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درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید. 

1) انقالب فرانسه نخستین انقالب سوسیالیستی تاریخ است.

2) استعمار فرانو گسترش سلطه غرب بر همه ی جهان را در پوشش جهانی شدن پیگیری می کند.

3) اومانیسم، مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است.

در ارتباط با انواع راه های شناخت توسط انسان، کدام عبارت ها نادرست هستند؟

الف) شناخت شهودی از راه مشاهده حسی و استدالل عقلی به دست می آید.

ب) وحی نوعی خاص از شناخت عقلی است که خداوند برای هدایت آدمیان به پیامبران اعطا کرده است.

پ) حس، عقل و وحی امکانات خدادادی هستند که بشر برای شناخت جهان هستی از آن ها استفاده می کند.

ت) ما بدون مشاهده و استدالل، به غم و شادی درون خود یا محبت و تنفر نسبت به دیگران پی می بریم.
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ب و ت4)ب و پ3)الف و ب2)الف و پ1)

کدام گزینه در ارتباط با رنسانس و زمینه های تاریخی آن، نادرست است؟  3

قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدی، دوران رنسانس نام دارد.1)

جنگ های صلیبی و مواجهه اروپا�ان با مسلمانان از عوامل ایجادکننده زمینه های رنسانس است.2)

طی قرون وسطی، آباء کلیسا با استفاده از مفاهیم معنوی، در عمل دنیاگرایی را نفی می کردند.3)

انکار دخالت دین در امور دنیوی توسط رقیبان دنیاطلب کلیسا صورت گرفت.4)

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟

الف) از رویکرد انکارگرایانه جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان به عنوان «پروتستانتیسم» یاد می شود.

ب) در فرهنگ معنوی، اگر افرادی که درون فرهنگ دینی زندگی می کنند، دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار شدن آن پرهیز و

رفتار دینی خود را توجیه دنیوی می کنند.

ج) هستی شناسی هر فرهنگی متناسب با انسان شناسی آن فرهنگ است؛ زیرا انسان بخشی از جهان هستی است.

د) ادبیات مدرن حاالت روانی آدمیان در زندگی روزمره و این جهانی را منعکس می کند؛ به همین دلیل، رمان در فرهنگ غرب، بیشترین

اهمیت را پیدا کرده است.

ه_) از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است که طی آن امکان تشخیص درست یا

غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب  شد.
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غ _ غ _ غ _ ص _ ص4)ص _ غ _ غ _ ص _ ص3)غ _ ص _ غ _ ص _ غ 2)ص _ غ _ ص _ غ _ غ1)



علت هر یک از موارد: «انکار دخالت دین در امور دنیوی، فراهم کردن زمینه گسترش فلسفه های روشنگری، شکل گیری انقالب فرانسه»

به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟ 
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فرو ریختن اقتدار کلیسا _ بازگشت به تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم باستان _ تغ�رات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی1)

انتقاد از عملکرد آباء کلیسا _ تسخیر عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب توسط سکوالریسم _ آرمان های دوره رنسانس2)

رویکرد دنیوی رقیبان کلیسا _ دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم _ اندیشه های فلسفی روشنگری3)

بروز و ظهور پادشاهان به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا _ غلبه سکوالریسم بر فرهنگ غرب _ اصالت بخشیدن به انسان دنیوی4)

کدام گزینه بیانگر تأثیر فرهنگ جدید غرب در عرصه سیاست است؟  6

(1
انقالب فرانسه که ریشه در تفکرات و اندیشه های اومانیستی و فلسفه روشنگری دوران قرون وسطا دارد، نخستین انقالب عملی در جهان

است. این انقالب لیبرالیستی، الهام بخش انقالب های دیگری شد که پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فرا گرفت.

متناسب با باورها و ارزش های بنیادین غرب (سکوالریسم، مارکسیسم و روشنگری) یک نظام سیاسی کامًال دنیوی شکل گرفت.2)

(3
نظام سیاسی کامًال دنیوی، نه می توانست به دنبال حاکمیت ارزش های الهی باشد و نه می خواست عملکرد یا خطاهای دنیوی خود را

توجیه دینی نماید.

(4
لیبرالیسم در این نظام سیاسی اندیشه ای جدید است که براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی شکل می گیرد. انسان لیبرالیستی به جز

ارزش های متعالی در همه امور با خواست و اراده خود و به صورت مستقل عمل می کند و تمایالت او مبدأ قانون گذاری است.

