
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. گزینه 3  1

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. گزینه 3  2

مسیحیان معتقد بودند که پس از ازدواج امکان جدایی زن و شوهر نیست و پیوندشان باید ابدي باشد. زن حق مالکیت ندارد و باید نام خانوادگی وي به نام خانوادگی گزینه 2  3
شوهر تغییر یابد. این تغییر نام، هنوز هم در اروپا رایج است. کشیش ها حق ازدواج نداشتند و باید تا آخر عمر باید مجرد می ماندند. آنان ازدواج را امري دنیایی و َپست تلقی می کردند.

دوران علم همان دوره تمدن جدید یعنی سومین دوره از تمدن اروپاست. / علم و تکنولوژي علت افزایش توان تصرف انسان در طبیعت به شمار می رود. گزینه 4  4

مقام معظم رهبري: نمی شود علم را از دیگران گدایی کرد. علم درون جوش و درون زا است. آیه مربط به «ترسیم چهرة عقالنی دین اسالم» است. گزینه 2  5

از حدود قرن هجدهم میالدي و به علت پیشرفت هاي گسترده در علم، این احساس پدید آمد که علوم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست و جامعه اي که گزینه 3  6
این راه را بپیماید، کلید خوشبختی را به دست آورده است. اما اکنون با گذشت چندقرن و شکست هاي پی در پی جوامع غربی در عرصه اخالق و ظهور بحران هاي اخالقی در این جوامع،

بسیاري دریافتند که علوم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي آنان باشد.

گزینه 2  7
نتیجۀ دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید این است که انسان را صرفًا یک موجود زندة طبیعی مانند دیگر موجودات، ولی پیچیده تر می داند.

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 گزینه 3  8
استعداد هاي یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معناي حقیقی کلمه عالم بشود.»

گزینه 1  9
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.

مهم ترین عامل براي حضور کار آمد در افکار عمومی  استحکام و اقتدار حکومتی گزینه 2  10←
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