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 و تالش برای رسیدن به مقصد است  تدبیر ، برنامه ریزی ، هدفمند بودن آنچه آینده ی ما را میسازد ؛  

 

 
 ۱.۵  صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید ..۱
 

    غ     تعلق دارد. ص الف. ابعاد ذهنی ، اخالقی و روانی انسان ها به بخش فردی جهان انسانی 

    غ      د نمی دانند.  ص طبیعت محدوب. متفکران مسلمان ؛ جهان تکوینی را به جهان  

    غ     برخی اندیشمندان معتقد بودن که چالش بلوک شرق و غرب چالش اصلی میباشد. ص .  ج

    غ      د. جنگ جهانی اول و دوم منشا دینی نداشت .  ص 

    غ     ه. در فرهنگ مدرن ، سکوالریسم ، به صورت پنهان مطرح شد. ص 

    غ     میالدی بیشتر رویکردی حس گرایانه داشت . ص در سده های هفدهم و هجدهم و. روشنگری 

 

 
 ۱.۵.جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب با توجه به مطالب کتاب تکمیل نمایید .۲
 

 به هستی است. الف. سکوالریسم ، به معنای رویکرد ........... و صرفا این جهانی 
 استثمار را بر صاحبان ثروت باز کرد. ب. لیبرالیسم با تکیه بر شعار آزادی و خصوصا ......... راه  

ج. "" فقاهیت"" و "".........."" دو عنصر برتر در فرهنگ اسالمی، اغلب در حاشیه مناسبات قدرت  
 باقی مانده بودند.  های قومی ، مهجور 

 

 
 /.۵ . به سواالت زیر به صورت بله یا خیر جواب دهید.۳
 

 ؟ داز مبلغان مسیحی انگیزه دینی داشتنالف. آیا دولت های سکوالر غرب در حمایت  

    خیر                               بله                       

 
 ذهنی و فرهنگی جهان انسانی ، تناسب و هماهنگب. آیا بین دو بخش 

 ی وجود دارد ؟ 

    خیر                                بله                       

 
 /. ۵.. گزینه صحیح را انتخاب نمایید  ۴

 به اشغال نظامی جوامع ضعیف کدام نوع امپریالیسم گفته میشود. 

    امپریالیسم فرهنگی . ۳               .امپریالیسم سیاسی ۲           .امپریالیسم اقتصادی ۱

 



 
 ۳.۷۵. به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .  ۵
 

 الف. مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست ؟ 
 

 فئودال ها و اربابان بزرگ ) کنت ها و لرد ها ( شد ؟ ب. چه عاملی منجر به حاکمیت 
 

است اشاره  مورد از معنویت های دروغین که از پیامد های سکوالریسم در جوامع غربی   ۲به ج.  
 کنید . 

 
 دو مورد(  لژ هایی که منورالفکران در ایران تاسیس کردند چه نام داشت؟ از نخستین  د. 
 

 ه. وجه مشترک دو بلوک شرق و غرب چه بود ؟ 
 

  ۲اسالمی ایران توسط جهان غرب انجام شد.و. از نخستین تالش هایی که برای مقابله با انقالب  
 مورد(

 
 وجه مشترک انقالب فرانسه و انقالب اسالمی ایران چیست ؟ به نظر شما مهم ترین ی. 

 
 

 
 ۱۰.۷۵سواالت گسترده پاسخ   

 
 داشتند؟  ینظر چه  هیسرما صاحبان  تیفعال یآزاد  مورد در برالی ل پردازان هینظر.۶
 
 (مورد ۲. )دیکن  سهیمقا  باهم  را  غنا و  فقر چالش و  یاقتصاد  بحران. ۷
 
  ثروت  بر یجنگ م یغنا با  حاکمان  گذشته، در""  که بود  معتقد  ی فرانسو شناس   جامعه ،  کنت آگوست. ۸

  دیآی م دست  به  عت یطب  بر غلبه قی طر از ثروت ،  صنعت و ی تجرب علم  رشد با  اما  افزودند  یم خود
 بود؟  چه  باال  جمله   از کنت  آگوست  منظور"" 
 
  و بشر یبرا  را  یریناپذ جبران یها ب یآس  ، عت یطب  به مدرن انسان کردیرو ،  کتاب نظر  از چرا.۹

 است؟   داشته دنبال به   عت یطب
 

  چه  غرب یعموم فرهنگ در ستمیب قرن یانیپا  یها سال یط  ینی د و ی معنو نگاه مجدد  بازگشت. ۱۰
 داشت؟  نام
 
 (  مورد ۲) ؟ داشتند  ی اسالم  دادگرانیب  نینخست  با یی ها تفاوت  چه  گرا غرب الفکران منور. ۱۱ 
 
 

 ست؟ ی چ"" هینظام واجبات "" از منظور. ۱۲
 



  اتفاق  فرانسه انقالب  از بعد  که بود  انقالب  نینخست  ، ی اسالم  انقالب  ، دگاه ید کدام  اساس  بر. ۱۳
 افتاد؟ 

 
 ؟  داشت یتفاوت چه  مشروطه از منورالفکران منظور با  مشروطه از  مسلمان عالمان منظور. ۱۴
 

 د؟ یدار ی شنهادیپ   و نقد چه  خود امسال  ی شناسجامعه  کالس مورد در. ۱۵
 
 

 
استعمار فرانو می باشد،  جدول زیر را در مورد مقایسه سه نوع استعمار قدیم ؛ استعمار نو و . ۱۶

 ۱.۵ کامل نمایید . 
 
 

 استفاده از ابزار   شکل حضور  استعمار  

   .استعمار قدیم  ۱

   .استعمار نو ۲

 استعمار فرانو  .۳ 
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