به ترتیب کدام موارد در جای الف، ب، ج قرار می  گیرند؟ 7

ویژگی
ج
ب

تجربھ نفی

رویکرد
وسطی قرون مسیحیت
متجدد غرب در اقتصاد

الف

روشنگری در پایان قرن بیستم – شیوۀ تولید سرمایه داری – آمیختگی با رویکردهای اساطیری1)

روشنگری در پایان قرن بیستم – شیوۀ تولید سرمایه داری – نزدیکی به مبانی عقالنی توحید2)

روشنگری در قرون هفدهم و هیجدهم – شیوۀ تولید فئودالی - آمیختگی با رویکردهای اساطیری3)

روشنگری در قرون نوزدهم و بیستم – شیوۀ تولید فئودالی – نزدیکی به مبانی عقالنی توحید4)

«سکوالریسم»، «اومانسیم» و «روشنگری» به ترتیب با کدام عبارت ها در ارتباط است؟  8

(1
رویکرد دنیوی و صرفًا این جهانی به هستی - مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب - روشی از معرفت و شناخت همراه با

 عقل، وحی و تجربه

(2
رویکرد گزینشی به ابعاد معنوی و دینی جهان - نتیجۀ منطقی سکوالریسم - استفاده از وحی و شهود در شناخت حقیقت به عنوان وجه

مشترک همه صورت های آن

(3
قرار گرفتن ابعاد معنوی انسان و جهان در خدمت اهداف و نیازهای دنیوی -  انسان به عنوان برترین آیت و نشانۀ خداوند سبحان

پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب در معنای عام

(4
توجیه هنجارها و رفتارهای دینی خود با تفاسیر دنیوی - تمرکز بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی - رویکرد عقل گرایانه در سده های

هفدهم و هجدهم و صورت حس گرایانه در سده های نوزدهم و بیستم

کدام یک در رابطه با ارزش های بنیادین غرب در رنسانس، در عرصه سیاسی درست نیست اما در عرصه علم و فناوری و صنعت درست

است؟ 
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(1
اندیشه سیاسی جدید خواست و اراده ی آدمی را مبدأ قانون گذاری می داند. _ علم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظیفه شناخت

حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان را از ملک به ملکوت بر عهده نداشت.

(2
نظام سیاسی که شکل گرفت صورتی کامًال سکوالر، دنیوی و این جهانی داشت. _ در قرن هجدهم، انقالب صنعتی از انگلستان آغاز شد و

به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت.

(3
اومانیسم اندیشه سیاسی جدیدی بود که براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی شکل گرفت _ در رویکرد جدید، علوم طبیعی در بین

علوم مختلف بیش ترین اهمیت را پیدا کرد و فناوری و صنعت رهاورد این بخش از علوم بود.

(4
لیبرالیسم را مباح دانستن همه ی امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده اند. _ در رویکرد جدید فناوری و صنعت در بین علوم مختلف

بیش ترین اهمیت را پیدا کردند علوم تجربی رهاورد این بخش از علوم بود.



کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در ارتباط با عملکرد رقیبان دنیاطلب کلیسا و آباء کلیسا صحیح است؟ 10

(1
آنان به  نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ی ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند. ـ به  دلیل رویکرد دنیوی

خود برای حذف کلیسا به  جای آن که عملکرد کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند، به  تدریج دین را انکار کردند.

(2
رقیبان دنیا طلب کلیسا به دلیل رویکرد دنیوی خود و برای حذف کلیسا به  تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار می کردند ـ با رویکرد

دنیوی خود، دنیاگرایی و سکوالریسم در عمل را دنبال می کردند.

(3
از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند و بدین  ترتیب نوعی حرکت دنیوی را آغاز کردند. ـ آن ها با نام خداوند، بندگان

خدا را به بندگی می گرفتند و هم چنین به بهانه ی ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند.

(4
به دلیل رویکرد دنیوی خود برای حذف کلیسا به  جای آن که عملکرد ارباب کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند به  تدریج دخالت دین در امور

دنیوی را انکار کردند. ـ از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی پوشش می گرفتند و در تقابل با جریان دنیاگرایی قرار می گرفتند.

به ترتیب کدام گزینه در ارتباط با تحریفاتی که در سطح (زندگی و عمل) و (اندیشه و نظر) در مسیحیت قرون وسطی رخ داد، صحیح

است؟
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کلیسا عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد. ـ مسیحیت آمیخته با رویکرد های اساطیری شد.1)

(2
 مسیحیت با قبول نظر تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. ـ آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم به سوی نوعی دنیاگرایی گام

برداشتند.

