
 
 
 

 
 

 بارم سؤاالت ردیف

 بخش فردي جهان انسانی چیست و چه ابعادي را در برمی گیرد و به کدام جهان معروف است ؟ 1
 اخالقی و روانیآن بھ زندگی شخصی و فردی انسانھا بازمیگردد. ابعاد ذھنی، بخش فردی 

 انسانھا بھ این بخش تعلق دارد. ھر کدام از ما دانستھھا، تجربھھا و خلقیات ویژھای داریم کھ
 افراد دیگر با ما در آنھا شریک نیستند
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 درباره تعامل جهان تکوینی و فرهنگی و ذهنی را شرح دهید .اول دیدگاه  2
 محدود میشود و جھان طبیعتبراساس این دیدگاه جھان تکوینی بھ جھان طبیعت 

 مھمتر از جھان ذھنی و جھان فرھنگی است. ذھن افراد و فرھنگ نیز ھویتی طبیعی و مادی دارند
 و علوم مربوط بھ آنھا نظیر علوم طبیعی است. طرفداران این دیدگاه بین علوم طبیعی و علوم انسانی

 لوم طبیعی، ظرفیتھا و قابلیتھایی را ازتفاوتی قائل نیستند. نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با ع
 علوم انسانی و اجتماعی سلب میکند. در اینباره، در آینده بیشتر خواھید آموخت

1 

کدام گونه از فرهنگ ها ظرفیت جهانی شدن را بطور حقیقی دارا هستند شرح داده و فرهنگ حق را  3

 تعریف کنید
 در خدمت گروه و قوم خاصیفرھنگی است کھ عقاید، ارزشھا و ھنجارھای آن 

 نیست بلکھ سعادت ھمة انسانھا را دنبال میکند و از عقاید و آرمانھای مشترک انسانی
 سخن میگوید

 ھمان فرھنگ حق است فرھنگی کھ عقاید، ارزشھا، ھنجارھا و رفتارھای آن مطابق نیازھای فطری باشد
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 دهید . را توضیح "عدالت  "از ویژگی هاي فرهنگ مطلوب جهانی  4
 درچھ صورت میتوان از قطبی شدن جھان، بھرھکشی ظالمانة برخی انسانھا و جوامع از

 برخی دیگر و در نتیجھ، پایمال شدن حقوق انسانھا جلوگیری کرد؟ چگونھ میتوان از تفرقھ
 بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کرد؟ چاره این امر، ارزش جھانشمول

 .فرھنگ جھانی باید در الیھھای مختلف خود بھ این ارزش معتقد و پایبند باشد است.عدالت 
 پیامبر اکرم( .«آسمانھا و زمین با عدالت پابرجا میمانند»
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 پاسخ دهید : امپراتوري در مورد  5

در چه صورت قوم مغلوب استقالل سیاسی خود را بدست می آورد و در چه صورت قوم غالب را در  -الف

 هضم می کرد ؟خود 
 قومی کھ در اثر تھاجم نظامی شکست میخورد، اگر ھویت فرھنگیاش را حفظ کند با ضعیف شدن
 تدریجی قدرت نظامی مھاجم، میتواند استقالل سیاسی خود را بھدست آورد و اگر فرھنگی غنی و

 قوی داشتھ باشد، میتواند گروه مھاجم را در فرھنگ خود ھضم کند و بھخدمت گیر
 فرهنگ سلطه فرهنگی باعث تشکیل امپراتوري هاي بزرگ شد ؟چه  -ب

1 

 در رابطه با استعمار پاسخ دهید : 6

 بھ معنای اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل بھ قدرت نظامی و سیاسی استستعمار ااستعمار چیست ؟ -الف
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 و مورد از شیوه هاي استعمار نو را بنویسید :د-ب
 استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی کھ در دورەٴ در استعمار نو، کشورھای 

 استعمار ایجاد کردھاند، از مجریان بومی و داخلی کشورھای مستعمره، برای رسیدن بھ اھداف
 .استعماری خود استفاده میکنند

 دولتھای استعمارگر برای بھقدرت رساندن نیروھای وابستھ بھ خود، از کودتای نظامی نیز
 .استفاده میکنند

 مردمی که برتري فرهنگی جهان غرب را می پذیرند چه ویژگی می یابند ؟-پ
 مردمی کھ برتری فرھنگی جھان غرب را پذیرفتھ باشند، ھویت خود را در حاشیة جھان غرب

 جستوجو میکنند و بھ مسیری میروند کھ جھان غرب برای آنان ترسیم میکند
 دهید :در رابطه با مراحل گسترش اسالم پاسخ  7

 قومی قبیله اي بودنرا مغوالن مانع از گسترش ظرفیت هاي فرهنگ اسالمی شدند ؟چ -الف

 رهنگ اسالم به چه دلیل گروههاي مهاجم را در خود هضم می کرد ؟ف -ب
 فرھنگ اسالمی، بھ دلیل قدرت

