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 مهر آموزشگاه

                   

 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بن

 حجاب باردهدبیرستان 

 99دیماه /  اولامتحانات نوبت 

 دقیقه 60مدت امتحان:        تاریخ امتحان:             

 ساعت شروع:

 صفحه 2و  سؤال10   تعداد سؤال و صفحه: 
 

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزی:

 2جامعه نام درس: 

 نام دبیر: چم حیدر

 دهم ادبیاتیازکالس: 

 1شماره صفحه : 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 :امضای مصحح

 ردیف دانش آموزان عزیز با نام و یاد خداوند متعال و آرامش خاطر شروع کنید. بارم

.کنید یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخصدرست  2  

.الف( جهان انسانی اعم از آن که فردی یا اجتماعی باشد در برابر جهان ذهنی قرار میگیرد  

.ب( امتداد تاریخی وگستره جغرافیایی فرهنگ های گوناگون یكسان نیست  

.پ( در استعمار فرانو، استعمارگران پنهان و مجریان آنها آشكارند  

 قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار، بیش تر ریشه در مناسبات قومی و قبیله ای داشت.ت( 

1 

عبارتهای زیر را با کلمات مناسب پر کنید  2 . 

است. آدمیان مشترك عمل و آگاهی حاصل...............  الف(   

.می نامند ..................و رفتارهای آن موافق با حق نباشد را ای را که عقاید و ارز شهای آن حق باشد، اما هنجارها هب( فارابی جامع   

 
شد. آغاز ..............پ( یكی از مراحل گسترش فرهنگ اسالمی، دوران خالفت است که از زمان   

.فرعونیت آشكار یا تفرعنی عریان ترجمه کرد به توان می را .................ت(   

2 

زیر پاسخ دهیدبه سؤاالت چهارگزینهای  2 . 

.به اوج خود رسید .................به بعد توسط اروپاییان آغاز شد و در قرن  .............استعمار از قرنالف(  

( هفدهم  نوزدهم2                   هفدهم  بیستم(1  

( پانزدهم  نوزدهم4                  پانزدهم  بیستم(3  

..........زیر دارد؛ به جزانقالب فرانسه ریشه در همه موارد   ب( 

( حرکت های فرهنگی دوران رانسانس2                   الهام از انقالب های سیاسی اروپا(1  

( اندیشه های فلسفی روشنگری4        تغییرات اجتماعی ناشی از انقالب صنعتی(3  

بردند؟ی در شرایط نیمه استعماری به سر مکدام کشورها ج(  

( هند، ایران، عثمانی2ان هند، چین، ایر(1  

( چین، هند، عثمانی4چین، عثمانی، ایران (3  

روابط بین الملل متأثر از چیست؟د(   

( ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف2                                             قدرت نظامی و هویت نژاد و قومی( 1  

 ( حاکمیت و قدرت سیاسی و ظرفیت فرهنگی برتر4             یهای جغرافیاییفرهنگی و ویژگ( گفت وگوها و برخوردهای 3

3 

 .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4

یكند؟در محدوده جهان ذهنی خود زندگی مچه زمانی فرد (1  

.تقسیم می کنند، را نام ببرید زی و پیرامونیدو نمونه از فرهنگ هایی که با عبور از مرزهای جغرافیایی خود جهان را به دو منطقه مرک(2  

ای است؟ همدینه تغلب چگونه جامع(3  

پیامد غلبه قدر تهایی مانند سلجوقیان و خوارزمشاهیان بر فرهنگ اسالمی چه بود؟(4  

روشنگری در دو سده هفدهم و هجدهم، بیش تر چه رویكردی داشت؟(5  

یابد؟ یانسان تمرکز مدر هنر مدرن، توجه هنرمندان بر کدام ابعاد (6  

حقوق فطری الهی انسان با چه ابزارهای معرفتی شناخته می شد؟(7  

؟شهایی تقسیم می کندرا به چه بخ فرهنگ امپراتوری و سلطه، جامعه جهانی (8  

4 



 5 شیوه عمل استعمار نو را توضیح دهید. 2

 7 مراحل چهارگانه در فرآیند تكوین نظام نوین جهانی را بیان کنید. 2

 10 پیامد فرو ریختن اقتدار کلیسا را توضیح دهید. 1

  موفق و پیروز باشید 15
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