
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی دوازدهم درس 10

دبیرستان شهید چمران

اگر قرار باشد اصلی ترین مواردي را که در شناخت نقاط قوت و ضعف تمدن غرب داراي مطلوبیت است، با حفظ ترتیب بیان کنیم، به کدام مورد  1
خواهیم رسید؟

ارتباط مستقیم ما مسلمانان با این تمدن جدید – تاثیرپذیري و افزایش تاثیر گذاري ما بر روي تمدن جدید

ارتباط مستقیم ما با این تمدن جدید – بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی

بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی - تاثیرپذیري و تاثیر گذاري ما بر آن

افزایش قدرت اثر گذاري با حفظ آگاهی و هوشیاري - بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی

اگر تمدن اروپا را در دومین دوره اش مورد مطالعه قرار دهیم، به کدام یک از نتایج زیر دست خواهیم یافت؟  2

این دوره از تمدن با ضعف کلیسا همراه بود و در آن دوره نفوذ کلیسا محدود به زندگی دینی مردم می شد.

اگرچه در آن دوره مسیحیت در اروپا گسترش چندانی نداشت، اما صاحبان کلیسا قدرت باالیی داشتند.

این دوره از پیش از میالد مسیح آغاز شده و تا قرن شانزدهم ادامه یافت و در آن کلیسا حاکمیت داشت.

شروع این دوره مقارن با گسترش مسیحیت در بین مردم و قدرت سیاسی و اجتماعی کلیسا است.

در دورة دوم تمدن اروپا بخشش گناهان از نگاه کلیسا متوقف بر چه اقدامی به شمار می رفت و این بخشش تا چه زمان بر قرار بود؟  3

اعتراف انسان گناه کار در برابر کشیش – با این اعتراف عفو ابدي براي فرد رقم می خورد.

راز و نیاز با خدا در روز معینی در هفته – با این اعتراف عفو ابدي براي فرد رقم می خورد.

راز و نیاز با خدا در روز معینی در هفته – تا زمانی که فرد به اعتراف خود در کلیسا ملتزم باشد.

اعتراف انسان گناه کار در برابر کشیش – تا زمانی که فرد به اعتراف خود در کلیسا ملتزم باشد.

کدام یک از موارد زیر دربارة موضوع «توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت» به نکتۀ صحیحی اشاره کرده است؟  4

از جمله آثار مثبت تمدن اروپا در دورة دوم است و علت اصلی تحقق آن علم و تکنولوژي است.

از آثار منفی تمدن غرب است، چرا که انسان نباید در طبیعتی که امانت الهی است تصرف کند.

نمونه اي از انحرافات اروپاییان به شمار می رود، چرا که محصول نگاه مادي به نظام هستی است. 

یکی از آثار مثبت تمدن اروپا در حوزة علم است و قدرت نمایی انسان در برابر طبیعت می باشد.

امام خمینی (ره) چه مرزي را مرز تحمل ما از سوي بیگانگان معرفی نمودند و این مسأله مربوط به کدام یک از حوزه هاي اثرگذاري تمدن جدید  5
است؟

پدیدة استعمار - عدول از همۀ هویت ها و ارزش هاي معنوي و الهی مان عدل و قسط - به تاراج بردن تمام سرمایه ها و وابستگی همیشگی مان

پدیدة استعمار - به تاراج بردن تمام سرمایه ها و وابستگی همیشگی مان عدل و قسط - عدول از همۀ هویت ها و ارزش هاي معنوي و الهی مان

به ترتیب «خارج شدن برخی حکومت هاي استبدادي و موروثی از اروپا» و «تاراج اکثر نقاط جهان با قدرت نظامی» از پیامد هاي کدام یک از آثار  6
حوزة عدل و قسط براي احیاي تمدن اسالمی است؟

توجه به قانون - افزایش فاصلۀ میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان

مشارکت مردم در تشکیل حکومت - افزایش فاصلۀ میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان

مشارکت مردم در تشکیل حکومت - جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات

توجه به قانون - جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات
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جهت ابالغ پیام رهایی بخش اسالم با روش هاي معقول و قرآنی، اولین شیوة مورد توصیۀ خداوند به پیامبرش چیست و کدام روش را به صفت  7
«نیکوتر» آذین بسته است؟

«الَموِعَظِۀ» - «الَموِعَظِۀ» «الَموِعَظِۀ» - «جاِدلُهم» «بِالِحکَمِۀ» - «جاِدلُهم» «بِالِحکَمِۀ» - «الَموِعَظِۀ»