 او غنای خود، گروھھای مھاجم بیگانھ را نیز درون خود ھضم و جذب میکرد یا دست کم آنان ر
 ناگزیر میساخت کھ برای بقای خود، در ظاھر از مفاھیم و ارزشھای دینی استفاده کنند

 فاوت راهبردي استبداد ایلی و استعماري را بنویسید .ت -پ
 تفاوت راھبردی استبداد قومی با استبداد استعماری این است کھ استبداد قومی با وجود اینکھ

 کھ پشتوانھ و پیشینھای خارج از جھان اسالم نداشت،دارای ھویتی غیراسالمی بود بھ دلیل این
 از رویارویی مستقیم با فرھنگ توانمند اسالمی دوری میکرد و میکوشید با رعایت ظواھر
 اسالمی، ظاھر دینی خود را حفظ کند. در مقابل، استبداد استعماری بھ دلیل اینکھ در سایة

 زھای اقتصادی و فرھنگی جھان غرب،قدرت و سلطة جھان غرب عمل میکرد، برای تأمین نیا
 چارھای جز حذف مظاھر فرھنگ اسالمی نداش

 یراد مکاتب مارکسیسم و ناسیونالیسم چه بود ؟ا -ت
 ین مکاتب عالوه بر اینکھ وحدت امت اسالمی را مخدوش میکردند، مورد حمایت

 مردمی کھ در دامان فرھنگ اسالم تربیت یافتھ بودند نیز قرار نمیگرفتند
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 تفاوت توجه به دنیا را در فرهنگ دینی با فرهنگ غربی مقایسه کنید . 8
 در فرھنگ معنوی و دینی، آبادی دنیا ھدف مستقلی نیست بلکھ خود وسیلھای است کھ در

 خدمت اھداف معنوی قرار میگیرد. اگر افرادی کھ درون فرھنگ دینی زندگی میکنند، دنیا را
 از آشکار کردن آن پرھیز میکنند و رفتار دنیوی خود را توجیھ ھدف برتر خود قرار داده باشند،

 دینی میک ّ نند اما در جھان غرب، سکوالریسم بھ صورت جھانبینی غالب درآمده است؛ بھ گونھای
 کھ دینداران، ناگزیر ھنجارھا و رفتارھای دینی خود را توجیھ دنیوی و این جھانی میکنند

2 

 : در مورد روشنگري پاسخ دهید 9

 روشنگری راه شناخت حقیقت و موانع شناخت آن را معرفی میکندروشنگري چیست ؟ -الف

 را شرح دهید . 20و  19روشنگري سده  -ب
 روشنگری در سدھھای نوزدھم و بیستم، بیشتر شکل حسگرایانھ پیدا کرد. وقتی روشنگری

 د. این علم،بھ شناخت حسی و تجربی محدود شود، نوعی علم تجربی سکوالر پدید میآور
 توان داوری دربارة ارزشھا و آرمانھای انسانی را ندارد (زیرا این پدیدھھا حسی نیستند) و
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 در خدمت اھداف دنیوی انسان قرار میگیرد۱صرفاً بھصورت دانش ابزاری ،
 در مورد سیاست در فرهنگ جدید غرب پاسخ دهید : 10

 تاثیر فرهنگ جدید غرب بر سیاست چه بود ؟ -الف
 متناسب با باورھا و ارزشھاي بنیادین غرب (سکوالریسم، اومانیسم و روشنگري) یک

 نظام سیاسي کامالً دنیوی شکل گرفت. چنین نظامي نھ میتوانست بھ دنبال حاکمیت ارزشھاي
 الھي باشد و نھ میخواست عملکرد یا خطاھاي دنیوي خود را توجیھ دیني نماید

 مبدا قانونگذاري در غرب چیست ؟ -ب
 خواست و ارادة آدمي را مبدأ قانونگذاري میداند
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 تحریفات مسیحیت را در سطح اندیشه و نظر بنویسید . 11

 ندمسیحیت آمیختھ با رویکردھاي اساطیري شد و با قبول تثلیث از ابعادعقالني توحید دور ما
1 

 جهانی را نام ببرید .مراحل تکوین و شکل گیري نظام نوین  12
 یدایش قدرتھای سیاسی سکوالر

 پیوند قدرت با تجارت، سرمایھ و صنعت
 بھ خدمت گرفتن مبلغان مذھبی و سازمانھای فراماسونری

 استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جھانی

2 

 فرهنگ ها چگونه از مرزهاي جغرافیایی عبور می کردند ؟ در گذشته  13
 مختلفنیز میتوانستند از مرزھای جغرافیایی خودفرھنگھای 

 از طریق روابط تجاری یا گفت وگوھای مستقیم علمی و معرفتی، عبور کنند
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