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 نمره به حروف : دهم ادبيات و علوم انسانی یاز پایه:       امتحان:. تاریخ سال تحصيلی:

ص2..صفحات:تعداد ......کالس: شماره دقيقه 06... وقت : ......   ساعت شروع :
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 مصحح: امضاء ..1.صفحه: شماره

 

 نمره سؤاالت ردیف

 صحیح یا غلط بودن هر یک از جمالت داده شده را مشخص کنید . -1

 □غ    □. ص   لیبرالیسم رویکردی اجتماعی و فرهنگی دارد الف ( 

 □غ          □ص   .   قرار دارشتند غربمنظور از کشورهای جهان اول کشورهایی است که در کانون بلوک ب( 

  □غ    □.     ص چالش بلوک شرق وغرب از نوع درون فرهنگی است ج ( 
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 . را انتخاب کنید گزینه صحیح  -2

 ؟   نداشت درفرایند تکوین نظام جهانی کدام عامل نقشالف ( 

 □اومانیسمد(         □پیوند قدرت باتجارتج(          □پیدایش قدرت سیاسی سکوالرب(          □لژهای فراماسونریالف ( 

 ؟ اشغال یک سرزمین باتوسل به قدرت نظامی وسیاسی چه نامیده می شودب( 

 □استعمارد(                    □ امپریالیسم سیاسیج(               □فرهنگی  امپریالیسمب(                □امپریالیسمالف ( 

 ؟  ع غربی را چگونه عارضه ای می دانداگوست کنت جنگ در جوامج( 

 □ ب و جد(              □ تحمیلیج(             □عارضیب(                □ ذاتیالف( 
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 در جای خالی عبارت مناسب بنویسید .  -3

  . فردی که اندیشه خود را به صورت گفتار ونوشتار بیان می کند در محدوده جهان .......................... وارد می شود الف (

 .  ..... استفرهنگی که به دنبال تسلط بر دیگران است و آنها را به ضعف وناتوانی می کشاند ..........................ب( 

 .  در جوامع اسالمی سازش با دولت های غربی سبب شده تا ............................ به صورت استبداد استعماری در آیدج( 
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 در جدول داده شده اصطالحاتی که باهم ارتباط دارند را مشخص کنید )یک مورد از قسمت ب اضافی است ( -4

 ب                   الف                    

 دوره ای ومقطعیالف (  جنگ تمدن ها -1

 ب( هانتینگتون  بحران اقتصادی -2

 ج( فعالیت رقابت آمیز چالش فقر وغنا -3

 د( مستمر وطوالنی  واجبات نظامیه  -4

 مقاومت منفیو(  
 

2 

 /5 سکوالریسم آشکار را تعریف کنید. -5

 1 دنیوی به عالم در کدام زمینه ها آشکار شد  ؟در دوران رنسانس رویکرد  -6
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 /5 ...................... -3................  -2روشنگری  -1باورها وارزش های بنیادین غرب عبارتند از  -7

    تک محصولی شدن اقتصاد کشورها چه پیامدی به دنبال دارد ؟ -8
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 از نظر مارکس چالش جامعه سرمایه داری چگونه حل می شود؟ جامعه آرمانی مارکس چه صورتی پبدا می کند ؟  -9
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  ؟  اصطالح استعمارگر واستعمار زده را چه کسانی بکار می برند -11
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11- 

 

 1  چهار مورد از ویژگی های بحران اقتصادی را بنویسید 

12- 

 

 دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟ مهمترین علت تداوم باورهای

1 
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  افول سکوالریسم یا پساسکوالریسم به چه معنی است؟
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 ؟  گریز و رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی چه پیامدهایی بدنبال داشت 
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 /75 سه مورد از ویژگی های منورالفران غربگرا را بنویسید. -15

 از اقدامات بیدارگران اسالمی در ایران را بنویسید.سه نمونه  16

                                   
75/ 

   ؟روشنفران چپ حرکت های خود را در چهارچوب چه اندیشه هایی سازمان می دادند  17

                                          
75/ 

 /25  کشورهای اسالمی چه بود؟رهاورد حکومت منورالفران غربگرا در  18

 5/1 ؟   سه نمونه از تفاوتهای انقالب اسالمی با انقالب های آزادی بخش قرن بیستم را بنویسید 19

 1 ؟  چرا برخی اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند انقالب اسالمی نخستین انقالب بود که پس از انقالب فرانسه در سطح جهانی رخ داد 21

 1 ؟مهمترین پیامد انقالب اسالمی در جهان اسالم چیست  22

 . دو نمونه از تالشهایی که برای مقابله با انقالب اسالمی انجام شد را نام ببرید 23
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 21 کل بارم 

موفق باشید


