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 ردیف سواالت بارم

1.5 

 . دیکن مشخص را ریز عبارات بودن غلط ای و حیصح

 . دارد تعلق اجتماعی بخش به ها انسان روانی و اخالقی ذهنی، ابعاد (الف

 . باشند می سرنوشتشان تعیین در ها انسان نقش منکر جبرگرا فرهنگهای( ب

 .نداشت جهانی فرهنگ یک برای را الزم هایشایستگی و بود ایقبیله و مغوالن، قومی ج( فرهنگ

 .کندمی تصرف را دیگر کشور خام مواد و کشور، بازارها یک اقتصادی قدرت که دهدمی رخ جایی در اقتصادی د( امپریالیسم

 امپراتوری از بسیاری ناظران تا است شده سبب رسانه، یعرصه در فرانسه، آنها رأس در و غربی کشورهای برتر موقعیت( ه

 .بگویند سخن نیز ایرسانه

  .است جهانی این و دنیوی انسان اصالت معنای به اومانیسم( و

1 

1.5 

 . کنید مشخص را صحیح یگزینه
 .دهندمی تشکیل را ................................... آن هایالیه ترین فرهنگ، عمیق هر بنیادین هایارزش و الف( عقاید

 فرهنگ (   4       تمدن (   3       اعتقادات   ( 2       هنجار (1

 .کنندمی انکار را هستی جهان غیرمادی   ابعاد صراحت، به که شود می شامل را باورهایی وها ب( فلسفه

 پروتستانتیسم   ( 4     سکوالریسم  (  3          پنهان  (  سکوالریسم2          آشکار سکوالریسم (1

 .آمدند پدید دینی اصالح جهت در که مذهبی آمیز اعتراض هایحرکت ج(

  سکوالریسم (   4 کمونیسم      (   3 پروتستانتیسم       (   2  مارکسیسم (1

 کند.می مدیریت را غیرغربی جوامع عمومی فرهنگ ،.............................. طریق از غرب د( جهان

 رسانه(  4               ماهواره(  3             اعتقادات(   2       ها ارزش ( 1      

 .بود جدید جهانی نظام در غیرغربی جوامع ادغام عامل ترین مهم................................. ه( 

          اومانیسم   (4               اعتقادات و مذهب(   3                    پروتستانتیسم(    2               استعمار(  1       

 .  است  ........................... حاصل فرهنگ و(

 بنیادین های ارزش و عقاید  (2                                 مشترک اعتقادات و مذهب   (1       

         آدمیان مشترک عمل و ( آگاهی4                     آدمیان مشترک  های ارزش و آگاهی   (3       

2 

3 

 کنید. پر مناسب عبارت با را خالی جاهای
  است.........  فرهنگ یابدمی گسترش جهان پهنه در و کند می عبور قومی و جغرافیایی مرزهای از که فرهنگی( الف

 شدند.می پرستیده..................... خداوندگاران روم، و یونان اساطیری فرهنگ در( ب

 .دارد آسمانی و معنوی صورت و است انسان الهی فطرت بر مبتنی ،....................فرهنگ در انسان حقوق( ج

 . داشت ....................... رویکردی بیشتر میالدی، هجدهم و هفدهم هایسده در روشنگری( د

 .داد رخ .................................کشور در لیبرال انقالب نخستین( ه

  .بود رعیتی ـ ارباب اجتماعی روابط و ......................... مدار بر وسطی قرون  در اقتصاد( و

3 

1 
 4  اند؟برداشته گام شدن جهانی سوی به هاییفرهنگ چه تاریخ طول در
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 محل مهر

 آموزشگاه



ی سواالتادامه بارم  ردیف 

1 

 5 گیرد؟ می شکل چگونه سیاسی امپریالیسم

1 
 6  اند؟داده انجام اقداماتی چه وابسته، نیروهای رساندن قدرت به برای استعمارگر هایدولت

1 
 7 . بنویسید را پیامبران بعثت علت

1 
 8 .  کنید تعریف را رنسانس

1 
 9 بود؟ چگونه رنسانس دوران در اقتصاد

1 
 10 شد؟ تسخیر چگونه غرب فرهنگ هایالیه ترینعمیق 

1 
 11   شود؟می مواجه درونی هایتضاد و هاچالش با جهانی یجامعه زمانی چه

1 
 12  کردند؟می استفاده فراماسونری هایسازمان و مذهبی مبلغان از غربی چرا کشورهای

1.5 

 13    ؟گرفت شکل چگونه اسالمی بیداری عصر

1 

 14  بنویسید. را فرانو استعمار و نو استعمار و قدیم استعمار شکل حضور استعمارگران در تفاوت

