


8/01/0931تاریخ امتحان:  به نام خدا 
 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان لرستان
(2درس جامعه شناسی ) استانی سواالت امتحان هماهنگ  

 نام :

دقیقه 56وقت پیشنهادی:   نام خانوادگی: 

0931نوبت امتحان: اول دی ماه   نام پدر: 

 شماره ی صندلی: سواالت نوبت :" صبح "

دارد   ننیاز به پاسخنامه                         شرح سواالت                                                                                      بارم  ردیف 

 کدام گزینه صحیح و کدام گزینه غلط است؟ 0

ب.غلط     الف.زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ شد.        الف. صحیح         

الف.صحیح             ب.غلط                           ب.حقوق بشر در اندیشه اومانیستی بر اساس فطرت الهی است.

الف. صحیح           ب.غلط  ج.در فتوحات و جهانگشاهی های ایرانیان باستان ، فرهنگ ایران جهانی نشد.         

ب.غلط       د.از نظر متفکران مسلمان جهان طبیعت و فوق طبیعت جزء جهان تکوینی هستند.    الف. صحیح       

0 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 0

حس و تجربه تنها راه شناخت است؟ " مربوط به کدام یک از پرسش های بنیادین بشر است؟........................... الف.جمله : " آیا  

کشورهای مستعمره به وجود آمد؟ ........................ "پس از شکل گیری جنبش های استقالل طلبانه"ب.کدام یک از اشکال استعمار   

بشر چیست؟ ............................................ "هستی شناسانه"رسش های ج.پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پ  

تقسیم می کند؟ ..................................." پیرامون " و " مرکز "جامعه جهانی را به  بخش های . کدام فرهنگ د  

2 

 صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید. 0

مورد توجه قرار می دهد و با رویکرد دنیوی خود ، دیگران را در خدمت آن نژاد به کار می گیرد؟.کدام فرهنگ نژاد خاصی را 0  

د.کمونیسم               ج.صهیونیسم                               ب.سوسیالیسم                 الف.سرمایه داری                 

؟.زیباترین و محبوبترین مخلوق خداوند کدام است2  

د.انسان خلیفًه هللا                       ج.پیامبر اکرم)ص(                      ب.عقل                     الف.فرشتگان             

.نخستین انقالب لیبرال جهان کدام است؟9  

د.اسپانیا                            ج.بریتانیا                              ب.آلمان                                  الف.فرانسه             

.جهان غرب از چه طریق فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می کند؟4  

امید.نیروی نظ                  ج.با کمک رسانه                    فرهنگی     -ب.اقتصادی        فرهنگی               -الف.سیاسی   

9 

 هر کدام از جمالت سمت راست با کدام یک از کلمه های سمت چپ تناسب دارد؟ با فلش به هم وصل کنید.          0

الف.برتلسمان                                                                                                                                                 

ب.ناسیونالیسم     .مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شود و فرهنگ باید انسان را از این قید و بندها رها کندبرخی قید و بندها الف.  

ج.آزادی           .روش برای مقابله با استعمار استفاده می کردند این ب.قبل از پیروزی انقالب اسالمی نخبگان کشورهای اسالمی از  

د.وارنر                                                                                   .  فرهنگ خداوندگاران متکثر پرستیده می شدند اینج.در   

ه. اساطیری                                                                                    .  شرکت رسانه ای مربوط به کشور آلمان است ایند.  
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