


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

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

 نام :

دقیقه 56وقت پیشنهادی:   نام خانوادگی: 

0931نوبت امتحان: اول دی ماه   نام پدر: 

 شماره ی صندلی: سواالت نوبت :" عصر "

 ردیف         ندارد .نیاز به پاسخنامه                         شرح سواالت                                                                                      بارم

 کدام گزینه صحیح و کدام گزینه غلط است؟ 0

ب.غلط     الف. صحیح                                          .      گستره ی جغرافیایی و تداوم تاریخی متنوع هستندفرهنگ ها از نظر الف.  

غلطب.            صحیح الف.      استبدادقومی و قبیله ای برای تامین نیازهای جهان غرب مظاهر اسالمی را حذف کرد.                  ب.  

ب.غلط     الف. صحیح               .     سکوالریسم داشتند دآباء کلیسا از مفاهیم معنوی استفاده می کردند اما رویکردر قرون وسطی ج.  

ب.غلط       الف. صحیح                        ملتها پدید آمدند. -از افول قدرت کلیسا )شکست در جنگهای مذهبی( نخستین بار دولت پسد.  

0 

6/0  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 
.نام دارد ........................که به جهان غرب برای مدیریت بر جهان یاری می رساند ابزار تازه ای الف.  

آغاز شد. .......................انقالب صنعتی در کشور ب.  

.مراحل گسترش فرهنگ اسالمی  در طول خالفت اموی،عباسی و عثمانی ادامه پیدا کرد در مرحله ی ..............................، ازج.  

.باورهایی که آشکارا ابعاد غیر مادی جهان هستی را انکار می کند .............................. نام داردد.  

ر می دهد.کانون قدرت و ثروت را مورد توجه قرا .................................ه. فرهنگ   

...........................است.و.نتیجه منطقی سکوالریسم   

2 

 صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید. 0

جمله:  "آیا جهان هستی محدود به همین جهان مادی است." در زمینه کدام یک از پرسشهای  بنیادین بشر است؟ .0  

معرفت شناسانهد.                           ج.انسان شناسانه                     شناسانهب.هستی                       فرهنگی و اعتقادیالف.  

استعمار در چه قرنی آغاز و درچه قرنی به اوج رسید؟.2  

03 - 01قرند.                             08 -06قرنج.                            08 - 05قرنب.                          01 -  06قرنالف.  

؟کدام نهضت را ایجاد کرده است، رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان .9  

پروتستانتیسمد.                           ج.اومانیسم                       سکوالریسم آشکارب.                        لیبرالیسمالف.  

؟رغربی در نظام جهانی جدید چه بودمهمترین عامل ادغام جوامع غی.4  

استقالل کشورهاد.                       استثمارج.                       استعمارب.                         استکبارالف.  

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.استعمار فرانو

  اجتماعیب.              .کشورهای استعمارگر برای درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوام موجود کشورهای از این عامل استفاده می کردندالف.

فردیج.                                                  ؟از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی فرهنگ غرب دچار چه مشکلی شدب.  

  مبلغان دینید.                ؟وضعی که جهان غرب هویت فرهنگی کشورها را مورد هدف قرار داده و فرهنگ خود را ترویج می دهدج.

بحران معرفت شناختیه.                                                              ؟جهان فرهنگی به این بخش از جهان انسانی گفته می شودد.  

4 




