
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نمره »سؤاالت« رديف

.كنيدرا مشخصبودن عبارت هاي زيردرست يا نادرست .1 )الف
 .گيرد اعم از آن كه فردي يا اجتماعي باشد در برابر جهان ذهني قرار مي يجهان انسان) الف

 .هاي گوناگون يكسان نيست امتداد تاريخي وگستره جغرافيايي فرهنگ) ب

 .ها آشكارند در استعمار فرانو، استعمارگران پنهان و مجريان آن) پ

  .اي داشت ي و قبيلهمريشه در مناسبات قو تر بيشقدرت سياسي جوامع اسالمي تا قبل از استعمار، ) ت

1 

 )ب

 

.پر كنيدبا كلمات مناسبهاي زير راعبارت .2

 .حاصل آگاهي و عمل مشترك آدميان است …) الف

 …حق نباشد را  اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با ،هاي آن حق باشد اي را كه عقايد و ارزش فارابي جامعه) ب

 .نامند مي

 .آغاز شد …يكي از مراحل گسترش فرهنگ اسالمي، دوران خالفت است كه از زمان ) پ

  .را مي توان به فرعونيت آشكار يا تفرعني عريان ترجمه كرد …) ت

1 

 .)يك مفهوم اضافي است( .مربوط به آن در سمت چپ متصل كنيدمفاهيمهاي سمت راست را به عبارت .3 )پ

 .            ترين ويژگي هستي شناختي فرهنگ معاصر غرب مهم) 1

 .اي كه در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظير هنر و ادبيات ظهور يافت پديده) 2

 اباحيت و مباح دانستن همه امور در قياس با خواست انسان ) 3

هايي از عقايد معنوي و ديني را در خدمت نظام دنيوي و  بخشاي كه  شيوه) 4

                                                    .گيرند به خدمت مي ياين جهان

 اومانيسم) الف

 سكوالريسم پنهان) ب

 سكوالريم آشكار    ) پ

           سكوالريسم) ت

 ليبراليسم) ث 
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 نمره »سؤاالت« رديف

.اي زير پاسخ دهيدبه سؤاالت چهارگزينه ) ت
 .به اوج خود رسيد... شد و در قرن به بعد توسط اروپاييان آغاز ... استعمار از قرن  .4

  نوزدهمـ هفدهم ) 2                                              بيستمـ هفدهم ) 1
 نوزدهمـ پانزدهم ) 4                                             بيستمـ پانزدهم ) 3
  … جز به ؛انقالب فرانسه ريشه در همه موارد زير دارد   .5

  هاي فرهنگي دوران رانسانس حركت) 2                            هاي سياسي اروپا از انقالب مالها) 1
 نگريشهاي فلسفي رو انديشه) 4                تغييرات اجتماعي ناشي از انقالب صنعتي) 3
 بردند؟ كدام كشورها در شرايط نيمه استعماري به سر مي   .6

  ، عثمانيهند، ايران) 2هند، چين، ايران                                             ) 1
 چين، هند، عثماني ) 4چين، عثماني، ايران                                         ) 3
 ثر از چيست؟الملل متأ روابط بين    .7

  هاي فرهنگي و قدرت تأثيرگذاري جوامع مختلف ويژگي) 2                        يمقدرت نظامي و هويت نژاد و قو) 1
 رهنگي برترحاكميت و قدرت سياسي و ظرفيت ف) 4           هاي جغرافيايي وگوها و برخوردهاي فرهنگي و ويژگي گفت) 3

1 

 )ث
 

.دهيدكوتاهبه سؤاالت زير پاسخ 
 كند؟ چه زماني فرد در محدوده جهان ذهني خود زندگي مي  .8
يراموني پ و ه مركزيقطجغرافيايي خود جهان را به دو من هايي كه با عبور از مرزهاي دو نمونه از فرهنگ  .9

 .را نام ببريد ،كنند تقسيم مي
 است؟اي  لب چگونه جامعهغمدينه ت  .10
 جوقيان و خوارزمشاهيان بر فرهنگ اسالمي چه بود؟لهايي مانند س پيامد غلبه قدرت  .11
 چه رويكردي داشت؟ تر بيشروشنگري در دو سده هفدهم و هجدهم،   .12
 يابد؟ در هنر مدرن، توجه هنرمندان بر كدام ابعاد انسان تمركز مي  .13
 ؟شد ميي الهي انسان با چه ابزارهاي معرفتي شناخته رطحقوق ف .14
  هايي تقسيم مي كند؟ فرهنگ امپراتوري و سلطه، جامعه جهاني را به چه بخش .15

