
 بسمه تعالی

 ‹حكمت هاي تازه بجوييد پس براي رفع خستگی آن ها خسته می شوند بدن ها مانند امام علی عليه السالم: دل ها›        

 درس دهم :تمدن جديد ومسئوليت ما(                                               3دين وزندگی )

 باتوجه به آيات واحاديث به سواالت پاسخ دهيد:-الف

با توجه به آيه ي) ادع الی سبيل ربک .........( دو مورد از روش هاي تبليغی خداوند به پيامبراکرم )ص( را نام ببريد ؟-1

 توجه به آيه ي) ادع الی سبيل ربک ................(دو روش صحيح دعوت را بنويسيد ؟ با-2

 

 

 درستی يانادرستی گزاره هاي زيررابا)ص/غ(مشخص کنيد:-ب 

 هر قدر آگاهی وهوشياري ما مسلمانان از تمدن جديد اروپا بيشتر باشد ،قدرت تا ثير پذيري ما بيشتر خواهد شد.)غ(-3

 نابودي طبيعت وعلم زدگی از پيامد هاي منفی تمدن جديد است .)ص(مصرف زدگی ، -4

 ميالدي آغاز شد )غ(  4تمدن سوم اروپا با افول قدرت کليسا در قرن -5

 رشد سريع علم از ويژگی هاي تمدن قرون وسطی اروپا بود .)غ(-6

 

 

 جمالت زيرراباکلمات مناسب تكميل نماييد:-ج

 ،.....است .نابودي طبيعت در حوزه علم ،مصرف زدگی ،پيامد هاي منفی تمدن جديد -7

 روش هاي تبليغی اسالم در قر آن شامل : حكمت ، موعظه حسنه و............است . -8

 در تمدن جديد آگاهی به قانون وحقوق اجتماعی ابتدائی با ترجمه ي............اتفاق افتاد .-9

 آمد در ميان افكار عمومی جهان ، ...........و........نظام حكومتی يک کشور است .مهم ترين عامل براي حضور کار -10

 

 

 به سواالت زيرپاسخ کوتاه دهيد:-ج

 مسئوليت ما دراين حوزه علم را نام ببريد ؟-11

 چه عاملی موجب تقويت پايه هاي استقالل يک ملت شده واز تسلط بيگانگان جلوگيري ميكند ؟-12

 عاملی ، پايه هاي استقالل يک ملت را تقويت می کند ومانع تسلط بيگانگان می شود ؟ چه -13

 دوآثار مثبت تمدن جديد حوزه عدل وقسط را نام ببريد ؟  -14

  مهم ترين عامل حضور کار آمد در ميان افكار عمومی جهان در حوزه عدل وقسط چيست؟-15

 استحكام بخشيدن به نظام اسالمی را بنويسيد؟مهم ترين عوامل براي --16

 دومورد ازآسيب هاي که تمدن جديد با نگاه مادي به انسان در حوزه خانواده وارد کرده است را بنويسيد ؟ --17

 آيين هاي غلط مبلغان مسيحی سبب چه شد ؟-18

 درنتيجه مصرفگرايی ديدگاه غالب وحاکم درتمدن جديد چيست ؟ -19

 آثار مثبت تمدن جديد در حوزه عدل وقسط را بنويسيد ؟-20

 

 ارتباط :کشف -هـ

 زمينه هاي پيدايش تمدن جديد-______بهره گيري از تجربيات ساير تمدن ها -21

 

 



علم وتكنولوژي سبب شد که آدمی بتواند در طبيعت تصرف فوق العاده کند وتغييراتی را در آن به وجود آورد -22

 توانايی بهر مندي بيشتر از طبيعت _____________

 نابودي طبيعت  .___________برهم خورده تعادل ترکيبی گازهاي جوي-23

  توجه به قانون _____________به رسميت شناخت حقوق متقابل زن ومرد -24

 مشارکت مردم در تشكيل حكومت_______کنار گذاشتن حكومت هاي استبدادي وموروثی-25

 مصرف زدگی                                                    آثار منفی تمدن جديد در حوزه علم-26

 ان                                       آثار منفی تمدن جديد در حوزه خانوادهاستفاده ابزاري از زن-27

 ظهور ظلم فرا گير وپديده استعمار                         آثار منفی تمدن جديد در حوزه عدل وقسط-28

 تصرف منابع طبيعی ومعدنی کشور ها                   ظهور ظلم فراگير واستعمار-29

 مهار کردن آب ها با ساخت سدها بزرگ                 توانايی بهره مندي از طبيعت -30

 استفاده ابزاري از زنان       سود آوري تجارت فحشا بيش از مواد مخدر     -31
 

 به سواالت زيرپاسخ تشريحی دهيد: -د

 رشد متعالی انسان دارد چيست ؟چرا ؟جدي ترين آسيبی که مصرف زدگی بر -32

 غرب چيست وچرا نتيجه اي جز سردر گمی براي بشر نداشته است ؟علت ظهور مكاتب عرفانی ومعنوي در -33