تولد و تربیت ذریّه اي که ادامه دهندة راه توحید و اسالم باشند، در خانواده اي که به کدام آیه اهمیت می دهند امکان پذیر است؟  8

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا ...»  »  «َمْن آَمَن بِاهللاَّ ْزواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیِبِهنَّ  «یا َأیَُّها النَِّبیُّ ُقْل ِألَ

ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزواجًا َو َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزواِجُکْم بَنیَن َو َحَفَدًة»   «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها»  «َو اهللاَّ

«شکل گیري نظام هاي سیاسی جدید بر پایه قدرت سرمایه داران»، «تشکیل وزارت تنهایی در انگلیس» و «تعظیم در برابر عظمت روح پیامبر اکرم  9
(ص)» به ترتیب از پیامد هاي چه مواردي هستند؟

 افزایش فاصله میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان - بی بند و باري جنسی - ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم

 ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار - بی بند و باري جنسی - ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم

 ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار - فروپاشی نهاد خانواده - حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی

 افزایش فاصله میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان- فروپاشی نهاد خانواده - حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی

«نابودي فرهنگ مستقل ملت ها» و «غلبۀ سودآوري تجارت فحشا بر مواد مخّدر و اسلحه» به ترتیب نتایج نامبارك کدام یک از آثار تمدن جدید می   10
باشد؟

ظهور ظلم فراگیر و پدیدة استعمار - بی بند و باري جنسی ظهور ظلم فراگیر و پدیدة استعمار - استفادة ابزاري از زنان

جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات - بی بند و باري جنسی  جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات - استفادة ابزاري از زنان

با دقت در سیر تمدن اروپا بیان کنید که کدام یک از موارد زیر درباره اولین دورة این تمدن به درستی بیان شده است؟  11

این دوره از تمدن پس از میالد مسیح در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان نیز ادامه یافت.

دورة اول تمدن اروپا پیش از میالد مسیح در روم باستان شکل گرفت و در یونان هم ادامه یافت.

اولین دورة این تمدن در یونان باستان و پیش از میالد مسیح شکل گرفته سپس در روم باستان نیز ادامه یافت.

تمدن اروپا ابتدا پس از میالد مسیح در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان نیز ادامه یافت.

اگر گفته شود که «با ظهور این تمدن، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد»، اشاره به کدام دورة تمدنی دارد و از دیگر ویژگی هاي این  12
دوره تمدنی کدام است؟

دورة سوم – تولید علمی جهشی فوق العاده داشت، به طوري که آن دوران را می توان دوران علم نامید.

دورة دوم - تولید علمی جهشی فوق العاده داشت، به طوري که آن دوران را می توان دوران علم نامید.

دورة سوم - کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.

دورة دوم - کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.

کدام یک از موارد زیر را نمی توان به عنوان نقاط منفی اعتقادي دورة دوم تمدن اروپا تلقی کرد؟  13

رهبریان این دوره در مقابل نظریات جدید مخالفت کرده و حق را منحصر در آراء خود می دانستند.

معتقد بودند که آدم در بهشت مرتکب گناه شده و این گناه به فرزندان آدم نیز سرایت کرده است.

تنوع طلبی و مصرف گرایی به نحو غیر مرسومی رواج یافته و جز سبک زندگی مردم به شمار می رفت.

هر کودکی پس از تولد باید غسل ویژه اي (غسل تعمید) داده شود تا گناه از آن کودك پاك گردد.

سردمداران جریانی که در اوضاع نا به سامان کلیسا به دنبال راه حل بودند، کدام گروه بوده و بدبینی ایشان نسبت به کلیسا از چه جهت بود.؟  14

 رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاري از دانشمندان اروپا – دوگانگی در گفتار و رفتار کلیسا

دانشمندان و متفکرینی که کلیسا مانع نشر آرائشان بود – دوگانگی در گفتار و رفتار کلیسا

رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاري از دانشمندان اروپا – دین مداري رهبران اصلی کلیسا

 دانشمندان و متفکرینی که کلیسا مانع نشر آرائشان بود – دین مداري رهبران اصلی کلیسا
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کدام یک از موارد زیر را نمی توان از انحراف هاي دورة دوم تمدن اروپا به شمار آورد؟  15

پذیرش عقاید رهبران کلیسا دربارة هر موضوعی، حتی موضوعات علمی، ضروري بود و مخالفت با آن کفر تلقی می شد.

