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 نمره2   )ص یا غ( ( صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید.الف

              می کنند.متفکران مسلمان،جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود  (1

   ،نوعی پاسخگویی به نیاز های معنوی انسان است. ( پیدایش عرفان های دروغین  2

 ( امپریالیسم سیاسی با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد. 3

 ( در جهان غرب سکوالریسم به جهان بینی تبدیل شده است. 4

 

 نمره 2  مناسب پر کنید.ی ( جاهای خالی را با کلمه )ها(ب

   ............و............. است.( رنسانس به معنای 5

 ( زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به .............. شد. 6

 امکان عبور ازمرحله استعمار به استعمار نو را برای کشور های استمعارگر پدید آورد. . ............. (7

 از استعمار ............... بود. ( قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل8

 نمره 2  نه مناسب را انتخاب کنید.گزی ب(

 ترویج علوم انسانی غربی در جوامع غیر غربی ............  (9

 ( تأثیری بر فرهنگ جوامع غیر غربی ندارد. الف

 ( تأثیری محدود و سطحی بر جوامع غیر غربی دارد. ب

 (عمیق ترین تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب دارد. پ

 جهانی محروم می کند. از فرهنگ  را  غربیغیر ( جوامع ت

 ( دولت های سکوالر غربی از حمایت مبلغان مسیحی ............ 10

 ب( انگیزه دینی داشتند.       (انگیزه ی دینی نداشتند.            الف

 فرهنگ جوامع غیر غربی را تحکیم کردند.  های پروتستان را حذف کردند.   ت( (حرکت پ

 می شد.در قرون وسطی ................. (11

 ( رفتار های دنیوی،توجیه دینیب        توجیه دنیایی    ،( رفتار های دینیالف

 رفتار های دنیوی،توجیه دنیوی  ی دینی،توجیه دینی             ت(رفتار هاپ( 

 ...............  ( روشنگری12

 راه شناخت عام وموانع شناخت آن را معرفی می کند.  الف(

 راه شناخت حقیقت و موانع آن را معرفی می کند.  ب(



 راه شناخت خاص و موانع شناخت آن را معرفی می کند.  پ(

 وحی و شهودو موانع شناخت آن را معرفی می کند.راه شناخت  ت(

 

 

 کامل بیان کنید. پاسخ سؤاالت زیر را به صورت ت( 

 1   ( عقاید و ارزشها چگونه به عرضه فرهنگ بشری راه می یابند؟13

 

 

 1     ( چه مردمی هویت خود را در حاشیه جهان غرب جستجو می کنند؟14

 

 

 1      ناشی از چه بود؟ 19تا   15( موفقیت های استعمار در قرن 15

 

 

 1     جهانی را نام ببرید.  ( چهار ویژگی فرهنگ16

 

 

 2   ( دیدگاه دوم در خصوص جهان فرهنگی وجهان ذهنی را توضیح دهید.17

 

 1      می کند؟ بندی  ( فرهنگی که نگاه سلطه جویانه دارد جهان را چگونه تقسیم18

 

 

 1      ( قدرت سیاسی جوامع اسالمی قبل از استعمار چگونه بود؟19

 

 

 1.5      تعریف کنید. را ( سکوالریسم پنهان و آشکار 20

 

 

 1.5    ( امپریالیسم را به عنوان اندیشه سیاسی جدید توضیح دهید.21

 



 

 1.5     یسید. و( مراحل چهارگانه تکوین نظام نوین جهانی را بن22

 

 

 1.5     ( امپراتور رسانه ای غرب را توضیح دهید و مثال بیاورید.23


