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راباکلمات مناسب کامل کنید. جای خالی 

بررسی ضعف ها وقوت های تمدن جدیدغرب درعرصه های مختلف، این کمک رابه ما می کند که درراستای احیای..................ازنقاط ................این  -1

قوت -ی  تمدن بره مندشویم.   تمدن اسالالم 

وآسیب های آن بتوانیم ................درست و کم اشتباهی رابرای سامان دهی بررسی ضعف ها وقوت های تمدن غرب وباعبرت گرفتن ازضعف ها   -2

تمدن اسالالمی ..............ورسیدن به الگوی زندگی مبتنی برتعالیم دین داشته باشیم.      برنامه ریزی- 

و..............روی آوردن به ............آغاز شد.   بن=ت تمدن دوم اروپا که به تمدن دوره قرون وسطی مشهور است ، با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی   -3

مسیحیت پرستی- 

رفت.   الهی ازجمله آثار مثبت مسیجیت دراروپا : باظهور این تمدن ، مردم  بت پرست اروپا به یک دین............معتقد شدند بت ها وبت خانه ازبین   -4

بشریت ..............گناهان ...............فداکرد وبه دارآویخته شد.    تاوان-  مسیحیان اعتقاد داشتند که مسیح )ع( خود را به عنوان   -5

ابدی مسیحیان معتقد بودند که پس از ازدواج ، امکان ...........زن وشوهر نیست وپیوند شان باید...............باشد.   جدایی-   -6

گناه مسیحیان معتقدند که آدم دربهشت اولیه ............شده است واین ...........به فرزندان آدم نیز سرایت کرده است.   مرتکب گناه-   -7

کفر پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره هرموضوعی حتی درموضوعات علمی............بود ومخالفت با آن ..............تلقی می شد.     ضروری-   -8

ایمان درمسیحیت این اعتقاد وجود داشت که ................با ایمان سازگاری ندارد وسبب تزلزل ..................می شود.   تعقل-   -9

الفت خم  ازآنجا که رهبران کلیسا نظریات دانشمندان گذشته درباره زمین، خورشید ، ستاره گان ومانند آن راپذیرفته بودند مخالفت باآن نظریات را   -11

با............می پنداشتند.    دین مسیح

با اینکه کلیسا خود، از ثروتمنترین مالکان بود، اما مردم را به دوری از....................و...................نسبت به مواهب طبیعی ونعمت های الهی تشویق  -11

زهد می کرد.    دنیا- 

اسالالم مونتگمری وات می گوید: علم وفلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از .................توسعه نمی یافت.            فرهنگ   -12

طبیعت  – ازجمله آثار مثبت تمدن جدیددرحوزه علم، رشد سریع .............وتوانایی بهره مندی بیشتراز............است.    علم   -13

ازآثار منفی حوزه علم درتمدن غرب، مصرف زدگی ونابودی طبیعت و..............است.   علم زدگی  -14

است.      دل مشغولی و ..............دائمی مردم به کاالالهای متنوع وگوناگون  جدی ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوی زندگی   -15

مکاتب وفرقه های عرفانی ومعنوی جدید گرچه ظاهرا ادعای پاسخ به نیاز مندی های معنوی بشر است اما به دلیل آن که برآمده از آموزه های  -16

سردرگمی ......................نیستند نتیجه ای جز ........................برای بشر تشنه امروزنداشته است.     وحیانی- 

ازآثار مثبت حوزه عدل وقسط ، توجه به قانون ، مشارکت مردم در.......................است.    تشکیل حکومت  -17

استعمار ازجمله آثارمنفی حوزه عدل وقسط ظهور ............فراگیروپدیده .............است.     ظلم-   -18

غنی ازجمله آثارمنفی حوزه قسط وعدل ، افزایش فاصله میان انسان های ...........و..............درجهان است.    فقیر-   -19

ازجمله آثارمنفی حوزه قسط وعدل ، جهان نظامی شده ومحصور در..............است.   تسلیحات  -21

زنان بندوباری جنسی واستفاده ابزاری از..................است.    نهادخانواده-  آسیب های حوزه خانواده ، فروپاشی.......................... بی   -21

درستی یانادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید

ما مسلمانان مانند سایر ملت ها با تمدن جدید غرب ارتباط مستقیم داریم هم تحت تأثیر آن قرارمی گیریم وهم می توانیم برآن تأثیر بگذاریم. صحیح 22- 

هرقدر آگاهی وهوشیاری ما بیشتر باشد قدرت تأثیر گذاری ما بر تمدن غرب بیشترخواهد بود.   صحیح  -23

