
 

 

 درس شانزدهم

 جدید عصر و رنسان 
 رنسان  به معنی چیست و از نظر تاریخی چه مفهومی درارد؟ -1

 احییای  منظیور  بیه  که شودمی گفته فرهنگی و فکری هایدگرگونی به تاریخی نظر از و است حیات تددید و نوزایی معنای به رنسان 

 (.م 17  14 های سده) یافت گسترش اروپا دیگر های بخش در تدریج به و شد آغاز ایتالیا از باستان، روم و یونان شده فراموش فرهنگ

 مهمترین نتیده کلی رنسان  چه بود؟ -2

 1577) جدید عصر در اروپایی جوامع سیاسی  و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مختلف هایجنبه در اساسی تحوالت و تغییر به رنسان 

 .نهاد بنیان را زمین مغرب نوین تمدن هایپایه و اندامید( م 1877 -

 رنسان  ابتدا از کدا و چگونه شروع شد؟ -3

م هنگامی که فرهنگ قرون وسطایی بر سراسر اروپا سیطره داشت، گروهی از نویسندگان و اندیشمندان کیه در شیهرهای    14در قرن 

زیستند، هدایت جریان فکری و فرهنگی را به دست گرفتند و تفکر و سبک جدیدی از زندگی را باب کردنید. ایین   می ثروتمند ایتالیا

اساس آن بر نوزایی و تددید حیات فرهنگ یونان و روم باستان قرار داشت، به رنسان  معیروف شید.   تفکر و سبک جدید زندگی که 

 گسترش یافت.های اروپایی رنسان  به تدریج در دیگر سرزمین

 را ذکر کنید. رنسان  ظهور عوامل و ها زمینه ترین مهم -4

 تاریخی و فرهنگی پیشینه -3  اسالم؛ جهان با فرهنگی روابط گسترش -2  تدارت؛ و شهرنشینی رشد -1

 گرفت؟ رونق دوباره یکدیگر با تنگاتنگ پیوندی در تدارت و شهرنشینی اروپا در تدریج از چه زمانی به -5

 .گرفت رونق دوباره یکدیگر با تنگاتنگ پیوندی در تدارت و شهرنشینی اروپا در تدریج به م 11 سده از

 گذاشت؟  اروپا ساحلی مناطق در ویژه به تدارت و شهرها رشد بر فراوانی چه عاملی تأثیر -6

   - صلیبی های جنگ

 های صلیبی بر کدام مناطق بیشتر بود؟تأثیر جنگ -7

 های اروپایی بود.بیش از سایر سرزمین بر رونق و شکوفایی شهرها در ایتالیاها تأثیر این جنگ

 .داشتند اختیار در را اروپا غربی سواحل و مدیترانه سرتاسر در دریایی کدام شهرهای ایتالیا تدارت -8

  و ... جنوا و ونیز بندری شهرهای

 داده اختصیاص  خیود  بیه  را اروپا از وسیعی بخش در پارچه تدارت و بود چرمی و فلزی قیمتی کاالهای ستد و داد کدام شهر مرکز -3

 بود؟

   فلوران 

 گفتند؟بورژوا به چه کسانی می -17

 بازرگانیان،  شامل ثروتمند شهرنشینان از جدیدی قشر و گرفت شکل گوناگونی های حرفه و مشاغل تدارت، رشد و شهرها گسترش با

 .گفتندمی «بورژوا» آنها به که برآوردند سر صنایع صاحبان و بانکداران

 ها چه بود؟شوالیه و ها تفاوت نگرش و تفاوت بورژواها با فئودال -11

 ایین  بیر  حیاکم  هیای  خانیدان  و افراد. کوشیدند می آنها ترویج در و بودند قائل هنر و فرهنگ علم، برای فراوانی ارزش و اهمیت آنان

 .بودند غیره و دانانموسیقی معماران، نقاشان، ادیبان، حامی نیز شهرها

 بودند؟ هنر و ادب فرهنگ، جدّی حامی و مشوق کدام خاندان بر فلوران  حکومت می کرد که -12

  برد نام کرد،می حکومت فلوران  بر که  مدیچی معروف خاندان

 به وجود آورد؟ وسطا قرون در اواخر چه عواملی زمینه را برای نشر علم و دانش در اروپا -13