از آثار وپيامد هاي منفی تمدن جديد در حوزه عدل وقسط ، افزايش فاصله ميان انسان هاي فقير وغنی در جهان را -34

 98شرح دهيد ؟

 يكی از مسئوليت هاي ما در حوزه عدل وقسط را به اختصار شرح دهيد ؟-35

 منحصر به صحبت وشعار کنيم ؟چرا دعوت به حق وعدالت را نبايد -36

 چرا براي رسيدن به تمدن آرمانی اسالم نيازمند تحكيم بنيان خانواده هستيم ؟-37

 چرا تمدن جديد را با معيارهاي الهی بايد ارزيابی بكنيم ؟-38

 سه تمدن که اروپا شاهد آن بود ه است را بنويسيد؟       -39

 از چند جهت براي ما مطلوب است ؟توضيح دهيد .آشنايی با نقاط قوت وضعف تمدن جديد -40

 )کليسا وتعاليم تحريف شده (از زمينه هاي پيدايش تمدن جديد را بنويسيد ؟-41

 رفتار رهبران کليسا در مخالفت با نظريات علمی چگونه بود ؟-42

 آيين ها واعتقادات وآداب ورسوم ساخته کليسا چه اثراتی بر اروپا داشت؟-43

 هاي پيدايش تمدن جديد )بهره گيري از تجربيات ساير تمدن ها (را بنويسيد ؟از زمينه -44

 ؟از آثارمثبت تمدن جديد در حوزه علم )رشد سريع علم ( را بنويسيد-45

 از آثارمثبت تمدن جديد در حوزه علم )توانايی بهره مندي بيشتر از طبيعت( را بنويسيد؟-46

 ؟)مصرف زدگی ( را توضيح دهيد از آثار منفی تمدن جديد در حوزه علم-47

 از آثار منفی تمدن جديد در حوزه علم )نابودي طبيعت( را توضيح دهيد ؟-48

 



 از آثار منفی تمدن جديد در حوزه علم )علم زدگی( را توضيح دهيد ؟-49

 نياز انسان غربی به معنويت باعث چه شد؟-50

 زانه ودور دسترس است ؟آيا تالش براي رسيدن به تمدن اسالمی تالش بلند پروا-51

 ؟از مسئوليت هاي ما در حوزه علم )تالش براي پيشگام شدن درعلم وفناوري(را بنويسيد-52

 از مسئوليت هاي ما در حوزه علم )حضور موثر وفعال در جامعه جهانی(را بنويسيد ؟-53

 (بنويسيد ؟از مسئوليت هاي ما در حوزه علم )ترسيم چهره عقالنی ومنطقی دين اسالم -54

 از آثارمثبت تمدن جديد در حوزه عدل وقسط ) توجه به قانون ( را بنويسيد ؟-55

 آگاهی به قانون وحقوق که ابتدا با ترجمه آثار اسالمی اتفاق افتاد چه فوايدي براي تمدن جديد داشت ؟-56

 بنويسيد ؟ از آثارمثبت تمدن جديد در حوزه عدل وقسط ) مشارکت مردم در تشكيل حكومت( را-57

 از آثار منفی تمدن جديد در حوزه عدا وقسط ) ظهور ظلم فرا گير وپديده استعمار( را توضيح دهيد ؟-58

 سياه ترين دوران هاي زندگی انسان روي زمين است ؟-59

 ؟دهيداز آثار منفی تمدن جديد در حوزه عدل وقسط ) افزايش فاصله ميان انسان هاي فقير وغنی در جهان( را توضيح -60

 از مسئوليت ما در حوزه عدل وقسط ) مبارزه با ستمگران وتقويت فرهنگ جهاد وشهادت وصبر ( را توضيح دهيد ؟-61

 چرا دعوت به حق وعدالت را نبايد منحصر به صحبت وشعار کنيم ؟-62

 از مسئوليت ما در حوزه عدل وقسط ) استحكام بخشيدن به نظام اسالمی( را توضيح دهيد ؟-63

 چرا؟استحكام بخشيدن به نظام اسالمی را بنويسيد؟مهم ترين عوامل براي -64

 ز آثار منفی تمدن جديد حوزه خانواده )فرو پاشی نهاد خانواده ( را توضيح دهيد ؟ا-65

 از آثار منفی تمدن جديد حوزه خانواده )استفاده ابزاري از زنان( را توضيح دهيد ؟-66

 از آثار منفی تمدن جديد حوزه خانواده )بی بند وباري جنسی ( را توضيح دهيد ؟-67

 نواده )تالش درجهت تحكيم بنيان خانواده ( را بنويسيد ؟مسئوليت ما در حوزه خا-68

  دعاي امام زمان )عج( بدرقه راهتان باد

 