(3
کلیسا عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد. ـ آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم به سوی نوعی

دنیاگرایی گام برداشتند.

مسیحیت با قبول نظر تثلیث از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. ـ مسیحیت آمیخته با رویکرد های اساطیری شد.4)

به ترتیب قسمت اول کدام گزینه در ارتباط با (روشنگری و علوم جدید) صحیح و قسمت دوم آن نادرست است؟  12

(1
در بحران معرفت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها از بشر سلب می شود. _ دانش ابزاری صرفًا وسیله

رسیدن به اهداف دنیوی است و توانایی ارزیابی ارزش ها و اهداف انسانی را ندارد.

(2
انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و از بین بردن موانعی آمده اند که راه را بر حقیقت بسته اند. _ از پایان قرن بیستم با افول عقل گرایی،

فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است.

(3

روشنگری در پی معنای عام خود به مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود. _ روشنگری در معنای خاص در طول

بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب شکل های مختلفی پیدا کرده است که وجه مشترک همه آن ها کنار گذاشتن وحی و شهود در

شناخت حقیقت است.

(4
در فرهنگ دینی اسالم، عقل، وحی و تجربه روش های شناخت حقیقت اند. _ روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم میالدی، بیشتر

شکلی عقل گرایانه داشت.

به  ترتیب هر یک از  عبارات زیر، به کدام یک از عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب اشاره دارد؟

- اهمیت یافتن رمان در فرهنگ غرب

- آزمایش های علمی مرگ بار روی انسان ها

- پنهان شدن نفس پرستی در قالب مفاهیم دینی

- پیدایش و رشد برخی نهضت های جدید دینی تحت عنوان پروتستانتیسم
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اومانیسم _ روشنگری عام _ سکوالریسم _ اومانیسم2)سکوالریسم _ اومانیسم _ سکوالریسم _ روشنگری خاص1)

اومانیسم _ روشنگری خاص _ اومانیسم _ سکوالریسم4)روشنگری خاص _ سکوالریسم _ روشنگری خاص _ اومانیسم3)

عبارات کدام گزینه، بیان کنندۀ ویژگی های رنسانس است؟ 14

بازگشت به فرهنگ اساطیری _ نخستین مواجهۀ مسلمانان و مسیحیان1)

تجدید حیات دوبارۀ روم و یونان باستان _ نفوذ فرهنگ دینی مسیحیت2)

ظهور قدرت  های محلی و پادشاهان _ انکار دخالت دین در امور دنیوی3)

رویکرد دنیوی به همۀ امور _ دورۀ تاریخی سده های 16 تا 18 میالدی4)



عبارت نادرست در رابطه با آناباپتیست  ها کدام است؟ 15

گروهی از پروتستان  های مخالف جریان دنیاگرایی را شامل می  شود.1)

امروزه گروه  های محدودی از آن  ها وجود دارد که آمیش  ها بخشی از آن  ها هستند.2)

پیشروی در ایجاد تحوالت اجتماعی جهان غرب، از ویژگی  های آنان است.3)

تاریخ اروپا شاهد کشتار آنان، توسط مسیحیان کاتولیک و دیگر پروتستان  ها بوده است.4)

به  ترتیب موارد زیر، در کدام قسمت جدول، جای می  گیرند؟

- حس گرایی، نفی عقل و وحی

- بحران معرفت  شناختی

- دانش ابزاری

- دئیسم

پیامدویژگیدوره زمانی

الفروشنگری بدون پذیرش روحیقرن 17 و 18

د جقرن 19 و 20

بافول تجربه گراییپایان قرن 20

16

ج _ ب _ الف _ د4)ب _ ج _ الف _ د3)ج _ ب _ د _ الف2)الف _ ب _ ج _ د1)

صحیح یا غلط بودن عبارت  های زیر را به ترتیب مشخص کنید.

- پروتستانتیسم، مخالف جریان دنیاگرایی بود و در جهت اصالح دینی پدید آمد.

- در سطح عمل، مسیحیت با قبول تثلیث دچار انحراف شد.

- در دوران رنسانس، رویکرد دنیوی به عالم در قالب حرکت  های اعتراض آمیز مذهبی آشکار شد.

