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 –رشته انسانی  عصرشکوفاییدهم  یازسؤاالت درس 

 مناسب کامل کنید.جای خالی را باکلمات 

 دینی -الهی رسول خدا)ص( آمد تاباهمکاری وتالش وهمراهی مردم ، مقدمات تمدنی برپایه معیارهای ....................و.................رابناکند.  -1

 مردم  -..............و................بود.   جامعهتمامی رفتارهای پیامبراکرم) ص( منطبق برمعیارهای الهی ودینی ومعرفی آنها به  -2

واستقامت وراه  خداوند ازپیامبر)ص( می خواهد که نه تنها خودش ف بلکه جامعه را برای برقراری جامعه ...............وتمدن................به پایداری -3

 اسالمی -دعوت کند وبه چنین مرحله ای ازآمادگی برساند.   توحیدی

 عمل -معه ای باآن فرهنگ منحط، پیامبرخدا)ص( با...............و......................خودبسیاری ازسنت های جاهلی رانابودساخت.  رفتاردرجا -4

 ارزش ها -حضرت فاطمه )ص( پس از رسول خدا)ص( چشمه سار همیشه جاری...............و................درجامعه اسالمی شد.    خوبی ها -5

خدیجه)س( ثروت فراوان وشخصیت اجتماعی خود رافدای تالش های رسول خدا)ص( کردونقش ممتاز خود رادرشکل گیری بزرگترین حضرت  -6

 ...............ایفا نمود.    تحول جهانی
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................آغازشد.   ارزش رفتارهای پیامبر)ص( وتنها دخترش فاطمه)ص( جهت احیای..................فراموش شده انسانی ، به بازگشت وفروریختن . -7

 سنت های -های

همه ....................و...................شد که پیامبر)ص( به ارمغان آورده وپیامبران بزرگ الهی برای آنها مبعوث حضرت فاطمه )س( وارث وترویج کننده  -8

 ارزش هایی -شده بودند.    مفاخر

حکومت هایی که دیگر پیامبر)ص( ویاران ایبشان را الگوی خود قرار نمی دادند بار دیگر برخی از  با توسعه سرزمین های اسالمی وشکل گیری -9

 رفتارهای جاهلی نسبت به .............پدیدار شد.  زن

حقوق حاکمان بنی امیه وبنی عباس وبسیاری دیگر ازحاکمان سرزمین های اسالمی باتشکیل حرمسرا، زنان زیادی را به دربار خودآوردند،  -11

 ............آنان رانادیده گرفتند.   الهی

 مبارزه -قرآن کریم، تلقی موجود درجه دوم زن را به شدت .....................وبا آن ...................کرد.   نفی -11

 خاص -.   علمیکی از ویژگی های فرهنگ علمی دوره اسالمی عدم اختصاص.............به طبقه یاقشر.....................بود -12

 شوق وعالقه مسلمانان به دانش سبب شد که دربسیاری ازشهرها درکنار هرمسجد..............نیز بناکنند.   مدرسه ای -13

امیر مومنان علی)ع( که نهج البالغه اش نشان خردورزی واحترام به تفکر وتعقل است فرمودند: ای مردم هشیار باشیدکه کمال دین داری  -14

 برمبنای علم است.   دانش آموختن ............وعمل

وشب ها را بنابرفرموده امیر المومنین)ع( منزلت عالم ودانشمند واالتر ازکسی است که باکوشش ، روزها رابه ..........................می گذراند  -15

 عبادت -به...................سپری می سازد.   روزه

 ز مهمترین ..............اسالمی شمرده می شود.    معیارهای تمدنبرقراری عدالت ازاهداف رسالت پیامبر)ص( وا -16

 درستی یانادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 آمد تاباهمکاری وتالش وهمراهی مردم مقدمات حکومت اسالمی رابرپایه قوانین موجودآن زمان بنانهد؟ غلط رسول خدا )ص( -17