 بیر  حیاکم  هیای  خاندان و افراد. کوشیدند می آنها ترویج در و بودند قائل هنر و فرهنگ علم، برای فراوانی ارزش و بورژواها اهمیت -1

 .بودند غیره و دانانموسیقی معماران، نقاشان، ادیبان، حامی نیز شهرها این



 

 ایتالیایی شهرهای دولت برای بیشتری عمل آزادی و استقالل وسطا، قرون اواخر در پادشاهان و ها پاپ هایدرگیری دیگر، سوی از -2

 نشیر  را جدییدی  فرهنگ و تفکر بتوانند که کرد ایداد شهرها این دانشمندان و متفکران برای را موقعیتی استقالل، این. آورد وجود به

 .بود متفاوت وسطا قرون بر حاکم فرهنگ و اندیشه با کامالً که دهند

 اسالم چگونه با جهان اسالم آشنا شدند؟ جهان با اروپاییان -14

 اسیالم  جهیان  فرهنگیی  و فکری دستاوردهای با سیسیل و( مسلمان اسسانیای) اندل  طریق از -1 وسطا قرون در اروپایی دانشمندان

 ابعیاد  بیا  اروپایییان  های آگاهی و آشنایی افزایش باعث شرق و اروپا میان تداری روابط گسترش و صلیبی های جنگ -2. شدند آشنا

 .شد مسلمانان علمی های پیشرفت و اسالمی تمدن مختلف

 نهاد؟ وسطا قرون اواخر در اروپا فرهنگی و فکری وضعیت بر بسزایی چه عاملی تأثیر -15

 مسلمان عالمان و دانشمندان علمی هاینوشته و آثار

 افالطون ارسطو، مانند باستان یونان بزرگ دانشمندان و فیلسوفان از وسطا قرون در اروپایی دانشمندان شناخت و اطالعات عمده -16

 از چه طریقی به دست آمد؟ ... و

 .آمد دست به التینی زبان به رشد ابن و سیناابن ویژه به مسلمان فیلسوفان های کتاب و آثار ترجمه طریق از ابتدا

 را ذکر کنید؟ پیشگام  مسلمان دانشمندان هاینوشته و آثار از استفاده پیشگامان در -17

 ایتالیایی تأسی  تازه های دانشگاه و عالی مدارس

 رنسان  را توضیح دهید؟ پیدایش بر تاریخی و فرهنگی پیشینه تأثیر -18

 سیرزمین  این کنار و گوشه در رومی - یونانی تمدن عظیم بناهای و آثار و رفتمی شمار به باستان روم امسراتوری قلب ایتالیا سرزمین

 شیکوه  و عظمیت  روزگیار  ییادآور  ایتالیایی، مرفه شهرنشینان از بسیاری برای وسطا قرون پایان در آثار این وجود. خورد می چشم به

 بیه  فیراوان  اشتیاق با که کردند ظهور اندیشمندان و نویسندگان از تعدادی دوره این در. بود آنان گذشته سیاسی و اقتصادی فرهنگی،

 .برآمدند آن احیای صدد در و پرداختند باستان روم و یونان فرهنگ درباره پژوهش و مطالعه

 تحوالت و دستاوردهای رنسان  را نام ببرید. -13

 گرایی(گسترش اندیشه اومانیسم )انسان -1

 تحوالت علمی -2

 اکتشافات جغرافیایی و شروع استعمارگری اروپاییان -3

 اصالح دینی و نهضت پروتستان -4

 جو کرد؟وگرایی را در کدا باید جستانسان یا مریشه اومانیس -27

 باستان یونان فرهنگ 

 اومانیسم یعنی چه؟ -21

 های او بود، که از آن به عنوان اومانیسم یا انسان گرایی تعبیر می شود.حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق استعداد و توانایی

 ها را بیان نمایید.اعتقادات اومانیسم -22

 معیارهیای  کیه  داشیتند  اعتقیاد  و شمردندمی جهان مدار و محور را انسان باستان، یونانیان از تبعیت به ها اومانیست یا گرایانانسان

 .شود ایداد او دنیوی تمایالت و انسان های خواسته پایه بر باید اجتماعی هندارهای و ها ارزش و اخالقی

