
 

 

 ام ونام خانوادگی :                                                     به نام خدا                                            ن

نام پدر:                                                 

   (     2جامعه شناسی ) 4ارزشیابی درس

دقیقه                                          07 مدت آزمون:ادبیات وعلوم انسانی                  رشته  پایه یازدهم   انش آموزی :                              شماره د

 :نمره با عددطراح : 

 بارم سواالت ردیف

 صحیح یاغلط بودن عبارات زیر رامشخص کنید. 1

 قرار داده است. در دستور کارخود تکوین یک فرهنگ جهانی را م دینی است که با دعوت فراگیر خوداسال الف(

 محبوب ترین مخلوق خداست. اسالم زیباترین وفرهنگ  انسان در ب(

1 

 عبارات زیر راباکلمات مناسب کامل کنید. 2

 کنندمی نمود...............پیدا جلوه و و یابندمی راه ........................ به پذیرش انسانها های اسالمی باارزش و ایدقع الف:

 آورد.پدید می دافرا در را از.........................و.............................هرفرهنگی نوعی خاص  ب:

 

2 

 گزینه صحیح راانتخاب کنید. . 3

 گویند؟د میراد سلطه قرار وهای مختلف جوامع اسالمی را تحت نفوذ به دوره ای که دولتهای غربی بخش -1

 هیچکدام د:                     دوره پهلوی  ج:          دوره استعمار ب:             دوره سلطه   الف:

 کرد؟درخود جذب وهضم می اهای مهاجم رفرهنگ اسالمی به چه دلیل گروه -2
 استمراروبقای خود:مفاهیم وارزش خود         دج:     قدرت وغنای خودب:            حقانیت خود الف: 

 

1 

 پاسخ کوتاه دهید. 4

 شبه جزیره عربستان به مدینه آمدند؟ سراسر مختلف برای پذیرش اسالم ازی هادرچه سالی گروه الف:

 ؟رسول خدابعداز چند سال حکومت اسالمی را تشکیل دادند ب:

 ؟دوران خالفت ازچه زمانی شروع وتا چه زمانی خاتمه یافتج: 

 پیموده است؟ چه مراحلی را های اسالمی درتاریخ گسترش خودارزش عقاید و د:

 کردند؟انقالب برای مقابله با سلطه ازکدام مکاتب استفاده می اسالمی قبل ازنخبگان  بسیاری از :ر
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1 

1 

 2 توانمندی اسالم برای ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟  5

 ن به طور کامل آشکار شود؟آ ارزشهای اجتماعی های فرهنگ اسالمی وچه عاملی مانع از آن شد که ظرفیت 6

   

2 

 استعماری درآید؟ قومی به صورت استبداد استبداد ایلی و تا شدچه عاملی باعث  0

  

2 

 ای جز حذف مظاهر اسالمی نداشت؟استعماری چاره چرا استبداد 8

  

2 

 2  غربی چه تاثیری برفرهنگ اسالمی گذاشت؟ استعمار 9

17 

 

 انقالب اسالمی چگونه بود؟ روشهای غربی قبل از وضعیت مکاتب و
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