 الهی ودینی بود.   صحیحتمام رفتار های پیامبر)ص( منطبق برمعیارهای  -18

 خداوند ازپیامبر)ص( می خواهد که نه تنها خودش ، بلکه جامعه را برای برقراری جامعه توحیدی وتمدن اسالمی به پایداری واستقامت در راه -19

 دعوت کند.  صحیح

 پس از پیامبر)ص( درطول چندقرن تمدنی پدیدنیامد وهیچ جنبه مثبتی نداشت.   غلط -21

 رهنگ منحط، پیامبر)ص( بارفتار وعمل خود بسیاری از سنت های جاهلی رانابودساخت.   صحیحدرجامعه ای باآن ف -21

 حضرت فاطمه )س( پس از رسول خدا)ص( چشمه سار همیشه جاری خوبی ها وارزش ها درجامعه اسالمی شد.   صحیح -22

 حضرت خدیجه )س( درشکل گیری بزرگترین تحول جهانی نقش ممتازی ایفاننمود.   غلط -23

بتدریج رفتارهای پیامبر)ص( وتنها دخترش فاطمه)س( جهت احیای ارزش های فراموش شده انسانی به بازگشت وفروریختن سنت های جاهلی  -24

 آغازشد.    صحیح

 حضرت فاطمه)س( وارث وترویج کننده همه مفاخر وارزش هایی شد که پیامبر)ص( به ارمغان آورده وپیامبران بزرگ الهی برای آن مبعوث شده -25

 بودند.  صحیح

 باتوسعه سرزمین های اسالمی وشکل گیری حکومت های اسالمی که پیامبر)ص( راالگو قرار دادند دیگر رفتارهای جاهلی برنگشت.   غلط -26

پس از رحلت رسول خدا)ص( در دوره بنی امیه ، موقعیت زن و خانواده درتمدن اسالمی بسیار برتر ازموقعیت زن دراروپا وسایر مناطق جهان  -27

 بود.   صحیح

 در دوره بنی امیه ، زنان حق مالکیت وکارنداشتند ودسترنج آنها به خودشان تعلق نداشت.   غلط -28

 یکی ازویژگی های فرهنگ علمی دوره اسالمی ، اختصاص علم به طبقه یاقش خاص نبود.    غلط -29

 تالش پیامبر)ص( وپیشوایان دینی سبب عالقه مسلمانان به علم ودانش شد.   صحیح -31

 اکان ما ایرانیان ، درجهان اسالم توانستند علوم ودانش بشری را از چند شاخه محدود به پانصد شاخه برسانند.   صحیحنی -31

درآن روزگار)دوره گسترش سرزمین اسالمی( دنشجویان اروپایی برای تحصیل به دانشگاههای اسالمی می شتافتندوپادشاهان برای معالجه به  -32

 جعه می کردند. صحیحبیمارستان های مسلمانان مرا

 یکی از ابعاد عدالت ، عدالت اقتصادی است که قرآن کریم تفاوت انسان دین دار وبی دین را در آن دانسته است.   صحیح -33

 سؤاالت کوتاه پاسخ وتشریحی
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سلنا رسلنا بالبینات لقد ار -ت واین عمل چه مفهومی را به ما نشان می دهد؟   سخن حق درمقابل سلطانی ستمگرعمل برترین جهاد اسکدام  -34

 وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط(

حضرت فاطمه)س( درتبیین علت عدم احساس رنج وزحمت درپاسخ به فردی که پرسش های متعددی ازایشان می کرد خود را به عنوان چه  -35

مجموع مروارید هایی که فاصله میان زمین واسمان  -داوندفردی معرفی نمود ومزد عمل خود را بیشتر ازچه چیزی بیان کرد؟ کارگزار وخادم خ

 راپرکند.