بررسی ضعف ها وقوت های تمدن غرب درعرصه های مختلف به ما کمک می کند که در راستای احیای تمدن اسالالمی از نقاط قوت آن بهره مند   صحیح 24- 

شویم.
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یک حرکت روبه جلو محسوب می شود.  صحیح ها گرفتار بت پرستی بود ،  تمدن جدید برای اروپایی ها که قرن   غیر الهی معتقد شدند.   غلط 25- 

باظهور تمدن جدیدغرب، مردم بت پرست اروپا به یک دین  دربهشت اولیه مرتکب گناه شد واین گناه برفرزندانش سرایت کرده است.   صحیح 26- 

مسیحیان معتقد بودند که آدم هرکودکی نیاز به غسل تعمید ندارد بلکه هرگناهکاری باید غسل تعمید داده شود.   غلط 27-  به اعتقاد مسیحیان   

مسیحیان اعتقاد داشتند که مسیح )ع( به عنوان تاوان گناهانش به دارآویخته شد.   غلط 28-  میان مسیحیان رواج داده شده باشد.  غلط 29- 

اعتراف به گناهان خود درحضور کشیش ، آئینی نبود که توسط مبلغین  کردند ودرعوض بخشش وگناه ، پول های کالالن بدست آوردند. 31- 

بسیاری ازکشیشان دراین دوره)دوره حکومت کلیسا( شروع به فروختن بهشت  -31

صحیح

درآئین مسیحیت، معتقد بودند که پس از ازدواج امکان جدایی زن وشوهر وجود دارد وپیوند شان ابدی نیست.  غلط  کفر تلقی نمی شد.   غلط 32- 

هرموضوعی ضروری نبود ومخالفت باآن پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره   تعقل با ایمان سازگاری دارد وسبب تزلزل ایمان نمی شود.   غلط 33- 

درتمدن جدید غرب، این اعتقاد وجود داشت که می پنداشتند.   صحیح 34-   راپذیرفته بودند مخالفت باآن نظریات رامخالفت با دین مسیح )ع( 

چون رهبران کلیسا نظریات دانشمندان گذشته هم کلیسا ازثروتمندترین مالکان بود، وهم مردم راثروتمندشدن دعوت می کرد.   غلط 35-   -36

سبب بدبینی به کلیسا وکشیشان ثرومند بودن کلیسا ودعوت مردم به دوری از دنیا وزهد بود.   صحیح  -37

این جمله معروف ویل دورانت است.   غلط  » »علم وفلسفه در اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالالم توسعه نمی یافت   -38

مونتگمری وات: بسیاری از هنرها وفنون برجسته اروپایی مانند معماری، اسلحه سازی و...مدیون صنعت گران مسلمان می داند.   غلط    غلط 39- 

ازجمله آثار مثبت حوزه علم : علم زدگی است.  -41

رشد سریع علم، اولین اثر مثبت حوزه علم است.   غلط مثبت علم به ترتیب توانایی بهره مندی بیشتر ازطبیعت ورشد سریع علم است.   غلط 41-   

آثار ازجمله آثار منفی حوزه علم، مصرف زدگی است.   صحیح 42-  است. 43-   تاآنان را به تنوع طلبی بکشانند این اثرمنفی علم زدگی 

کارخانه داران بااستفاده ازجاذبه تبلیغات درمردم ، نیازهای کاذب بوجودآوردند  -44

غلط

شکاف کوه ها برای ساختن تونل ومهارآب ها باسدسازی ، نابودی طبیعت است کزجمله آثار منفی حوزه علم می باشد.   غلط  شد.   صحیح 45- 

شکست های پی درپی جوامع غربی درعرصه اخالالق وظهور بحران های اخالالقی دراین جوامع سبب ظهور مکاتب عرفانی ومعنوی  بود.  غلط 46- 

مکاتب وفرقه های عرفانی جدید بدلیل آنکه برآمده ازآموزه های وحیانی اند نتیجه ای مطلوب برای بشر تشنه امروز  به نهاد خانواده بود.  غلط 47- 

ازجمله آثار مثبت حوزه قسط وعدل ، توجه به قانون وتوجه به ترتیب اولین اثر مثبت حوزه قسط وعدل توجه به قانون بود صحیح 48-   فقیر 49- 

استبدادی وموروثی حاکم برکشورهای اروپایی ازصحنه خارج شود، عدم افزایش فاصله میان انسانهای آنچه باعث شد برخی حکومت های   -51

