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کدام مورد، مهم ترین عامل براي حضور کار آمد در افکار عمومی جهان است؟  . 1

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 

کدام عامل موجب یکپارچگی اروپا شد و کدام عامل موجب انحراف این تمدن گردید؟  . 2

پذیرش عقاید رهبران کلیسا و رعایت آداب و رسوم تبلیغ شده - اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی

پذیرش عقاید رهبران کلیسا و رعایت آداب و رسوم تبلیغ شده - مخالفت با نظریات دینی و مذهبی

کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و اعتقاد به یک دین الهی - مخالفت با نظریات دینی و مذهبی

کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و اعتقاد به یک دین الهی - اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی

کدام یک از موارد زیر را نمی توان از انحراف هاي دورة دوم تمدن اروپا به شمار آورد؟  . 3

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. 

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  . 4
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 چه  . 5
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

دردورة تمدن اسالمی پس از رسول خدا (ص) با روي کار آمدن حاکمان بنی امیه و بنی عباس، چه وضعیتی براي جایگاه زن پدید آمد؟  . 6

زنان از حق مالکیت برخوردار نبودند و دسترنج کارشان در اختیار همسر یا پدرشان قرار می گرفت.

حق تحصیل علم و دانش براي زنان بد شمرده می شد، کما اینکه در گذشته نیز سابقه نداشت.

گرچه قرآن کریم تلقی درجه دوم بودن زن را نفی می کند؛ اما این نگاه دوباره در دربار و مسلمانان شایع گردید.

رفتارهاي نادرستی نسبت به زنان در دربار و حرمسرا صورت می گرفت و حقوق الهی آنان نادیده گرفته می شد.

کدام یک از موارد زیر را نمی توان از جمله آثار منفی تمدن جدید در حوزة علم تلقی نمود؟  . 7

تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع و گوناگون  به رخ کشیدن قدرت و توانمندي خویش از سوي انسان در برابر طبیعت 

عدم وجود قید و بند و محدودیت براي استفاده از منابع سرشار موجود در زمین  تبّدل انسان به موجود زنده طبیعی و انحصار نیازهاي او در نیازهاي مادي و طبیعی 

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؟  . 8

دوره سوم تمدن اروپا – علت دست یابی انسان علم و تکنولوژي است. دوران قرون وسطی اروپا – 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.

تمدن  .................. اروپا به عنوان تمدن قرون وسطی معروف است و شکل گیري آن مقارن است با  ..................  . 9

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

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 10 آسان
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ابتداي آگاهی اروپاییان به قانون با چه امري آغاز شد و با کدام حوزة تمدن جدید مرتبط است و با کدام زمینۀ پیدایش جدید ارتباط دارد؟  . 10

ترجمۀ آثار اسالمی - عدل و قسط - کلیسا و تعلیمات تحریف شده 

ترجمۀ آثار اسالمی - عدل و قسط - بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها

مشارکت مردم در تشکیل حکومت - علم و دانش - بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها

مشارکت مردم در تشکیل حکومت - علم و دانش - کلیسا و تعلیمات تحریف شده

عکس العمل در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی مربوط به کدام یک از آثار مثبت حوزه عدل و قسط است؟  . 11

توجه به قانون مشارکت مردم در تشکیل حکومت  توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت جلوگیري از مصرف زدگی

دورة تمدن دوم از چه قرنی شروع و به چه معروف است و تا چه قرنی ادامه یافت؟  . 12

پانزدهم میالدي - افول کلیسا - چهاردهم  قرن چهارم میالدي - قرون وسطی - شانزدهم 

پانزدهم میالدي - قرون وسطی - شانزدهم  قرن چهارم میالدي - حاکمیت کلیسا - چهاردهم 

در چه  صورت نسل هایی مسئولیت هاي اجتماعی را برعهده می گیرند که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند؟  . 13

سستی ایمان و اراده  افزایش فساد و جرم  گسترش فساد و تباهی سستی بنیان خانواده 

با رواج علم زدگی چه احساسی در جامعه پدید آمد؟ شکست این احساس چه پیامدي را به دنبال داشت؟  . 14

توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت - نابودي طبیعت 

نیازهاي کاذب و تنوع طلبی - افزایش فاصلۀ طبقاتی میان انسان هاي فقیر و غنی در جهان 

علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست - توجه به مکاتب و فرقه هاي عرفانی و معنوي 

مشارکت مردم در تشکیل حکومت - خروج حکومت هاي استبدادي و موروثی از صحنه 

عکس العمل مردم اروپا در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا معلول چه بود؟  . 15

مشارکت مردم در تشکیل حکومت و آگاهی از حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود 

توجه به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمۀ آثار اسالمی اتفاق افتاد 

رشد سریع علم و توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت 

افزایش توان علمی بشر و دستیابی وي به ابزارهاي نوین 

«حاکمیت کلیسا»، «افول کلیسا» و «ساخت بناهاي عظیم و باشکوه مذهبی» به ترتیب بیانگر کدام تمدن اروپا است؟  . 16

تمدن دوم - تمدن سوم - تمدن سوم  تمدن سوم - تمدن دوم - تمدن دوم  تمدن سوم - تمدن دوم - تمدن سوم  تمدن دوم - تمدن سوم - تمدن دوم 

تمدن اولیه تمدن اروپا در کدام سرزمین شکل گرفت و چگونه ادامه یافت و چه قرن هایی بود؟  . 17

در روم باستان - در یونان باستان - قرن ششم تا چهارم قبل از میالد  یونان باستان - روم باستان - قرن چهرم میالدي 

در روم باستان - یونان باستان - قرن چهارم میالدي  در یونان باستان - در روم باستان - قرن ششم تا چهارم قبل از میالد 

اروپا تاکنون شاهد چند تمدن بزرگ بوده است؟ کدامیک با حاکمیت کلیسا آغاز شد؟  . 18

چهار تمدن - تمدن دوم  چهار تمدن - تمدن اول  سه تمدن - تمدن دوم  سه تمدن - تمدن اول 

اینکه عده اي سد راه حقیقت جویی و حق پرستی می شوند معلول چیست؟ زدودن موانع حق پرستی و قیام براي سخن حق چگونه تحقق می یابد؟  . 19

گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می کند - استحکام بخشیدن به نظام اسالمی 

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

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

بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می شوند - استحکام بخشیدن به نظام اسالمی 

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



هر یک از موارد زیر به ترتیب بازتاب کدام عامل است؟   . 20
- تقویت شدن استقالل یک ملت 

- عالم شدن یک ملت به معناي حقیقی کلمه

اتحاد ملی و انسجام اسالمی - به کار افتادن استعدادهاي یک ملت  اتحاد ملی و انسجام اسالمی - درون جوش و درون زا بودن علم 

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

یکی از سیاه ترین دوره هاي زندگی انسان تا چه زمانی تداوم داشت؟ و استعمار نو در عصر حاضر از دیدگاه محققان چه پیامدي داشت؟  . 21

اواسط قرون وسطی - شکل گیري پایه هاي اصلی قدرت اقتصادي غرب  اواسط قرون وسطی - غارت علنی منابع به بهانۀ آباد کردن 

اواخر قرن بیستم - غارت علنی منابع به بهانۀ آباد کردن  اواخر قرن بیستم - شکل گیري پایه هاي اصلی قدرت اقتصادي غرب 

پیام اسالم با چه چیزي همواره انطباق دارد و تأکید بر «ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم» از کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  . 22

فطرت انسان ها - « ُقل َهل َیسَتوي الَّذین یعَلمون و الّذین ال یعَلمون »  میل آزادي خواهان - « ُقل َهل َیسَتوي الَّذین یعَلمون و الّذین ال یعَلمون » 

میل آزادي خواهان - « اُدُع الی َسبیِل َربّک بالِحکَمۀ و الموِعَظِۀ الَحَسنۀ »  فطرت انسان ها - « اُدُع الی َسبیِل َربّک بالِحکَمۀ و الموِعَظِۀ الَحَسنۀ » 