یان نبرتر دانستن حکومت اسالمی ازدیگر حکومت ها دراحتجاج میان زهره بن عبداهلل فرستاده سپاه مسلمانان ورستم فخ زاد ، فرمانده سپاه ساسا -36

 ه شده اند وبا هم برابر وبرادرند.ناشی از رعایت کدام دستور الهی بود؟ همه مردم از یک پدر ومادر افرید

فاطمه پاره ای ازتن من است هرکه او را بیازارد مرا آزرده است وهرکس مرا بیازارد » بیان جایگاه حضرت فاطمه )س( توسط رسول اکرم)ص(  -37

 تحکیم بنیان خانواده -به چه منظور است؟ احیای منزلت زن وارزش های اصیل او« خدا را آزرده است

آیات قرآن ، آنان که دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند وآنان که در مال خود برای محرومان حق معینی قرار داده اند به باتوجه به  -38

تیمان را ی -نمازگزاران -ترتیب درکدام گروه قرار می گیرند وگروه نخست مرتکب چه عمل ناپسند دیگری نیز می شوند؟ تکذیب کنندگان دین

 انند.از خود می ر

اینکه زنان نزد حضرت فاطمه )س( می رفتند وسواالت دینی می پرسیدند وآن حضرت )س( پاسخ می دادند بیان کننده کدام منزلت حضرت  -39

فاطمه )س(بودونشان دهنده چه امر دیگری است؟ هم بیانگر منزلت علمی وبینش روشن حضرت فاطمه)س( وهم توجه به معرفت وتفکر درایشان 

 می دهد. رابه مام نشان

( درخشان بودن وضع مسلمان درامور 2( شوق وعالقه نیاکان ایرانیان به دانش 1سه دلیل برای تئسعه علم درعصر تمدن اسالمی بنویسید؟  -41

 ( منحصر نبودن تحصیل علم به طقه وقشر خاص3بهداشت وسالمت  

( زنان حق مالکیت 1 رابنویسید؟ نسبت سایر مناطق جهان  جایگاه زن در دوره رسول خدا)ص( وحکومت های اسالمی پس از رحلت ایشان  -41

( تحصیل برای زنان آزاد بود واندیشمندان بزرگ از 2وکارشدند ودسترنج آنها به خودشان تعلق داشت ودراختیار همسر یا پدر قرار نمی گرفت.

وم بودن را به شدت نفی کرد وبا اینکه حتی درآن عصر (قرآن کریم اصوال تلقی درجه د3زنان درجهان اسالم پیدا شدند که قبال سایقه نداشت. 

 وحتی تا همین دوره های اخیر در اروپا زن براساس تورات موجود درجه دوم تلقی می کردند آیات قرآن با این نگاه مبارزه کرد.

است و درعین این حال که این خانواده رفتار پیامبر)ص( با دختر ایشان وزنان ، گویای چیست؟ برای جامعه آن روز ونیز امروز بیسارآموزنده  -42

زاری بالگوی تمام عیار عفافف حیا و پوشش اسالمی بود تا به دیگر مومنین بیاموزد که توجه به مقام ومنزلت زن به معنی بی بند وباری ف نگاه ا

 به او متزلزل ساختن بنیان خانواده نیست .

ینا والذین جاهدوا ف» تمگر به حق سخن بگوید مصداق کدام آیه شریفه خواهد بود؟ با توجه به روایات پیامبر)ص( کسی که درمقابل سلطان س -43

 « لنهدینهم سبلنا وان اهلل لمع المحسنین

ه در دوره تمدن اسالمی چگون ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه(» وضعیت معیار بیان شده درآیه  -44

 عه سرزمین های اسالمی برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زنان پدیدار شد وحقوق الهی آنان نادیده گرفته شد.بود؟   با توس

ین درقرآن نمازگزاران وتکذیب کنندگان د« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» با توجه به آیه شریفه  -45

یتیمان را از خود می دانند ودیگران را  -اند؟   درمال خود برای محرومان وفقران حق معینی حق معینی قرار داده اندکریم چگونه توصیف شده 

 به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.

ی انسان منظور الف( بنا بر فرموده پیامبر اکرم ) ص( چه کسانی از آتش دوزخ در امان اند  ب( و در چه صورتی ثواب وپاداش یک ساله عابد برا -46

 می گردد؟  الف( جویندگان علم         ب( شاگردی که برای تحصیل علم به خانه عالمی رفت وآمد کند.

