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 :ًام

 :ًام خاًَادگی

 دّن اًساًییازپایِ: 

 14درس – 2 هتحاى: جاهؼِ ضٌاسیا

 تِ ًام خذا

 خَیآهَزش ٍ پرٍرش 

 ًوًَِ ضْذای فرٌّگی دتیرستاى 

 تَلیذ، پطتیثاًی ّا، هاًغ زدایی ّاسال 

 1400/    /        تاریخ اهتحاى:

 دلیمِ           هذت اهتحاى:

 ًَتت : 

  ًورُ : 
 

 دى ػثارات زیر را هطخع کٌیذ . غحیح ٍ غلط تَ 

  .  اغالحی تَد یحرکت ،ت رلاتت آهیس ػالواى دیٌی تا لاجارحرک -1

  .  یک اًمالب سیاسی تَد ٍ تا اٍج گیری تیذارگراى تِ ضکل اًمالب اجتواػی درآهذ ،ػذالتخاًِجٌثص  -2

  .  ي تر اساس ارادُ ٍ خَاست تطر تٌظین هی ضذلَاًی ،هحلی تَد کِ در آى ،هطرٍطِ خَاُ رالفکراىِاز ًظر هٌَّ ،هجلس -3

 .  اى را از هَضغ هماٍهت هٌفی تِ فؼالیت ّای رلاتت آهیس تازگرداًذػالو هردم ٍ ،اهام خویٌی تِ ػٌَاى یک هرجغ دیٌی -4

 .  اجتواػی ٍ سیاسی ضیؼی تَد ی هطکل ػذالتخاًِ ًذاضتي یک حاکویت آرهاًی دیٌی در اًذیطِ  -5

 .  گیری ضذ استؼواری داضتٌذ ّوگی جْت ،تخص لرى تیستن ّای آزادی ب اسالهی ایراى ٍ جٌثصاًمال  -6

 .  تٌذی جذیذ فرٌّگی ٍ توذًی را تِ ٍجَد آٍرد ٍ کاًَى آى در جْاى اسالم ضذ یک لطة ،اًمالب اسالهی  -7

 .  داًٌذ ّای آزادیثخص هی اًمالب لرىِلرى تیستن را   -8

 الف

را تا ػثارات هٌاسة کاهل کٌیذ.جاّای خالی    

 .تَد ...............................تؼاهل ػالواى ضیؼی تا لاجار تر اساس   -9

  .ضَد هی داًستِ.......... .................... پادضاُ حاکویت ،هٌفی در هماٍهت -10

 . است  ............................ٍ  ...............................فؼال در ػرغِ زًذگیٍرٍد  ،لیت رلاتت آهیسفؼا از هراد -11

  .یک اًمالب اجتواػی تَد ،دادهی را تغییر  جاهؼِ ............................. جٌثص ػذالتخاًِ از آى جْت کِ -12

.تازگطتٌذ ..................... ز هَضغ فؼالیت رلاتت آهیس تِ هَضغرّثراى دیٌی پس از ضکست در هطرٍطِ ا -13  

.است ........................اًمالب اسالهی آخریي اًمالب لرى  -14  

.ضکل گرفتٌذ.... ..............آسیای جٌَب ضرلی ٍ  ،تخص در تسیاری از کطَرّای جْاى سَم در آفریما ّای آزادی جٌثص -15  

از فؼالیت رلاتت آهیس اغالحی است .  ،............... ًوًَِ ای هَفك..جٌثص ....... -16  

 ب

 هَارد سوت راست را تا چپ اًطثاق دّیذ . 

 است الزم  اجتواػی اهَری کِ ترای تمای زًذگی -الف                                    استثذاد استؼواری رضاخاى   -17

 هٌَرالفکراى از هطرٍطِ ایي ًَع حاکویت تَد  هٌظَر -ب                                                  جٌثص ػذالتخاًِ   -18

 ًتیجِ حاکویت هٌَرالفکراى در ایراى  -ج                                                   ِ    ٍاجثات ًظاهیّ -19

 ٍرٍد فؼال در ػرغِ زًذگی اجتواػی ٍ سیاسی -د                                                    حاکویت سکَالر  -20

تغییر ساختار سیاسی جاهؼِ ٍ یک اًمالب اجتواػی  -ُ                                                                                          

 ج
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 :ًام

 :ًام خاًَادگی

 دّن اًساًییازپایِ: 