در حوزه عدل و قسط چرا گروهی سد راه حقیقت جویی و حق پرستی می شدند و زدودن موانع حق پرستی و قیام براي تحقق سخن حق چگونه  . 23
امکان پذیر است؟

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 آنها را تهدید می کند- استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام

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

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

مقصود از گرفتاري ملت ها به استعمار نو، کدام رفتار از سوي کشور استعمارگر است و این پیامد در کدام حوزه در تمدن جدید ظهور پیدا کرد؟  . 24

به تاراج بردن ذخایر و منابع کشورها- حوزه عدل و قسط به تاراج بردن ذخایر و منابع کشورها- حوزه علم و فناوري

استقرار افراد وابسته در مسند قدرت- حوزه علم و فناوري استقرار افراد وابسته در مسند قدرت- حوزه عدل و قسط

در حوزة عدل و قسط، چرا گروهی سد راه حقیقت جویی و حق پرستی می شوند و زدودن موانع حق پرستی و قیام براي تحقق سخن حق چگونه ممکن  . 25
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 آنها را تهدید می کند - استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام.

زیرا گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می کند- مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر.
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مهم ترین عامل براي حضور کار آمد در افکار عمومی  استحکام و اقتدار حکومتی  گزینه 2  . 1

با ظهور تمدن دوم اروپا در دورة قرون وسطی و کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی آغاز و روي آوردن به مسیحیت مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت ها گزینه 4  . 2
و بت خانه ها از بین رفت و اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد. 

اما از سوي دیگر، مبلغان مسیحی که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تأسیس کرده بودند، اعتقادات نادرستی را که از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بود،
تبلیغ می کردند. بنابراین اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی موجب انحراف این تمدن گردید.

توجه کنید که مورد چهارم به دورة سوم تمدن غرب اختصاص دارد و مربوط به زمانی است که کلیسا از رونق افتاده بود.  گزینه 4  . 3

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 جامعه و جوانان و گزینه 4  . 4
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 استعدادهاي یک ملت گزینه 2  . 5
به کار افتد تا به معناي حقیقی کلمه عالم بشود.

با توسعه سرزمین هاي اسالمی و شکل گیري حکومت هایی که پیامبر و یارانش را اسوه و سرمشق خود قرار نمی دادند، بار دیگر برخی از رفتارهاي جاهلی نسبت به زن پدیدار شد. گزینه 4  . 6
حاکمان بنی امیه و بنی عباس و بسیاري از حاکمانی که در سرزمین هاي اسالمی بودند، حرمسرا تشکیل دادند و زنان زیادي را به دربار خود آوردند و حقوق الهی آنان را نادیده گرفتند. با وجود این،

موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بود. زنان حق مالکیت و کار و تحصیل داشتند و آیات قرآن با تلقی درجه دوم بودن زن مبارزه کرد.

مورد اولی که بیان شده است مربوط به «توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت» است که از جمله آثار مثبت تمدن جدید به شمار می رود. گزینه 1  . 7

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  . 8

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  . 9

آگاهی به قانون و حقوق در تمدن جدید ابتدا با ترجمۀ آثار اسالمی اتفاق افتاد، توجه به قانون مربوط به حوزة عدل و قسط است. ترجمه آثار اسالمی مربوط به «بهره گیري از تجربیات گزینه 2  . 10
سایر تمدن ها» می باشد.

پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیري دورة جدید، توجه گسترده اي در کشورهاي اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدید آمد که عمومًا عکس العملی در برابر گزینه 4  . 11
حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود.

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. این گزینه 1  . 12
تمدن به تمدن دورة قرون وسطی مشهور است. 