به عقل و عقالنیت کم تر توجه می شد و این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاري ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود.

زن حق مالکیت نداشت و باید نام خانوادگی وي به نام خانوادگی شوهر تغییر یابد. این تغییر نام، هنوز در اروپا رایج است.

مکاتب عرفانی اگرچه در ظاهر ادعاي معنویت داشتند؛ اما به دلیل غیر وحیانی بودن، نتیجه اي جز سردرگمی برایشان نداشت.

«مغفول ماندن اساسی ترین نیاز انسان؛ یعنی پرورش و تکامل» برآمده از کدام اثر منفی تمدن غرب است و چه رویه اي باعث تحقق آن می شود؟  16

مصرف گرایی - اهمیت قائل شدن براي مصارف مادي و توجه بیش از حد به ظاهر موارد مصرفی

بی بند و باري جنسی - نگاه کامًال مادي به انسان و عدم توجه به ابعاد متعالی روحانی و معنوي او

مصرف گرایی - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم نسبت به کاالهاي متنوع تولیدي

بی بند و باري جنسی - عدم تمرکز روي نیازهاي معنوي و توجه بیش از حد به ابعاد شهوانی

اگر با کمی تأمل مسألۀ «مصرف گرایی» را مورد مداقه قرار دهیم، آن را در کدام حوزه قرار خواهیم داد و جدي ترین آسیب آن را چه چیز معرفی  17
خواهیم کرد؟

آثار منفی حوزة خانواده - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع

آثار منفی حوزة علم - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع 

آثار منفی حوزة خانواده - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب

آثار منفی حوزة علم - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب 

ظهور مکاتب عرفانی در تمدن نوین غرب، برآمده از کدام موضوع و چه ثمراتی را در پی داشته است؟  18

فهم این حقیقت که دین از عرصۀ اجتماع و سیاست قابل حذف نیست - میل انسان را به دین الهی و معنویت افزایش داده است.

فهم این حقیقت که دین از عرصۀ اجتماع و سیاست قابل حذف نیست - نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر امروز نداشته است.

درك این که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي بشر باشد - نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر امروز نداشته است.

درك این که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي بشر باشد - میل انسان را به دین الهی و معنویت افزایش داده است.

دور از دسترس تلقی کردن «احیاي تمدن اسالمی» ناشی از چه نگاهی است و «توجه ویژه به حقوق و قانون» از پیامدهاي کدام دورة تمدنی در غرب  19
است؟

دریافت سطحی از توانایی انسان، قدرت جوانان و آموزه هاي اسالم - دومین دوره بهت زدگی و خود باختگی در مقابل سیطرة تمدن مدرن غرب - دومین دوره

دریافت سطحی از توانایی انسان، قدرت جوانان و آموزه هاي اسالم - سومین دوره بهت زدگی و خود باختگی در مقابل سیطرة تمدن مدرن غرب - سومین دوره

رهبر معظم انقالب در بیانات خویش چه چیز را مایۀ محرومیت یک جامعه از حقوق خویش مطرح کردند و از نگاه ایشان عالم شدن یک ملت تابع  20
چه عاملی است؟

بی بهرگی مردم جامعه از علم - به کار افتادن استعدادهاي یک ملت خود باختگی در برابر زورگویان - به کار افتادن استعدادهاي یک ملت

بی بهرگی مردم جامعه از علم - اعتماد به نفس ملی و اتکا به خویش خود باختگی در برابر زورگویان -  اعتماد به نفس ملی و اتکا به خویش

بنا بر فرمودة امام خمینی و با استناد به آیات قرآن، دشمنان اسالم با چه الگویی به دشمنی خود ادامه می دهند و این امر تحت کدام مورد قرار می   21
گیرد؟

دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند، مگر اینکه شما را از دین تان برگردانند. - ظهور ظلم فراگیر و پدیدة استعمار

دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند، مگر اینکه شما را از دین تان برگردانند. - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد

دشمنان تا آن زمان که شما را مطیع خود نسازند و سرزمین هایتان را غصب نکنند، عقب نمی نشینند. - ظهور ظلم فراگیر و پدیدة استعمار

دشمنان تا آن زمان که شما را مطیع خود نسازند و سرزمین هایتان را غصب نکنند، عقب نمی نشینند. - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأن َیْکُفُروا بِِه ...»  هستند، ما را به کدام یک از شاخص هاي قرآن کریم با رد گروهی که متصف به صفت  «ُیِریُدوَن َأن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ  22
تمدن اسالم تشویق می کند؟

