامی رخ می دهد که کشور غالب بازارها و مواد خام کشور دیگر را تصرف کند.

غیرمادی جهان هستی را انکار می کند.ج( سکوالریسم ....... ، عقایدی را شامل می شود که به صراحت ابعاد   

 د( دولت های سکوالر غرب از طریق ....................... بر نخبگان سیاسی کشورهای دیگر تأثیر می گذاشتند. 
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به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -   

جهان انسانی را تعریف کنید.  -4  1 

کند؟ یرا فراهم م یانسان با خودش و جهان هست  حیفرصت تعامل صح دگاه یکدام د  -5  1 

ست؟یاز استعمار چ منظور -6  1 

ست؟یچ یفرهنگ سمیال یامپر  -7  1 

ست؟یچ سمیاز دئ  منظور -8  1 

د؟ی کن ان یو سکوالر ب ین یتفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ د -9  1 

د؟یده  حیاست درمورد آن توض   تیمعنو  یفرهنگ جهان یها یژگیاز و  یکی -10  1.5 

مقابله با سلطه استعمار چه بود؟ یبرا سم،یو مارکس سم یونالی چون ناس  یمکاتب رادیا  -11  1.5 

چه کردند؟ سای حذف کل  یبودند؟ آنها برا یدر دوران رنسانس چه افراد   سایطلب کل ای دن بان یرق -12  1.5 

انی طی شد را بنویسید؟مراحل چهارگانه ای که در فرآیند تکوین نظام نوین جه -13  2 

گذاشته است؟ یغرب ریبر نخبگان جوامع غ  یریچه تأث  یتحوالت نظام جهان -14  1.5 

 

 موفق باشید 