 14درس – 2 هتحاى: جاهؼِ ضٌاسیریستارم ا

 تِ ًام خذا

 خَیآهَزش ٍ پرٍرش 

 ًوًَِ ضْذای فرٌّگی دتیرستاى 

 تَلیذ، پطتیثاًی ّا، هاًغ زدایی ّاسال 

 1400/    /        تاریخ اهتحاى:

 دلیمِ           هذت اهتحاى:

 ًَتت : 

  ًورُ : 
 

 دى ػثارات زیر را هطخع کٌیذ . غحیح ٍ غلط تَ 

 ظ .  اغالحی تَد یحرکت ،ت رلاتت آهیس ػالواى دیٌی تا لاجارحرک -1

 ؽ .  یک اًمالب سیاسی تَد ٍ تا اٍج گیری تیذارگراى تِ ضکل اًمالب اجتواػی درآهذ ،ػذالتخاًِجٌثص  -2

  ظ.  ي تر اساس ارادُ ٍ خَاست تطر تٌظین هی ضذلَاًی ،هحلی تَد کِ در آى ،هطرٍطِ خَاُ رالفکراىِاز ًظر هٌَّ ،هجلس -3

 ظ.  اى را از هَضغ هماٍهت هٌفی تِ فؼالیت ّای رلاتت آهیس تازگرداًذػالو هردم ٍ ،اهام خویٌی تِ ػٌَاى یک هرجغ دیٌی -4

 ؽ.  اجتواػی ٍ سیاسی ضیؼی تَد ی هطکل ػذالتخاًِ ًذاضتي یک حاکویت آرهاًی دیٌی در اًذیطِ  -5

 ظ.  گیری ضذ استؼواری داضتٌذ ّوگی جْت ،تخص لرى تیستن ّای آزادی ب اسالهی ایراى ٍ جٌثصاًمال  -6

 ظ.  تٌذی جذیذ فرٌّگی ٍ توذًی را تِ ٍجَد آٍرد ٍ کاًَى آى در جْاى اسالم ضذ یک لطة ،اًمالب اسالهی  -7

 ظ.  داًٌذ ّای آزادیثخص هی اًمالب لرىِلرى تیستن را   -8

 الف

را تا ػثارات هٌاسة کاهل کٌیذ.جاّای خالی    

 .تَد .....................هماٍهت هٌفیتؼاهل ػالواى ضیؼی تا لاجار تر اساس ................  -9

  .ضَد هی داًستِ........... ...ظالواًِ ٍ غیر هطرٍع............... پادضاُ حاکویت ،هٌفی در هماٍهت -10

 . است  ................سیاسی.............. ٍ ...........اجتواػی.............فؼال در ػرغِ زًذگیٍرٍد  ،لیت رلاتت آهیسفؼا از هراد -11

  .یک اًمالب اجتواػی تَد ،دادهی جاهؼِ را تغییر  ............ساختار سیاسی.............. جٌثص ػذالتخاًِ از آى جْت کِ -12

 13- رّثراى دیٌی پس از ضکست در هطرٍطِ از هَضغ فؼالیت رلاتت آهیس تِ هَضغ ...........هماٍهت هٌفی............. تازگطتٌذ.

 14- اًمالب اسالهی آخریي اًمالب لرى ..........تیستن ................. است.

15- جٌثص ّای آزادی تخص در تسیاری از کطَرّای جْاى سَم در آفریما، آسیای جٌَب ضرلی ٍ ......آهریکای التیي...... 

.ضکل گرفتٌذ  

 16- جٌثص ........تٌثاکَ................. ًوًَِ ای هَفك، از فؼالیت رلاتت آهیس اغالحی است . 

 ب

 هَارد سوت راست را تا چپ اًطثاق دّیذ . 

 است الزم  اجتواػی اهَری کِ ترای تمای زًذگی -الف                                ج استثذاد استؼواری رضاخاى   -17

 هٌَرالفکراى از هطرٍطِ ایي ًَع حاکویت تَد  هٌظَر -ب                                            ُ    جٌثص ػذالتخاًِ   -18

 ًتیجِ حاکویت هٌَرالفکراى در ایراى  -ج                                             الفِ    ٍاجثات ًظاهیّ -19

 ٍرٍد فؼال در ػرغِ زًذگی اجتواػی ٍ سیاسی -د                                             ب   حاکویت سکَالر  -20

تغییر ساختار سیاسی جاهؼِ ٍ یک اًمالب اجتواػی  -ُ                                                                                          

 ج
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