چه درخواستی از رسول اکرم)ص( دارند ؟ خداوند در « واستقم کما امرت ومن تاب معک وال تطغوا انه بما تعملون بصیر» خداوند درآیه شریفه  -47

خواهد که نه تنها خودش بلکه جامعه را برای برقراری جامعه توحیدی وتمدن اسالمی به پایداری واستقامت در راه این آیه ازپیامبر) ص( می 

 دعوت کند وبه چنین مرحله ای ازآمادگی برساند.

آمد تا با  رسول خدا) ص( آمد تا با همکاری مردم مقدمات چه تمدنی بنا نهد ورفتار های ایشان دراین خصوص چگونه بود؟ رسول خدا) ص( -48

همکاری وتالش وهمراهی مردم مقدمات تمدنی برپایه معیارهای الهی ودینی را بنا کند  . تمام رفتارهای پیامبر)ص( منطبق برهمین معیارها 

 ومعرفی آنها به جامعه ومردم بود.

کیم خانواده نزدیک شد؟ رفتارهای تمدن اسالمی در زمان رسول خدا)ص( وپس از ایشان به چه میزانی به معیارنمدن اسالمی درزمینه تح -49

پیامبر)ص( وتنهادخترش حضرت فاطمه)س( به جهت احیای ارزش های فراموش شده انسانی به بارنشست وفروریختن سنت های جاهلی 
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ی بی زن به معن آغازشد.این خانواده که الگوی تمام عیار عفاف، حیا وپوشش اسالمی بودند تا به دیگر مومنین بیاموزندکه توجه به مقام ومنزلت

ده نیست. اما باتوسعه سرزمین اسالمی وشکل گیری حکومت ها وابندوباری ، نگاه ایزاری به او ویا به معنی هوس رانی ومتزلزل ساختن بنیان خان

ه وبنی کمان بنی امیحاکه دیگر پیامبر)ص( ویاران ایشان الگوی خود قرارنمی دادند باردیگر به برخی ازرفتار های جاهلی نسبت به زن پدیدار شد.

 .عباس وبسیاری دیگر ازحاکمان سرزمین های اسالمی باتشکیل حرمسرا ف زنان زیادی رابه دربار خودآوردند، حقوق الهی آنان رانادیده گرفتند

 و درس دهم رشته تجربی ریاضی)تمدن جدیدومسئولیت ما( –سؤاالت درس دوازدهم  نگاهی به تمدن جدید رشته انسانی 

 راباکلمات مناسب کامل کنید. جای خالی

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

 قوت -تمدن بره مندشویم.   تمدن اسالمی

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

 تمدن اسالمی -..............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

 لهیرفت.   اازجمله 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 -ن ...........به فرزندان آدم نیز سرایت کرده است.   مرتکب گناهمسیحیان معتقدند که آدم دربهشت اولیه ............شده است وای -7

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

 ایمان -ازگاری ندارد وسبب تزلزل ..................می شود.   تعقلدرمسیحیت این اعتقاد وجود داشت که ................با ایمان س -9

خالفت مازآنجا 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

ق یز ثروتمنترین مالکان بود، اما مردم را به دوری از....................و...................نسبت به مواهب طبیعی ونعمت های الهی تشوبا اینکه کلیسا خود، ا -11

 زهد -می کرد.    دنیا

 اسالممونتگمری 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 کاالهای متنوع وگوناگونجدی 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 -........برای بشر تشنه امروزنداشته است.     وحیانی......................نیستند نتیجه ای جز ................

 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 -زجمله آثارمنفی حوزه قسط وعدل ، افزایش فاصله میان انسان های ...........و..............درجهان است.    فقیرا -19

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

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

 درستی یانادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید 

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

 صحیح

 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 اسالمی از نقاط قوت آن بهره مند  -24

 شویم.   صحیح
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