- در دوران رنسانس، روابط اقتصادی از ارباب- رعیتی به روابط کارگران و سرمایه داران تغ�ر یافت.
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ص، ص، غ، غ4)ص، ص، غ، ص3)غ، ص، غ، غ2)غ، غ، ص، غ1)

آثار فرهنگ جدید غرب به ترتیب در حوزۀ سیاست، حقوق بشر و اقتصاد کدام است؟ 18

شکل  گیری نظام کامال سکوالر _ حقوق مبتنی بر فطرت انسان آزاد _ تحت تاثیر انقالب صنعتی انگلستان1)

مبدا قرار دادن خواست و ارادۀ انسان _ شکل گیری حقوق طبیعی انسان ها _ گسترش تجارت و رشد صنعت2)

آزادی انسان از همۀ ارزش  های متعالی _  توجه به خواسته  ها و نیازهای صرفًا طبیعی _ به وجود آمدن اقتصاد صنعتی سرمایه  داری3)

توجیه امور دنیایی در قالب معنوی _ روی  گردانی از امور معنوی _ برده  داری فراگیر4)

«توجه به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان»، «توجیه عملکرد دنیوی در پوشش معنوی»،  «انقالب فرانسه» و «فناوری و صنعت» به  ترتیب

با چه مفاهیمی در ارتباط هستند؟
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روشنگری _ آثار سیاسی فرهنگ غرب _ نخستین انقالب لیبرال در تاریخ تحوالت اجتماعی جهان _ آثار حقوق بشر فرهنگ جدید غرب1)

رنسانس _  تحریف در سطح عمل مسیحیت _ شروع اندیشۀ سیاسی لیبرالیسم _ آثار علمی فرهنگ جدید غرب2)

رنسانس _ آثار سیاسی فرهنگ غرب _ آثار سیاسی فرهنگ غرب _ انقالب صنعتی انگلستان3)

تجدید حیات و تولد دوباره _ تحریف در سطح عمل مسیحیت _ آثار علمی فرهنگ غرب _ آثار علمی فرهنگ جدید غرب4)



هریک از موارد زیر، به ترتیب پیامد چیست؟

- اعتقاد به خدای بی برنامه

- عدم تشخیص خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها

- عملکرد دنیوی پنهانی کلیسا

- اهمیت یافتن علوم تجربی بیش از دیگر علوم

20

روشنگری حس گرایانه _ بحران معرفت شناختی _ تعامل با فرهنگ امپراطوری روم _ اهمیت یافتن فناوری و صنعت1)

عدم پذیرش وحی توسط روشنگری _ افول تجربه گرایی _ تحریفات مسیحیت _ رویکرد دنیوی2)

روشنگری همراه با شناخت عقلی _ بحران معرفت شناختی _ غفلت از نگاه توحیدی به عالم _ اهمیت یافتن فناوری و صنعت3)

روشنگری حس گرایانه _ عدم امکان تشخیص درست یا غلط بودن ارزش ها _ تحریفات مسیحیت _ رویکرد دنیوی4)

هر یک از عبارات زیر، به ترتیب، با کدام عقاید و ارزش های فرهنگ غرب مرتبط است؟

«نهادینه شدن سکوالریسم در الیه های بنیادین فرهنگ غرب»، «شکل گیری نخستین انقالب سیاسی لیبرال در جهان».

21

پیامد روشنگری در معنای عام _ اندیشه های فلسفی روشنگری1)

پیامد ظهور پروتستانتیسم _ اندیشه های سیاسی دوران رنسانس2)

از نتایج پیدایش فلسفه های روشنگری _ حرکت های فرهنگی دوران رنسانس3)

بازگشت به جهان باستان برای عبور از مسیحیت _ نهادینه شدن تفکر اومانیستی4)

کدام گزینه، روند پیدایش فرهنگ معاصر غرب را به درستی نشان می دهد؟ 22

گسترش فلسفه های روشنگری ← رواج دنیاگرایی در زندگی مردم ← تسری سکوالریسم به سطح نظری و عمیق فرهنگ غرب1)

تسری سکوالریسم به سطح نظری و عمیق فرهنگ غرب ← گسترش فلسفه های روشنگری ← رواج دنیاگرایی در زندگی مردم2)

رواج دنیاگرایی در زندگی مردم ← تسری سکوالریسم به سطح نظری و عمیق فرهنگ غرب ← گسترش فلسفه های روشنگری3)

رواج دنیاگرایی در زندگی مردم ← گسترش فلسفه های روشنگری ← تسری سکوالریسم به سطح نظری و عمیق فرهنگ غرب4)

به ترتیب دانش ابزاری و دئیسم از پیامدهای کدام ویژگی روشنگری است و در جهان غرب با توجه به جهان بینی سکوالریسم، دین داران

ناگزیر به چه رفتاری می باشند؟

23

(1
عقل گرایی و نفی وحی _ حس گرایی و نفی عقل و وحی _ هنجارها و رفتارهای دنیوی و این جهانی را با تفاسیر دینی و معنوی توجیه

می کنند.