1 

 15  سید.بنوی را استعمارگر کشورهای نظامی و سیاسی برتر قدرت به زده استعمار کشورهای اقتصادی وابستگی نتیجه

1.5 

 16  ؟ دهید توضیح را عام معنای در روشنگری

  خسته نباشید 13

  جمع کل نمرات 20
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  غلط (الف 1.5

 صحیح(  ب

 صحیح ج( 

 صحیح د( 

 غلط  ( ه

  صحیح ( و

1 

 فرهنگ (4الف(    1.5

 آشکار  ( سکوالریسم1ب(   

 ( پروتستانتیسم 2   ج(

 رسانه( 4د(   

  استعمار( 1ه(   

 آدمیان مشترک عمل و ( آگاهی4و(   

2 

  جهانی ( الف 3

 متکثّر ( ب

 دینی ( ج

 گرایانه عقل ( د

  فرانسه ( ه

 کشاورزي ( و

3 

 4 . دارد نام جهانی فرهنگ یابد، گسترش خود قوم و سرزمینی قلمرو از خارج در بتواند که فرهنگی 1

 5 .گیردمی شکل ضعیف جوامع نظامی اشغال طریق از 1

 6 . کنندمی استفاده نیز نظامی کودتاي از وابسته نیروهاي رساندن قدرت به براي استعمارگر هايدولت 1

 آزادسازي براي و اغنیا دست در ثروت چرخش از جلوگیري قسط، و عدالت آدمیان، اجراي عقل برانگیختن براي پیامبران 1

 .اندشده مبعوث مستکبران، حاکمیت از مستضعفان

7 

 8  است. دوباره تولد و حیات تجدید معناي به رنسانس 1

 اقتصاد از عبور هايزمینه ،( طال معادن از طال استخراج) طال  تب گرفتن باال و امریکا قاره کشف و تجارت رشد با 1

 .آمد فراهم رعیتی ارباب کشاورزي  

9 

 10  روشنگري هاي فلسفه با 1

 11 باشند. مطلوب هايویژگی اثرگذار، فاقد و غالب هايفرهنگ یا فرهنگ اگر 1

 محل مهر

 آموزشگاه



 

سواالت پاسخ یادامه بارم  ردیف 

 منافع تأمین براي هاآن. داشتند نیاز غیرغربی کشورهاي مصرف بازار و ارزان کار خام، نیروي مواد به غربی کشورهاي 1

 رهايکشو .کردندنمی تحمل را آنها نفوذ و سلطه که بودند اقوامی فرهنگی مقاومت شکستن درهم نیازمند خود اقتصادي

 . کردندمی استفاده فراماسونري هايسازمان و مذهبی مبلغان از نخست يوهله در منظور، این براي غربی

12 

 جهان متفکران. داشت اسالمی فرهنگ در ریشه که گرفت شکل هاییمقاومت غرب، فرهنگ يسلطه و نفوذ مقابل در 1.5

 کشورهاي نخبگان از بسیاري. کردند گوشزد را اسالمی هویت و فرهنگ فراموشی  و غرب فرهنگ يسلطه خطرات اسالم،

 سمناسیونالی مانند غربی هاي روش و مکاتب از استعمار، يسلطه با مقابله براي ایران، اسالمی انقالب از قبل تا اسالمی

 خود هیال هویت سوي به بازگشت و اسالمی انقالب از الهام با اسالمی امت. کردندمی استفاده مارکسیسم یا(  گرایی ملی)

 .زندمی رقم اسالم جهانی فرهنگ گسترش در را جدیدي يمرحله

13 

 در .آشکارند مجریان و پنهان استعمارگران نو، استعمار در. دارند آشکار و مستقیم حضور استعمارگران قدیم، استعمار در 1

 .اندپنهان دو هر مجریان و استعمارگران فرانو، استعمار

14 

 ويس به مستمر طور ثروت، به انتقال و شود انجام متعادلنا اي گونه به جهانی سطح در تجاري مبادالت تا شودمی موجب 1

 .کند پیدا ادامه غربی کشورهاي

15 

 براي دیرباز از الهی انبیاي. نیست غرب معاصر فرهنگ به مربوط و مدرن اي پدیده خود، عام معناي در روشنگري 1.5

 هاي روش تجربه و وحی عقل، اسالم، دینی فرهنگ در. اندبسته حقیقت بر را راه که اندآمده موانعی برداشتن و روشنگري

 .اندحقیقت شناخت

 تجربه، و عقل وحی، از استفاده با باشد، همراه دینی شناسیانسان و شناسی هستی با که هنگامی معنا، این در روشنگري

 . دهدمی ارائه جهان و انسان از دینی تفسیري

16 

  جمع کل نمرات 20