َس ...  َمن آَمَن بِاهللا َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفَلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم ...  س بُنیانَه َعلی َتقوي ِمَن اهللا َو ِرضواٍن َخیٌر اَم َمن اَسَّ  اََفَمن اَسَّ

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم ...   لََقد اَرسلنا ُرسَلنا بِالَبیَّنات واَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم النُّاس ...  یا اَیَُّها الَّذیَن آمنوا اَطیُعوا اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ
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«ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم» و «استحکام بخشیدن به نظام اسالمی» به ترتیب مربوط به مسئولیت هاي مسلمانان در کدام یک از حوزه   23
هاي ارزیابی تمدن جدید می باشد؟

علم - عدل و قسط علم - علم عدل و قسط - عدل و قسط عدل و قسط - علم

یکی از سیاه ترین دوران هاي زندگی انسان روي کرة خاکی، تا چه زمانی تداوم داشت و استعمار نو در عصر حاضر به چه معنا است؟  24

اواسط قرون وسطی - غارت علنی منابع به بهانۀ آباد کردن اواسط قرون وسطی - به قدرت رساندن افراد وابسته

اواخر قرن بیستم - غارت علنی منابع به بهانۀ آباد کردن اواخر قرن بیستم - به قدرت رساندن افراد وابسته

«تقویت شدن استقالل یک ملت» و «عالم شدن یک ملت به معناي حقیقی کلمه» به ترتیب بازتاب کدام عوامل است؟  25

اتحاد ملّی و انسجام اسالمی - به کار افتادن استعداد هاي یک ملت اتحاد ملّی و انسجام اسالمی - درون جوش و درون زا بودن علم

پیشرفت علمی - درون جوش و درون زا بودن علم پیشرفت علمی - به کار افتادن استعداد هاي یک ملت

در حوزه عدل و قسط، چرا گروهی سّد راه حقیقت جویی و حق پرستی می شوند و زدودن موانع حق پرستی و قیام براي تحقق سخن حق چگونه  26
امکان پذیر است؟

 زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق، دلشان نرم می شود - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

 زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق، دلشان نرم می شود - استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام

 زیرا گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می کند - استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام

 زیرا گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می کند - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

ظهور علم زدگی در تمدن جدید در چه قرنی بود و علت به وجود آمدن احساس موفقیت و سعادت در علوم تجربی چه بود؟  27

 هجدهم - پیشرفت هاي گسترده در علم نوزدهم - استفاده مناسب از طبیعت

 هجدهم - استفاده مناسب از طبیعت نوزدهم - پیشرفت هاي گسترده در علم

مهم ترین عامل براي حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان چیست و کدام یک امداد رسان و از عوامل آن است؟  28

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور - عمل به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر

مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ صبر و استقامت - تنظیم برنامه اي براي تحقق سخن حق

مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ صبر و استقامت - عمل به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور - تنظیم برنامه اي براي تحقق سخن حق

با عنایت به دوره هاي سه گانه تمدن اروپا، گزینه غلط را در بین موارد زیر برگزینید؟  29

میالد حضرت مسیح و رشد مسیحیت در بین اروپاییان، نقطه عطفی براي شکل گیري تمدن مرحله دوم است.

در دورة دوم تمدن، کلیسا به دلیل ضعف و ناکارامدي خود از اقبال باالیی بین مردم برخوردار نبوده است.

افول کلیسا مقارن است با سومین دوره تمدن اروپاییان که این فروکاست قدرت تا امروز هم ادامه دارد.

در دوره دوم، قدرت کلیسا محدود به مسائل اجتماعی است و از این جهت به نارضایتی عمومی می انجامد.

تمدن  .................. اروپا به عنوان تمدن قرون وسطی معروف است و شکل گیري آن مقارن است با  ..................  30

سوم – ترك اعتقادات باستانی و بت پرستی دوم – علم گرایی و حرکت رو به جلو

سوم - علم گرایی و حرکت رو به جلو دوم - ترك اعتقادات باستانی و بت پرستی
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اول آنکه ما مسلمانان مانند سایر ملت ها، با این تمدن ارتباط مستقیم داریم. بنابراین هم تحت تأثیر آن قرار می گیریم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاریم. هر قدر  1
آگاهی و هوشیاري ما بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاري ما نیز بیشتر خواهد بود.

دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت هاي این تمدن در عرصه هاي مختلف، این کمک را به ما می کند که در راستاي احیاي تمدن اسالمی از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم و با عبرت گرفتن از
ضعف ها و آسیب هاي آن بتوانیم برنامه ریزي درست و کم اشتباهی را براي سامان دهی تمدن اسالمی و رسیدن به الگوي زندگی مبتنی بر تعالیم دین داشته باشیم.

دورة دوم تمدن، در قرن چهارم میالدي با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن هاي پانزدهم و  2
شانزدهم ادامه یافت.

اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش، آیین دیگري بود که توسط مبلغین در میان مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه اي در کلیسا ساخته شد که  3
محل اعتراف و توبه کردن بود. آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدي را به دست می آورد.

موردي که بیان شده از آثار مثبت تمدن اروپا در دورة سوم است.  4
به یقین آنان مرزي جز عدول از همۀ هویت ها و ارزش هاي معنوي و الهی  مان نمی شناسند. (این موضوع مربوط به حوزة «عدل و قسط» است.)  5

 6
یکی از آثار مثبت حوزة عدل و قسط، مشارکت مردم در تشکیل حکومت اسالمی است. حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگري بود که در تمدن جدید برداشته شد و
باعث شد برخی حکومت هاي استبدادي و موروثی حاکم بر کشور هاي اروپایی از صحنه خارج شوند. آثار منفی این حوزه، افزایش فاصلۀ میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان با تاراج مردم جهان با

قدرت نظامی بود.

طبق آیۀ شریفۀ « اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّک ِباْلِحْکَمِۀ َواْلَمْوِعَظِۀ اْلَحَسَنِۀ َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن» : «به راه پروردگارت دعوت کن با دانش استوار و اندرز نیکو و با آنان به  7
شیوه اي که نیکوتر است، مجادله نما.»، اولین روش معقول و قرآنی براي دعوت به پیام رهایی بخش اسالم، «حکمت» است و صفت «نیکو: َاحَسن» براي «جدال» و بحث و گفت وگو به کار رفته است.

 8
تربیت نسلی که ادامه دهندة راه توحید و اسالم باشند، در خانواده هایی که خود، اهل یکتا پرستی باشند و مّودت و رحمت میان آنان برقرار باشد، امکان پذیر است. در آیۀ  «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن

َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها ...» ، به وجود مودت و رحمت بین زن و مرد اشاره شده است.

شکل گیري نظام هاي سیاسی جدید بر پایۀ قدرت سرمایه داران  افزایش فاصلۀ میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان/ تشکیل وزارت تنهایی در انگلیس   9

 فروپاشی نهاد خانواده/ تعظیم در برابر روح پیامبر (ص)  حضور مؤثر و فعال درجامعۀ جهانی

استعمارگران، فرهنگ مستقل ملت ها را از بین بردند و حاکمان وابسته و مزدور خود را بر آن ها مسلط ساختند. سودآوري تجارت فحشا در حال ربودن گوي  10
سبقت از تجارت مواد مخّدر و اسلحه است. این مطلب در مورد استفادة ابزاري از زنان است.

تمدن اّول قبل از میالد حضرت مسیح و در قرن هاي ششم تا چهارم قبل از میالد در یونان باستان شکل گرفت، سپس در روم باستان نیز ادامه یافت.  11

موردي که در سوال بیان شده، مربوط به دومین دورة تمدن اروپاست که در این دوره کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی  12
پدید آمد.

موردي که در گزینه  آمده است مروبط به سومین دوره ي تمدن اروپا است نه دوره ي دوم.  13

دوگانگی در گفتار و عمل، به تدریج سبب بدبینی اروپاییان نسبت به کلیسا و کشیشان شد. / برخی از رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاري از دانشمندان به دنبال  14
چاره برآمدند و براي رسیدن به راه حل مناسب به مطالعه و تحقیق دست زدند.

توجه کنید که مورد چهارم به دورة سوم تمدن غرب اختصاص دارد و مربوط به زمانی است که کلیسا از رونق افتاده بود.  15

جدي ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع و گوناگونی است که همه روزه وارد بازار می گردد و اذهان و  16
افکار را به خود مشغول می کند و در نتیجه انسان را از اساسی ترین نیاز خود، یعنی پرورش و تکامل بُعد معنوي و متعالی خویش، غافل می سازد.

جدي ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع و گوناگونی است که همه روزه وارد بازار می گردد و اذهان و  17
افکار را به خود مشغول می سازد. در نتیجه، انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش و تکامل بُعد معنوي و متعالی خویش، غافل می سازد.