عقل گرایی و نفی وحی _ حس  گرایی و نفی عقل و وحی _ هنجارها و رفتارهای دینی خود را با تفاسیر دنیوی و این جهانی توجیه می کنند.2)

(3
حس گرایی و نفی عقل و وحی _ عقل گرایی و نفی وحی _ هنجارها و رفتارهای دنیوی و این جهانی را با تفاسیر دینی و معنوی توجیه

می کنند.

حس گرایی و نفی عقل و وحی _ عقل گرایی و نفی وحی _ هنجارها و رفتارهای دینی خود را با تفاسیر دنیوی و این جهانی توجیه می کنند.4)

کدام مورد به ترتیب در ارتباط با پیامد اقتصاد، صنعت و سیاست در غرب جدید صحیح است؟ 24

(1

گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد _ رویکرد دنیوی علم جدید، وظیفه شناخت حقیقت

عالم و مسئولیت عبور انسان از ملک به ملکوت را برعهده نداشت _ اندیشه سیاسی نوین براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی،

خواست و اراده آدمی را مبدأ قانون گذاری می داند.

(2
رشد تجارت و کشف آمریکا و باال گرفتن تب طال _ توجه به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان _ حقوق طبیعی بشر با نظر به خواسته ها و

نیازهای صرفًا طبیعی و این جهانی او شناخته می شود.

(3
ایجاد زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب، رعیتی _ توجه به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان _ ایجاد انقالب صنعتی در انگلستان و

گسترش در دیگر کشورهای اروپایی.

(4
رشد تجارت و صنعت، کشف آمریکا و باالگرفتن تب طال _ توجه به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان _ اندیشه سیاسی نوین براساس اصالت

بخشیدن به انسان دنیوی، خواست و اراده او را مبدأ قانون گذاری می داند.



در ارتباط با باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب کدام گزینه نادرست می باشد؟ 25

(1
روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم علی رغم اینکه با شناخت عقلی همراه است، به دلیل اینکه وحی را نمی پذیرد، به دئیسم ختم

می شود.

(2
اینکه فرعون از خواسته های نفسانی خود تبعیت می کرد و برای توجیه رفتار و موقعیتی که داشت، خود را انسانی دنیوی معرفی نمی کرد،

داللت بر نتیجه منطقی سکوالریسم یعنی اومانیسم دارد و رفتار فرعون را می توان به فرعونیت آشکار ترجمه کرد.

(3

در جهان غرب که سکوالریسم به صورت جهان بینی غالب درآمده است، دین داران، ناگزیرند هنجارها و رفتارهای دینی خود را با تفاسیر

دنیوی و این جهانی توجیه  کنند، مثًال به مطابقت دادن حرکات نماز با حرکات ورزشی می پردازند و از مفید بودن نماز برای سالمت بدن

سخن می گویند.

(4
در سده های نوزدهم و بیستم روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شد نوعی علم تجربی سکوالر پدید آمد و این نوع علم، صرفًا به

صورت دانش ابزاری در خدمت اهداف دنیوی انسانی قرار گرفت.

به ترتیب مثال زیر مصداق کدام نوع سکوالریسم است و در ادامه کدام جمله در رابطه با آن صحیح است؟

«در کشوری، حکومت حاکم با در هم آمیختن اهداف سیاسی خود با اعتقادات دینی مردم آن ها را تشویق به جنگ با کشور همسایه خود

می کند»
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سکوالریسم پنهان _ شامل باورها و فلسفه هایی است که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند.1)

سکوالریسم آشکار _ فلسفه ها و باورهایی را شامل می شود که به صراحت ابعاد غیرمادی جهان هستی را انکار می کند.2)

سکوالریسم آشکار _ سبب پیدایش و رشد برخی نهضت های جدید دینی شده که از آن با عنوان پروتستانتیسم یاد می شود.3)

سکوالریسم پنهان _ نظام دنیوی و مادی را در خدمت نظام دینی و معنوی قرار می دهد.4)

کدام گزینه صحیح و غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب مشخص می کند؟

الف) آباء کلیسا در قرون وسطی علی رغم استفاده از شعارهای معنوی با رویکرد دینی خود نوعی سکوالریسم عقلی را دنبال می  کردند.

