
 

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

 به ترتیب کدام است؟« قرون وسطی»و هنر « هنر مدرن»ویژگی  .1

 تاکید بر ابعاد معنوی و دنیوی –تاکید بر ابعاد جسمانی و مادی  -الف

 تاکید بر ابعاد معنوی و آسمانی –تاکید بر ابعاد جسمانی و معنوی  -ب

 تاکید بر ابعاد معنوی و آسمانی -تاکید بر ابعاد جسمانی و زیبایی های بدنی  -ج

 تاکید بر ابعاد معنوی و دنیوی -تاکید بر ابعاد جسمانی و زیبایی های بدنی  -د

 ت؟اس« غرب جدید»و « قرون وسطی»، «رنسانس»کدام یک به ترتیب بیانگر اقتصاد رایج در دوره های  -2

 اقتصاد صنعتی سرمایه داری –اقتصاد کشاورزی  –اقتصاد صنعتی  -الف

 اقتصاد صنعتی سرمایه داری -اقتصاد کشاورزی و صنعتی  –اقتصاد صنعتی  -ب

 اقتصاد کشاورزی و صنعتی سرمایه داری –اقتصاد کشاورزی  -گذار به اقتصاد صنعتی  -ج

 اقتصاد صنعتی سرمایه داری –اقتصاد کشاورزی  -گذار از اقتصاد کشاورزی فئودالی  -د

 .جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 نام دیگر اومانیست را می توان ............................... ترجمه کرد. -1

 شبه جزیره عربستان تا قبل از ظهور اسالم فرهنگ .........................داشت. -2

نخبگان کشورهای اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی در مقابله با استعمار از مکاتب غربی  -3

 ................................و ..........................استفاده کردند.
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                                                                                                                عنوان درس:                                                                                                     زمان:             دقیقه

                                                                                                              تعداد سوال:                                                                                                       نام و نام خانوادکی: 

                                                                                                         تعداد صفحه:                                                                                                                :کالسشماره  

     طراح سوال:             :                                                                                                  شماره صندلی 

 رشته                                                                                                                                       

هوالع

 لیم

مجتمع آموزشی غیر دولتی ابوعلی 

 96 ذرآزمون های آ سینا

دهمیاز پایه 

  



 عمیق ترین الیه های هر فرهنگ را ..............................و ......................تشکیل می دهند. -4

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 اومانیسم از نتایج منطقی چه دیدگاهی است؟ -1

 اسالمی راه شناخت حقیقت چیست؟در فرهنگ  -2

 رفتارها و هنجارها ریشه در کدام سطح از الیه های جهان اجتماعی دارند؟ -3

 تثلیث به چه معنایی است؟ -4

 علت شکست مکاتب غربی در مبارزه با استعمار چه بود؟ -5

 ویژگیهای انسان از نگاه اسالم چیست؟ -6

  

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 دئیسم:

 

 سکوالر پنهان:

 سواالت زیر پاسخ کامل دهید. به

 تحریفات در زمان قرون وسطی چه پیامدهایی با خود داشت؟ -1

 

 روشنگری در معنای خاص خود به چه مفاهیمی اطالق می شود شرح دهید؟ -2

 

 

 تغییرات به وجود آمده در سیاست در کشورهای غربی با توجه به فرهنگ جدید چه بود؟ -3



 

 

 با استبداد قومی در چیست؟ تفاوت راهبردی استبداد تاریخی قومی -4

 

 

 تفاوت فرهنگ اساطیری یا فرهنگ قرون وسطی در چه خصوصیاتی است؟  -5

 