بسیاري دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي آنان باشد و نمی توان سعادت و خوشبختی را تنها در این علم جست و جو کرد. این نیاز انسان  18
غربی به معنویت باعث شد برخی افراد و گروه ها با هدف کسب مقام و شهرت، مکاتب و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد کنند که اگرچه در ظاهر ادعاي پاسخ به نیازهاي معنوي

بشر را دارند؛ اما به دلیل آن که برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند، نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر تشنۀ امروز نداشت.

موجود، یک بلند پروازي به نظر برسد و رسیدن به آن دور از دسترس تلقی شود؛ اما این یک دریافت سطحی از توانمندي ذاتی انسان و قدرت مردم هوشمند  19
جامعه و جوانان و نوجوانان پاك اندیش و ناشی از عدم آشنایی با آموزه هاي بیدار کنندة اسالم می باشد.

کشوري که مردم آن از علم بی بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. نمی شود علم را از دیگران گدایی کرد. علم درون جوش و درون زاست. باید  20
استعدادهاي یک ملت به کار افتد تا به معناي حقیقی کلمه عالم بشود.

بنا به فرمودة امام و با استناد به قرآن عزیز، عبارتی که در گزینۀ  بیان شده است صحیح می باشد.  21

آیه اي که در سؤال آمده است، مربوط به رد طاغوت و اثبات حکومت الهی است که آیه مربوط به آن در بحث تمدن اسالمی عبارت است از: « یا َایَُّها الَّذیَن آمنوا  22
سوَل َو اُوِلی اَالمِر ِمنُکم ... ». َاطیُعوا اَهللا َو َاطیُعوا الرَّ
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ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم  حوزة علم  23

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی  حوزة عدل و قسط

 24
دورة استعمار که دورة غارت علنی ثروت ملت ها بود و تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت، یکی از سیاه ترین دوران هاي زندگی انسان روي کرة زمین است. سرانجام دولت هاي غربی، از استعمار
علنی کشور ها دست برداشتند و حاکمان و نظامیان خود را خارج کردند. اما شیوة دیگري براي تسلط بر این کشور ها در پیش گرفتند که «استعمار نو» نام گرفت. در این شیوة جدید، کشور

استعمارگر با استفاده از قدرت نظامی، جاسوسی، تبلیغاتی و فرهنگی خود، افراد وابسته به خود را در کشور ها به قدرت می رساند و به صورت هاي گوناگون از آن ها حمایت می کند.

پیشرفت علمی، پایه هاي استقالل یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط بیگانگان می شود. مقام معظم رهبري دربارة علم این گونه تذکر می دهند: «... باید  25
استعداد هاي یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معناي حقیقی کلمه عالم بشود.»

 26
همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی روند، بلکه سّد راه حق جویی و حق پرستی می شوند؛ زیرا گسترش عدالت منافع آن ها را تهدید می کند. براي تحقق سخن حق
باید قیام نمود و موانع حق و حق پرستی را در کل جهان زدود و این میّسر نمی شود مگر با جهاد و آمادگی براي شهادت در راه خدا و تحّمل همه سختی هاي این راه که همان راه حق و حقیقت است.

 27
از حدود قرن هجدهم میالدي به علت پیشرفت هاي گسترده در علم، این احساس پدید آمد که علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست (علم زدگی) وجامعه اي که این راه را بپیماید،
کلید خوشبختی را به دست آورده است. اما اکنون باگذشت چند قرن و شکست هاي پی در پی جوامع غربی در عرصۀ اخالق و ظهوربحران هاي اخالقی در این جوامع، بسیاري دریافتند که علم تجربی

نمی تواندپاسخ گوي همۀ نیاز هاي آنان باشد و نمی توان سعادت و خوشبختی را تنها در این علم جست وجو کرد.

استحکام نظام حکومتی یک کشور، مهم ترین عامل براي حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. استحکام پایه هاي اقتصادي و ... و عمل به وظیفۀ امر به  28
معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین عوامل استحکام نظام اسالمی است.

اروپا تاکنون شاهد سه تمّدن بزرگ بوده است:  29
تمدن اّول قبل از میالد حضرت مسیح و در قرن هاي ششم تا چهارم قبل از میالد در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان نیز ادامه یافت.

تمدن دوم در قرن چهارم میالدي با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن هاي پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت. تمدن سوم با افول
قدرت کلیسا در همین قرن ها شروع شد و همچنان ادامه دارد.

تمدن دوم اروپا که به تمدن دوره قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شد.  30
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