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شماره صفحه........................ :
مدرسه متوسطه ................................................
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پیامبر اکرم(ص) « :نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی»

الف :صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
. 1بخش فردی جهان انسانی را جهان ذهنی و بخش اجتماعی آن را جهان فرهنگی می نامند.
.2فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی وقومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد،فرهنگ جهانی است.
.3امپریالیسم نظامی با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.
 .4قدرت سیاسی جوامع اسالمی تا قبل از استعمار بیشتر قومی و قبیله ایی بود.
ب :گزینه درست را انتخاب کنید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
.1مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست؟
ج :روشنگری
ب :اومانیسم
الف :سکوالریسم
.2رنسانس به چه معناست؟
ج :تجدید حیات
ب :دنیا گرایی
الف :اصالت انسان

د :عقل گرایی
د :آمیش

.3حرکت های مذهبی که در جهت اصالح دینی شکل گرفت چه نام داشت؟
د :اومانیسمیسم
ج:کاتولیسم
ب :سکوالریسم
الف :پروتستانتیسم
. 4ابزاری که جهان غرب از آن برای مدیریت انتقال فرهنگ خود استفاده می کند چه نام دارد؟
د :رسانه
ج :صنعت ارتباطات
ب :فرهنگ
الف :علم
ج:

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
.1منظور از بخش فردی جهان انسانی را بنویسید.
.2فرهنگ سلطه یا استکبار را تعریف کنید.
.3امپریالیسم چیست؟ و انواع آن را بنویسید.
.4مراحل گسترش فرهنگ اسالمی را بنویسید.
.5سکوالریسم به چه معناست؟ و انواع آن را بنویسید.
 .6تفاوت هنر قرون وسطی و هنر مدرن را بنویسید.
.7تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد دو پیامد به دنبال داشت،آنها را بنویسید.

.8خودباختگی فرهنگی موجب چه چیزی می شود؟

بارم

د:

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
.1دیدگاه متفکران مسلمان را در مورد جهان تکوینی بنویسید 1/5(.نمره دارد)

.2فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد ،توضیح دهید 2(.نمره دارد)

.3استعمار را تعریف کنید .و ویژگی های استعمار فرانو را بنویسید 2(.نمره دارد)

.4تفاوت راهبردی استبداد قومی با استبداد استعماری در چیست؟( 2نمره دارد)

.5سکوالریسم پنهان شامل چه چیزی می شود؟( 0/5نمره دارد)

.6روشنگری در معنای خاص را تعریف کنید 1(.نمره دارد)

.7لیبرالیسم را تعریف کنید .و نخستین انقالب لیبرال در جهان چیست؟( 1/5نمره دارد)

. 8تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی به چه شیوه هایی صورت می گیرد .نام برده و یکی را به دلخواه توضیح
دهید( 1/5نمره دارد)

موفق و پیروز باشید.
«موریان زاده»