4 

.دهيدتشريحيبه سؤاالت زير پاسخ  )ج
 .كنند را توضيح دهيد ميديدگاه كساني كه جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود  .16
 .را توضيح دهيد» مسئوليت و تعهد«هاي فرهنگ مطلوب جهاني،  از ويژگي .17
 .شيوه عمل استعمار نو را توضيح دهيد .18
 .قومي با استبداد استعماري را بيان كنيدـ تفاوت راهبردي استبداد تاريخي  .19
 روشنگري با رويكرد دنيوي و اين جهاني به كمك شناخت عقلي چه پيامدي را به همراه دارد؟ .20
 .كنيد ها را بيان آن. اتي كه در مسيحيت رخ داد دو پيامد به همراه داشتفتحري .21
 .ا را توضيح دهيدسپيامد فرو ريختن اقتدار كلي .22
 .مراحل چهارگانه در فرآيند تكوين نظام نوين جهاني را بيان كنيد .23
 ؟اي داشتند هاي سكوالر غربي در حمايت از مبلغان مسيحي چه انگيزه دولت .24
 را فرايند جهاني شدن مخالفاني را نيز دارد؟چ .25
ع جهاني فرهنگ غربي يترين نقش را در توز غربي، عميقكشورهاي غير علوم انساني غربي درچرا ترويج  .26

 كند؟ ا ميفاي
اي است كه امكان عبور از مرحله استعمار به استعمار  لهئزده، مسچه علت وابستگي كشورهاي استعمار به .27

   ؟آورد نو را براي كشورهاي استعمارگر پديد مي
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 20جمع كل
 



 

 
 

 جهان انساني اعم از آن كه فردي يا اجتماعي باشد ؛نادرست) الف .1
   .در برابر جهان تكويني قرار دارد

   درست) ب
نو، استعمارگران پنهان و مجريان آنها  در استعمار ؛نادرست) پ

   .آشكارند
  درست) ت

-------------------------------------------- 
  فرهنگ) الف .2

 هفاسق  مدينه) ب
 رحلت رسول خدا) پ
  اومانيسم) ت

-------------------------------------------- 
   )سكوالريسم( ت ) 1 .3

  )اومانيسم(الف ) 2
  )ليبراليسم(ث ) 3
  )سكوالريسم پنهان(ب ) 4

-------------------------------------------- 
 » 4«ي  گزينه .4

   قرن نوزدهمـ قرن پانزدهم 
-------------------------------------------- 

 » 1«ي  گزينه .5
   هاي سياسي اروپا الهام گرفته از انقالب

-------------------------------------------- 
 » 3«ي  گزينه .6

   چين، عثماني، ايران
-------------------------------------------- 

 » 2«ي  گزينه .7
   .جوامع مختلف هاي فرهنگي و قدرت تأثيرگذاري ويژگي

-------------------------------------------- 
  . انديشد اي خاص مي لهوقتي فردي درباره مسئ .8

-------------------------------------------- 
   داري الملل و فرهنگ سرمايه فرهنگ صهيونيسم بين .9

-------------------------------------------- 
  . دندان ه بر ديگر جوامع را ارزش اجتماعي برتر مياي كه سلط جامعه .10

-------------------------------------------- 
هاي  هاي فرهنگي اسالمي و ارزش آشكار شدن كامل ظرفيت .11

   اجتماعي آن
------------------------------------------- 

 گرايانه عقل .12
-------------------------------------------- 

  ها هاي بدني آن ابعاد جسماني و زيبايي .13
-------------------------------------------- 

   وحي و عقل .14
-------------------------------------------- 

   پيرامونـ مركز  .15
-------------------------------------------- 

تر از جهان ذهني و جهان  را مهم طبيعيجهان  ،اين گروه .16
از نظر اين گروه، ذهن افراد و فرهنگ جامعه . دانند رهنگي ميف

ها نظير  نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن
ي و اين گروه بين علوم طبيعي و علوم انسان. علوم طبيعي است

  . ل نيستنداجتماعي تفاوتي واقعي قائ
-------------------------------------------- 

هايي هستند كه يك فرهنگ را در برابر  ه ارزشاز جمل .17
سازند و زمينه گسترش فرهنگ را  هاي رقيب مقاوم مي فرهنگ

مسئول با از بين رويكردهاي تقديرگرايانه و غير. دكنن فراهم مي
بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينه نفوذ و تسلط فرهنگ 

