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 بارم پرسش ردیف

1 

 یا غلط بودن جملات را مشخص کنید.                                                                                       صحیح

     .نزدیک شدن به خداوند و رسیدن به مقام خلافت الهی استسعادت انسان در تقرب و الف(

 □غ □ص

 □غ        □ص                        .از بخش فردی جهان انسانی به جهان فرهنگی یاد می کنندب(

 □غ        □ص                                .رسیدبه اوج خود  11آغاز و در قرن  15استعمار در قرن ج(

 □غ        □ص   .امپریالیسم سیاسی از طریق اشغال نظامی جوامع قدرتمند شکل می گیردد(

0 

0 

 گزینه صحیح را مشخص نمایید.●

 ؟  نیستپرسش ها وعقاید بنیادین کدام یک جزء  ◄

 □انسان شناسانهد(   □فرهنگ شناسانهج(        □معرفت شناسانهب(     □هستی شناسانهالف( 

 اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت نظامی .◄

 □استکبارد(                 □استثمارج(                   □استعمارب(                    □امپریالیسمالف(

 زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند در فرهنگ اسلام...............است.◄

 □ عدالتد(               □ فطرتج(                  □ عقلب(             □ خانوادهالف(
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3 

 جاهای خالی را پر کنید.

 به هر نوع سلطه ای گفته میشود....................الف(

ب(از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان ..................................و از بخش فردی آن با عنوان جهان 

 ذهنی یاد میکنند.

1 

5 

 به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

 ؟گام برداشته انددو نمونه از فرهنگهایی که به سوی جهانی شدن الف(

 استعمار چیست؟ب(
0 

4 

 مورد(5پیامبران چیست؟)هدف از بعثت 

0 



6 

 چه زمانی مسئله ای وارد محدوده فردی و اجتماعی میشود؟

0 

7 

 .فرهنگ سرمایه داری چیست؟

0 

8 

 گ های جبرگرا چیست؟ویژگی فرهن

0 

1 

 فرهنگ اسلامی در مقابل گروه های مهاجم چگونه عمل می کرد؟

0 

12 

 چگونه بود؟در دوران قبل از استعمار و در دوران استعماری قدرت سیاسی جوامع اسلامی 

0 

11 

 نگاه قرآنی درمورد جهان تکوینی را بنویسید.

4/1 

 

 

 ‡ .…خیلی از روزای زندگیمونو به امید خوب شدن شرایط یا کمک دیگران از دست میدیم وشاید تمام عمرمون رو‡ 

 !به خودت تکیه کن                                                  
جمع 

 نمره02

 


