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آموزشگاه پرسا

با دقت در سیر تمدن اروپا بیان کنید که کدام یک از موارد زیر درباره اولین دورة این تمدن به درستی بیان شده است؟  1

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.

تمدن  .................. اروپا به عنوان تمدن قرون وسطی معروف است و شکل گیري آن مقارن است با  ..................  2

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

کدام یک از موارد زیر دربارة رویکرد کلیسا دربارة ازدواج در دورة دوم تمدن اروپا به درستی مطرح شده و اعتقاد ایشان دربارة مسیح چه  3
بود؟

پس از ازدواج امکان جدایی زن از مرد نیست و پیوندشان ابدي می باشد. – یک انسان مسیحی شایسته است خود را فداي مسیح کند.

پس از ازدواج امکان جدایی زن از مرد نیست و پیوندشان ابدي می باشد. – ریخته شدن خون مسیح تاوان گناهان بشریت است.

حق ازدواج براي کشیش ها محفوظ بوده، اما امري قبیح شمرده می شد. – ریخته شدن خون مسیح تاوان گناهان بشریت است.

حق ازدواج براي کشیش ها محفوظ بوده، اما امري قبیح شمرده می شد. – یک انسان مسیحی شایسته است خود را فداي مسیح کند.

کدام دوره از تمدن اروپا را می توان «دوران علم» نامید و کدام گزینه دربارة «توان انسان در تصرف فوق العاده در طبیعت» صحیح است؟  4

دوران قرون وسطی اروپا – به علت دست یابی انسان علم و تکنولوژي است.

دوره سوم تمدن اروپا – به علت دست یابی انسان علم و تکنولوژي است.

دوران قرون وسطی اروپا – معلول دست یابی انسان به علم و تکنولوژي است.

 دوره سوم تمدن اروپا – معلول دست یابی انسان به علم و تکنولوژي است.

چرا در دیدگاه مقام معظم رهبري نمی شود علم را از دیگران گدایی کرد و آیۀ «ُادُع ِالی َسبیِل َربَِّک بِالِحکَمِۀ ...» ترسیم کدام یک از  5
مسئولیت هاي ما در برابر تمدن نوین است؟

درون زایی و درون جوشی ماهیت علم - ترسیم چهرة عقالنی دین اسالم درون زایی و درون جوشی ماهیت علم - تالش براي پیشگام شدن در علم

انحصار طلبی غرب در موضوع علم - ترسیم چهرة عقالنی دین اسالم انحصار طلبی غرب در موضوع علم - تالش براي پیشگام شدن در علم

تمدن جدید از حدود قرن هجدهم تنها رمز موفقیت انسان را در چه چیز می دانست و بازگشت از این نگاه معلول چه اتفاقی به شمار می   6
رفت؟

علم تجربی - عدم توفیق و کارایی علم تجربی در شناخت مسائل ارزشی مانند خداشناسی

مصرف گرایی  - تغییر الگوي زندگی انسان و بی توجهی نسبت به نیازهاي معنوي و اساسی

علم تجربی - شکست هاي پی در پی جوامع غربی در عرصۀ اخالق و بروز بحران در این حوزه

مصرف گرایی - استخراج بی رویه از منابع زمین و بروز مشکالت جدي در تأمین نیازهاي اولیه

نتیجۀ دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید نسبت به انسان، مبتنی بر کدام رویکرد است؟  7

صرفًا یک موجود زندة طبیعی هم چون سایر موجودات، ولی غامض تر موجودي تنوع طلب و مصرف گرا با نیاز هاي مادي و معنوي

پرورش و تکامل بُعد مادي و معنوي در عین غفلت از بُعد متعالی بی توجهی به بُعد طبیعی و فطرت الهی در کنار نیاز هاي متنوع
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«تقویت شدن استقالل یک ملت» و «عالم شدن یک ملت به معناي حقیقی کلمه» به ترتیب بازتاب کدام عوامل است؟  8

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

ظهور علم زدگی در تمدن جدید در چه قرنی بود و علت به وجود آمدن احساس موفقیت و سعادت در علوم تجربی چه بود؟  9

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

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

کدام مورد، مهم ترین عامل براي حضور کار آمد در افکار عمومی جهان است؟  10

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور و پیشرفت و تعالی حقیقت طلبی و روشن ضمیري در مواجهه با تبلیغات جبهۀ باطل

تالش براي پیشگام شدن در علم و فنّاوري با همت بلند تقویت عزت نفس عمومی و تالش براي خود باوري در جامعه
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