  . سازند بيگانگان را فراهم مي

ستعمارگر با اتكا به قدرت اقتصادي خود و در استعمار نو، كشور ا .18
المللي  با استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين

ها و ساز و كارهاي غير مستقيم، كنترل بازار و سياست  و با روش
  . گيرد كشورهاي ديگر را در اختيار مي

-------------------------------------------- 
ي خود، به دليل اين كه رغم هويت غير اسالماستبداد قومي به  .19

اي خارج از جغرافياي جهان اسالم نداشت، از رويارويي  عقبه
و توانمند فرهنگ اسالمي دوري  درتمندمستقيم با حضور ق

كرد با رعايت ظواهر اسالمي، پوشش ديني  گزيد و تالش مي مي
سايه خود را حفظ كند، اما استبداد استعماري به دليل اين كه در 

كند، در جهت گسترش  قدرت و سلطه جهان غرب عمل مي
اي جز حذف  نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره

  . مظاهر فرهنگ اسالمي ندارد
-------------------------------------------- 

پذيرد به دئيسم يعني دين  به دليل اين كه مرجعيت وحي را نمي .20
شود و هنگامي  ختم مي) المذهبي(بدون شريعت و بدون مذهب 

كه به شناخت حسي و تجربي محدود شود، نوعي علم تجربي و 
  . آورد دانش سكوالر را پديد مي

-------------------------------------------- 
حيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد از جهت نظري مسي -1 .21

 .ول به تثليث از ابعاد عقالني توحيد دور ماندبو با ق
مسيحيان و از جمله ارباب كليسا در تعامل با فرهنگ  -2

. امپراتوري رم به سوي نوعي دنياگروي عملي گام برداشتند
ارباب كليسا در اين مقطع، عملكرد دنيوي خود را تحت پوشش 

  . كردند توجيه مي معنوي و ديني
-------------------------------------------- 

هاي محلي به  تموجب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدر .22
. طلب كليسا، فرصت بروز و ظهور پيدا كنندعنوان رقيبان دنيا

اين رقيبان به دليل رويكرد دنيوي خود براي حذف كليسا به 
به  ،سا را مورد انتقاد قرار دهندجاي آن كه عملكرد ارباب كلي

تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند و بدين ترتيب، 
حركتي دنيوي را آغاز كردند كه حتي به دنبال توجيه ديني و 

  . معنوي خود نيز نبود
-------------------------------------------- 

 هاي سياسي سكوالر پيدايش قدرت: اول .23
 د قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت پيون: دوم
 به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان فراماسونري: سوم

  ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار: چهارم
-------------------------------------------- 

ها  گونه كه ابتدا حركت آنان انگيزه ديني نداشتند و همان .24
ا و ايجاد يك سياست پروتستاني را براي حذف قدرت كليس

سكوالر به خدمت گرفتند اينك از تبليغ مسيحيت براي بسط 
كردند، آنان با تبليغ مسيحيت،  جهاني قدرت خود استفاده مي

كردند و از  فرهنگ عمومي جوامع غير غربي را دچار اختالل مي
هاي فراماسونري نيز بر نخبگان سياسي كشورهاي  طريق سازمان
   .ندگذاشت ديگر تأثير مي

-------------------------------------------- 
زيرا ابعاد اقتصادي و سياسي جهاني شدن در حال حاضر به  .25

اي نيست كه انسجام مطلوب جهاني را به دنبال آورد، بلكه  گونه
هايي كه مقابله با  چالش. دآور ها و تضادهايي را پديد مي چالش

شود كه فراتر از  يهايي انجام م تر توسط جنبش بيش ها، آن
  . كنند مرزهاي سياسي دولت ها عمل مي

-------------------------------------------- 
هاي معنوي و ديني،  شوند تا فرهنگ زيرا اين علوم موجب مي .26

اين پديده، . هويت خود را از نگاه فرهنگ غربي بازخواني كنند
معرفتي ديني و هاي  ها را از نظر علمي كه مبتني بر بنيان فرهنگ
  . گرداند شان باشد، محروم مي قدسي

-------------------------------------------- 
هاي سياسي و  زيرا كشورهاي غربي بعد از آن كه با مقاومت .27

شوند،  هاي آزادي بخش كشورهاي استعمار زده مواجه مي نهضت
زده را به رسميت سياسي و اقتصادي كشورهاي استعماراستقالل 

هاي  شناسند، اما اقتصاد وابسته كشورهاي استعمارزده، دولت يم
مستقل اين كشورها را ناگزير از قرار گرفتن در چرخه نامتعادل 

  . كنند جهاني توزيع ثروت مي
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