اگر بنیان خانواده سست شود فساد و تباهی گسترش می یابد و نسل هایی که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند مسئولیت هاي اجتماعی را برعهده می گیرند. گزینه 1  . 13

از حدود قرن هجده میالدي به علت پیشرفت گسترده در علم این احساس پدید آمد که علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست.  گزینه 3  . 14
با شکست این احساس بسیاري دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیاز آن ها باشد. این نیاز انسان غربی به معنویت باعث شد تا برخی افراد و گروه ها با هدف کسب مقام و شهرت

مکاتب و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد کنند. 

عکس العمل در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا معلول آگاهی به قانون و حقوق بود که ابتدا با ترجمۀ آثار اسالمی اتفاق افتاد. گزینه 2  . 15

ویژگی هاي تمدن دوم: (قرون وسطی): با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شده و بناهاي عظیم و باشکوه مذهبی ساخته شد تمدن دوم در گزینه 1  . 16
قرن چهارم میالدي با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد. 

تمدن سوم: با افول قدرت کلیسا در همین قرن شروع شده و همچنان ادامه دارد. 

تمدن اول اروپا قبل از میالد حضرت مسیح در قرن هاي ششم تا چهارم قبل از میالد، در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت.  گزینه 3  . 17

اروپا تا کنون شاهد سه تمدن بزرگ بوده است؛ تمدن دوم در قرن چهارم میالدي با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد.  گزینه 2  . 18

زیرا گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می کند.  گزینه 2  . 19
براي تحقق سخن حق باید برنامه ریزي کرد، قیام نمود و شرایطی را فراهم کرد تا موانع حق و حق پرستی از جامعۀ خود و جهان زدوده شود این امر میسر نمی شود مگر با تالش و پشتکار، جهاد و

آمادگی براي شهادت در راه خدا و تحمل همۀ سختی ها (مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر) 

پیشرفت علمی پایه هاي استقالل یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط بیگانگان می شود.  گزینه 3  . 20
مقام معظم رهبري دربارة علم این گونه تذکر می دهد: باید استعدادهاي یک ملت به  کار افتد تا یک ملت به معناي حقیقی کلمه عالم شود. 

دورة استعمار تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت این دوره یکی از سیاه ترین دوران هاي زندگی انسان روي کرة زمین است.  گزینه 3  . 21
برخی محققان بر این باورند که در دورة استعمار نو ثروتی که از کشورهاي استعمارزده به کشورهاي استعمارگر منتقل شد، آن قدر زیاد بود که پایه هاي اصلی قدرت اقتصادي غرب را به وجود آورد. 

پیام اسالم، پیامی مطابق با فطرت انسان هاست. تاکید بر چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم و رساندن پیام آن به شیوه اي درست در آیۀ شریفۀ « اُدُع الی َسبیِل َربّک بالِحکَمۀ و الموِعَظِۀ گزینه 3  . 22
الَحَسنۀ... » آمده است که در آن خداوند روش هاي درست تبلیغ و دعوت را به پیامبرش آموزش می دهد.

باید هوشیار باشیم که همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی روند، بلکه سد راه حق جویی و حق پرستی می شوند، زیرا گسترش عدالت منافع آنها را گزینه 3  . 23
تهدید می کند: براي تحقق سخن حق باید قیام کرد و موانع حق و حق پرستی را در کل جهان زدود و این مسیر امکان پذیر نمی شود، مگر با جهاد و آمادگی براي شهادت در راه خدا که همان راه حق و

حقیقت است و تحمل همه سختی هاي این راه.

در شیوة جدید استعمار نو، کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامی، جاسوسی، تبلیغی و فرهنگی خود، افراد وابسته به خود را به قدرت می رساند و به صورت هاي گوناگون از آنها گزینه 3  . 24
حمایت می کند. ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار، از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل و قسط می باشد.

همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی روند، بلکه سد راه حق جویی و حق پرستی می شوند، زیرا گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می کند. براي گزینه 4  . 25
تحقق سخن حق باید قیام نمود و موانع حق و حق پرستی را در کل جهان زدود و این میسر نمی شود مگر با جهاد و آمادگی براي شهادت در راه خدا، که همان راه حق و حقیقت است و تحمل همه

سختی ها در این راه (مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت وصبر).
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