وغنی درجهان بود.   غلط

مشارکت مردم درتشکیل حکومت ازجمله آثار مثبت حوزه قسط وعدل است.  صحیح  به منابع طبیعی آن کشورها رادرپی داشت.  صحیح 51- 

تولید انبوه کاالال ونیاز به بازارهای کشورهای دیگر، احتیاج .د 52-   استعمار که دوره غارت علنی ثروت ملت ها بود وتاآواخر قرن بیستم ادامه دار 

یکی از سیاه ترین دوران زندگی انسان روی کره زمین، دوره  -53

صحیح

تمدن جدید با نگاه معنوی به انسان به ویژه درحوزه روابط زن ومرد بهترین سود رابه نهاد خانواده وارد کرد.   غلط  -54

جهان نظامی شده ومحصور درتسلیحات ازجمله آثارمنفی حوزه علم است.  غلط  ، استفاده ابزاری از زنان وفروپاشی نهادخانواده است.  غلط 55- 

ازجمله آثارمنفی حوزه خانواده درغرب، به ترتیب بی بند وباری جنسی فراوان داشت.  صحیح 56-  گسترده ، خانواده هسته ای هم نمود   بر خانواده 

درغرب قدیم ، مانند همه سرزمین های دیگر عالالوه  -57

امروزه بی بندوباری جنسی آن چنان درغرب رواج یافته است که بسیاری ازمردم به این نتیجه رسیده اند که توان اصالالح ومبارزه با آن را ندارند.  

صحیح 58-

اگرالالیه ظاهری وسطحی موقعیت زن در دنیای امروز کنا رود وباطن آشکار گردد خواهیم دید که سود آوری تجارت فحشا درحال ربودن گوی  

سبقت ازتجارت ماود مخدر واسلحه است.  صحیح 59-
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 امروزه قدرت های تبلیغاتی نیاز آفرینی می کنند ومردم را به دنبال نیازهای کاذبی که آفریده اند می کشانند.    صحیح -61

 سؤاالت کوتاه پاسخ وتشریحی

ا تعقل ب -کفر تلقی می شد رهبران کلیسا چه حکمی داشت وچه رابطه ای میان تعقل با ایمان وجود داشت؟ درقرون وسطی مخالفت باعقاید -61

 ایمان سازگاری نداشت.

کنارگذاشتن اعتقادات باستانی وبت پرستی واعتقاد الف(کدام عامل موجب انحراف این تمدن گردید؟ ب( کدام عامل موجب اتحاد اروپا شد الف( -62

 اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی ب( –به یک دین الهی 

آسیب جدی تنوع طلبی ومصرف گرایی برای مردم درتمدن جدید، چیست؟ انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش وتکامل بعد معنوی  -63

 ومتعالی خویش غافل می سازد.

 بهتر شناسایی کنیم ومسئولیت خود را درمواجهه ثمره ارزیابی تمدن جدید با معیارهای الهی چیست؟   می توانیم نحوه زندگی درآن را -64

 با آن بدانیم.

سست شدن ارتباط شخصی وپیوسته انسان با خدا ثمره کدام یک از آیین ها وتفکرات نادرست مبلغان مسیحی بود؟ اعتراف به گناهان خود  -65

 اختصاص عبادت وراز ونیاز با خدا به روز معین ودرمحل کلیسا -درحضور کشیش

ر اروپا عالقه به پژوهش وآزمایش وتجربه افزایش یافت، نقد رهبران کلیسا شروع شد، حقوق وقانون مورد توجه واقع گردید وخرد چه زمانی د -66

 ورزی در دستور کارقرارگرفت؟  اندیشمندان ودلسوزان اروپایی برای تحول درجامعه خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند.

وجه به ت -جدید درحوزه علم وقسط وعدل به ترتیب کدام است؟ رشد سریع علم وتوانایی بهره مندی بیشتر از طبیعتآثار وپیامد مثبت تمدن  -67

 قانون ومشارکت مردم در تشکیل حکومت

فل غا -جدی ترین آسیب مصرف گرایی وایجاد تنوع طلبی چه بود وچه نتیجه ای دربرداشت؟ تغییر الگوی زندگی ودل مشغولی دائمی مردم -68

 تن انسان از اساسی ترین نیازخودساخ

 ،ظهور پدیده استعمار معلول چیست وازپیامدهای نادرست تمدن جدید درچه حوزه ای است؟ تولید انبوه کاال ونیاز به بازارهای کشورهای دیگر  -69

 قسط وعدل  -احتیاج به منابع طبیعی وروحیه فزون خواهی

که قدرت تأثیر گذاری ما را افزایش می دهد، چه فوایدی دارد؟ به ما کمک می کند که آشنایی با نقاط قوت وضعف تمون جدید عالوه بر آن  -71

 درراستای احیای تمدن اسالمی، ازنقاط قوت وضعف این تمدن بهره مند شویم وازضعف هاعبرت بگیریم.