ب) رنسانس به معنی تجدید حیات و تولد دوباره است.

ج) رویکرد سکوالر که ابتدا از طریق علم تجربی در فرهنگ عمومی گسترش یافته بود با فلسفه روشنگری عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب

را تسخیر کرد.

د) حقوق فطری الهی انسان تنها با نظر به ابعاد و نیازهای معنوی و با دو ابزار معرفتی وحی و عقل شناخته می شد.
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ص ـ ص ـ غ ـ غ4)غ ـ ص ـ غ ـ غ3)غ ـ ص ـ غ ـ ص2)غ ـ غ ـ ص ـ ص1)

کدام گزینه با عبارت «اقتصاد کشاورزی فئودالی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری متحول شد»، مرتبط است؟ 28

اقتصاد فئودالی به اقتصاد کشاورزی متحول شد و روابط ارباب رعیتی به روابط کارگران و سرمایه داران تغ�ر یافت.1)

فئودالیسم نوعی برده داری فراگیر بود و کشاورزان وابسته به زمین های اربابان خود بودند.2)

گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد.3)

در اقتصاد صنعتی سرمایه داری کارگران امکان جابه جایی و نقل و انتقال نداشتند و وابسته به سرمایه داران بودند.4)

کدام گزینه به ترتیب حروف الفبا جدول زیر را کامل می کند؟

پیامد ویژگیدوره زمانی 

قرن هفدهم و
هجدهم

عقل گرایی,نفی
وحی 

(ب)

(الف)حس گراییقرن نوزدهم و بیستم

(ج)پایان قرن بیستم
بحران معرفت

شناختی
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علوم تجربی سکوالر _ دئیسم _ افول تجربه گرایی2)دئیسم _ علوم ابزاری _ حس گرایی و نفی عقل1)

علوم ابزاری _ اومانیسم _ حس گرایی، نفی عقل و وحی4)دئیسم _ اومانیسم _ افول تجربه گرایی، نفی عقل و وحی3)



به ترتیب علت پیدایش «بحران معرفت شناختی فرهنگ مدرن» و «اومانیسم»، کدام است؟ 30

افول تجربه گرایی _ سکوالریسم1)

دئیسم _ سکوالریسم2)

دئیسم _ اصالت انسان دنیوی و این جهانی3)

افول تجربه گرایی _ اصالت انسان دنیوی و این جهانی4)

عبارات زیر را به ترتیب از جهت درست یا غلط بودن، مشخص نما�د.

- توجه به دنیا و زندگی این جهان از طریق سکوالریسم به جامعه ی بشری راه یافت.

- از دید فرهنگ قرآنی، سکوالریسم در نهایت به حیات حیوانی یا پست تر از آن منجر می شود.

- روشنگری در معنای خاص، نتیجه ی معرفت و شناخت است.
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غ _ غ _ غ4)ص _ ص _ ص3)غ _ ص _ غ2)ص _ غ _ ص1)

به ترتیب، کدام مورد بیانگر تفاوت روشنگری در معنای عام و روشنگری در معنای خاص نیست و حقوق بشر اومانیستی و دینی چه

تفاوتی دارند؟
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نوع تفسیر جهان _ براساس امور متفاوتی شکل گرفته اند.2)مبانی _ صورت این دو متفاوت است.1)

نوع تفسیر انسان _ براساس امور متفاوتی شکل گرفته اند.4)استفاده از عقل تجربی _ صورت این دو متفاوت است.3)

مکاتب مختلف ماتریالیستی و ماده گرایانه، مربوط به کدام فلسفه در فرهنگ غرب است و روشنگری با رویکرد دنیوی و این جهانی، چه

زمانی به دئیسم ختم می شود؟
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سکوالریسم آشکار _ هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد.1)

سکوالریسم آشکار _ عدم پذیرش مرجعیت وحی و همراه شدن با شناخت حسی و تجربی.2)

سکوالریسم پنهان _ هنگامی که با شناخت عقلی همراه باشد.3)

سکوالریسم پنهان _ هنگامی که به شناخت حسی و تجربی محدود شود.4)