فا یک موجود زنده طبیعی مانند مصرف زدگیی نتیجه کدام دیدگاه غالب وحاکم درتمدن جدید است وسرانجام این اندیشه چیست؟ انسان صر -71

 بی توجهی به بعد معنوی وفطرت الهی -دیگر موجودات ولی پیچیده تر است

 توجه گسترده کشورهای اروپایی به حقوق ، قانون وساختار حکومت ، عکس العملی دربرابرچه چیری بود؟ که ابتدا چگونه اتفاق افتاد؟ حاکمیت -72

 ترجمه آثار اسالمی  -نامطلوب کلیسا

 نگاه مادی به انسان به ویزه در حوزه روابط زن ومرد  ردشدن بیشترین آسیب به نهاد خانواده معلول چه چیزی درتمدن جدیداست؟وا -73

 بی معنا شدن ضابطه ومعیار مذهبی یا اخالقی که منشاء الهی داشته باشد ازتبعات چه چیزی است؟ بی بند.باری جنسی -74

 د؟ تعقل با ایمان سازگاری ندارد وسبب تزلزل ایمان می شود.اعتقاد رهبران کلیسا درخصوص تعقل چه بو -75

 درتمدن جدید اعتقاد رهبران کلیسا، درمنع انتشار نظریات جدید ، برخاسته ازچه چیزی بود؟مخالف بانظرات سابق رامخالفت با دبن دانستن -76

؟ انسان صرفا یک موجود زنده طبیعی مانند الف(دیدگاه غالب وحاکم درتمدن جدید درخصوص انسان چیست؟ ب(به چه نتیجه ای منجرشد -77

 غفلت ازتکامل بعد معنوی -دیگر موجودات ولی پیچیده تر است

الف(درچه صورتی وضع حاکم درتولید فیلم ها، رمان ها ب(وتصاویر تبلیغاتی )اززنان( درتمدن جدید تغییر می کرد؟ بعد معنوی والهی انسان  -78

 ه دین اسالم بها می داد ، شخصیت داده می شد.ب( به زنان آن گونه ک -دارای اهمیت بود

 بهره گیری ازتجربیات سایر تمدن ها -2کلیسا وتعالیم تحریف شده  -1زمینه های پیدایش تمدن جدید رانام ببرید؟  -79

 توانایی بهره مندی بیشتر ازطبیعت -2رشد سریع علم  -1آثارمثبت تمدن جدید درحوزه علم رانام ببرید؟  -81

 علم زدگی -3نابودی طبیعت -2مصرف زدگی  -1ید درحوزه علم رانام ببرید؟  اثارمنفی تمدن جد -81

 مشارکت مردم درتشکیل حکومت -2توجه به قانون  -1آثار مثبت حوزه قسط وعدل درتمدن جدید را نام ببرید؟  -82

فاصله میان انسان های فقیر وغنی افزایش  -2ظهور ظلم فراگیر وپدیده استعمار -1آثارمنفی حوزه قسط وعدل درتمدن جدید را نام ببرید؟  -83

 جهان نظامی ده ومحصور درتسلیحات -3درجهان 

 استفاده ابزاری از زنان  -3بی بند وباری جنسی  -2فروپاشی نهاد خانواده   -1برخی از آسیب ها ی تمدن جدید درحوزه خانواده را نام ببرید؟  -84
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ر این تمدن  ف مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت ها وبت باظهو-1آثار مثبت تمدن جدیدومسیحیت در اروپا رابنویسید؟  -85

کتابهایی دراخالق ، معنویت  -4بناهای عظیم وباشکوه مذهبی ساخته شد -3انحاد ویکپارچگی درسرزمین اروپا حاکم شد -2خانه ها ازبین رفت 

 وفرهنگ نگارش یافت وآثارهنری بزرگی پدیدآمد.

آنان معتقد بودند که آدم دربهشت اولیه مرتکب گناه شده است واین  -1مورد(4عقایدغلط اروپاییان درقرون وسطی وآثار منفی آن را بنویسید؟ ) -86

بشریت  ع( خود رابه عنوان تاوان گناهان)اعتقاد داشتند که مسیح  -2گناه به فرزندان آدم نیز سرایت کرده وهرکسی باگناه اولیه به دنیا می آید.  

عبادت  -4  1اعتراف به گناهان درحضور کشیش ، آیین دیگری بود که توسط مبلغین میان مسیحیان رواج یافت -3فدا کرد وبه دارآویخته شد  

 وراز ونیاز با خدا نیز به روز معینی درهفته ودرمحل کلیسا ودرحضور کشیشان اختصاص یافت.

عالقه به پژوهش وآزمایش تجربه افزایش  -2کتاب های دانشمندان مسلمان  -1استفاده کردند؟  اروپا درقرون وسطی ازکدام ثمرات تمدن اسالمی -87

 خردورزی در دستور کارقرار گرفت. -5حقوق وقانون مورد توجه واقع گردید -4نقادی رهبری کلیسا شروع شد    -3یافت

نتگمری وات: علم وفلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ سخنان دانشمندان درخصوص تأثیر پذیری اروپا ازتمدن اسالمی را بنویسید؟ م -88

 ناسالم توسعه نمی یافت.    ویل دورانت: بسیاری ازهنرها وفنون برجسته اروپایی همچون معماری، اسلجه سازی و...را مدیون صنعتگران مسلما

 می داند.

 رشته انسانی  -مسئولیت بزرگ ماهم  سیزدسؤاالت درس 

 مناسب کامل کنید. جای خالی راباکلمات

ما به عنوان ایرانی مسلمان دوتجربه راپشت سر گذاشتیم ، یکی برچیدن نظام...........وابسته به بیگانه وبرپاساختن نظامی متکی برارای  -1

 قوانین -مردم...........اسالم ودیگری پیروزی در دفاع مقدس.     استبدادی

کشورها رابه تأثیر ........به غیب درپیروزی واثرات سازنده حکومت مبتنی بر.........افزایش داد.   دوتجربه ملت مسلمان ایران ، اعتقاد مردم دیگر -2

 دین اسالم -ایمان

تاق ...........مشدوتجربه ملت مسلمان ایران، مردم دیگرکشورها رانسبت به قدرت های استکباری حاکم برجهان آگاه کرد وبرای رسیدن به ...............و... -3

 عدالت -تشنه تر ساخت.    معنویتتر و

ر نزدیک می سازد.   گذشته دربردارنده تجربه های فراوان است که..................و.............. ما را افزایش می دهد وما را به تصمیم گیری های درست ت -4

 روشن بینی -بصیرت

 انتخاب -ی مؤثر ، ضروری والزم است.    واقعیت هاشناخت دنیای جدید نیز جهت درک درست............و............روش ها -5

 پاکی ها -خانواده کانون رشد.....................و....................ومحل تربیت نسل های خالقف توانمند وبا همت است.    فضیلت ها -6

 رمج -می گردد.     فساد....وحضور انسانهای با فضیلت وکارآمد تحکیم بنیان خانواده سبب رشد فضایل اخالقی درجامعه ، کاهش ..............و............ -7

دار نیستند مسئولیت اگر بنیان خانواده سست شود، .....................و.....................گسترش می یابد ونسل هایی که از قوت وقدرت روحی کافی برخور -8

 تباهی     –های اجتماعی را برعهده می گیرند.     فساد 

حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده امکان پذیر نیست بلکه نیازمند جامعه ای  -9

 توانمند   -.................و..................است.   مستحکم

است که می توانیم به جامعه ای ................و............برای  باید بکوشیم جامعه خود را به شاخص های تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم ودر آن صورت -11

 نمونه   -دیگران تبدیل شویم.     اسوه

تبلیغ فرهنگ متعالی برای معرفی تمدن متعالی اسالم وشاخص های آن درجهان به.....................و.................نیاز است که محل تولید فکر واندیشه و -11

 مرکزی-ن می یاشد.کانوناسالم درجها

م تبدیل شویم.         اگر بنیان های جامعه خود را ................کنیم ونقاط...............این جامعه را برطرف کنیم می توانیم به کانون اصلی تبلیغ اسال -12

 ضعف -مستحکم

 تسلط -استقالل                        .بیگانگان می شود.       پیشرفت علمی ، پایه های ..............یک ملت راتقویت ومانع................. -13

 استحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای ............................درمیان افکارعمومی جهان است.    حضورکارآمد -14

 حقوق                               خواهند یافت .  کشوری که مردم آن ازعلم بی بهره می باشند هرگزبه...............خود دست ن -15

 افتخارقله های                           ......  رابه سرعت فتح خواهد کرد.    .................ملتی که به توانایی خود ایمان وباور دارد........... -16

 معقول   -منطقی           میان یک پیام و روش تبلیغ آن بایدتناسب ..............................و...............برقرار باشد.                              -17
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