 انسان را بنویسید. مورد در کلیسا و اومانیسم اعتقاد تفاوت -23

 کیه  بیود  عقییده  ایین  مروج کلیسا است، مهم و ارجمند او دنیوی زندگی که شمردندمی موجودی را انسان گرایان،انسان که حالی در

 جهیان  در خوشبختی و سعادت به رسیدن از را او جوییلذت به میل و دنیاگرایی و است شده خلق خداوند به خدمت برای فقط انسان

 .دارد می باز آخرت

 اومانیسم را بیان نمایید. انعکاس قلمرو و هازمینه -24

 و یافیت  انعکیاس  تربیت و تعلیم و معماری و هنر ادبیات، قلمرو در دیگر، جای هر از بیش گرایانه،انسان های گرایش و اومانیستی تفکر

 .شد مندر ایتالیا در معماری و هنر شکوفایی و ادبی نهضت به

 کرد؟ ایداد عظیمی هنردگرگونی هایکدام عرصه در رنسان  -25

 معماری و( سازیمدسمه)پیکرتراشی نقاشی، خصوصاً



 

 های آثار هنری هنرمندان عصر رنسان  را ذکر کنید؟ویژگی -26

اهر و خصیلت  هیای ظی  هنرمندان این دوره با محور قرار دادن انسان و طبیعت، آثار بی نظیری به وجود آوردند. آنان بر زیبایی و ویژگی

 های مورد نظر خود تأکید فراوان می کردند.های درونی شخصیت

 رسید؟ شکوفایی و پیشرفت اوج به هنر عصر رنسان  با وجود کدام هنرمندان -27

 .رسید شکوفایی و پیشرفت اوج به آنژ میکل و رافائل ، داوینچی لئوناردو یعنی ایتالیایی مشهور هنرمند سه وجود با رنسان  هنر

 است؟آنژ میکل نقاشی اثر مشهورترین -28

 ژوکند یا  مونالیزا و آخر شام

 دادند؟ قرار خود سرمشق چه آثاری را رنسان  عصر معماران -23

 باستان رم هایساختمان

 رنسان  است؟ عصر معماری شکوه و اوج چه آثاری بیانگر -37

 شد ساخته ونیز و فلوران  رم، ویژه به ایتالیا مختلف شهرهای در رنسان  عصر در که کلیساهایی و ها کاخ

 کردند؟گرایان بر چه مسایلی تأکید میدر تعلیم و تربیت عصر نوزایی انسان -31

 پیذیری  آمیوزش  اصل بر انساگرایان و بود قائل فراوانی ارزش و اهمیت انسان روحی و جسمی رشد و تعالی برای گرایی انسان اندیشه

 .کردندمی تأکید شدت به آموزش طریق از او بالقوه هایتوانمندی و استعدادها شکوفایی و انسان

 پرورش دانشمندان عصر رنسان  چه بود؟ و آموزش هدف -32

 .باشند فعال شهری حیات در و کنند ایفا جامعه در سودمندی نقش که کنند تربیت را شهروندانی خواستندمی

 اروپاییان شد؟ علمی عاملی باعث تغییر نگرشچه  جدید، قرون و رنسان  عصر در -33

   اومانیستی های اندیشه اشاعه و مسلمانان علمی های پیشرفت با آنان آشنایی نتیده در

 نوزایی را ذکرکنید. عصر در علمی کشفیات -34

 . کرد مطرح را خورشید دور به زمین چرخش نظریه ،«سماوی اجرام گردش» رساله در کوپرنیک نیکالس شانزدهم قرن اواسط در -1

 .داد قرار تأیید مورد پیش از بیش را کسرنیک هایفرضیه پیزا، دانشگاه استاد گالیله، توسط تلسکوپ اختراع -2

 .یافت دست مهمی های موفقیت به خون گردش چگونگی و قلب کارکرد زمینه در هاروی ویلیام -3

 .  یافت ادامه بیشتری وسعت با هفدهم قرن در و گرفت صورت هایی پیشرفت نیز ریاضیات و فیزیک در -4

 .آمدند نایل چشمگیری هایپیشرفت به و بردند فراوانی های بهره مسلمانان تدربیات از اروپاییان نیز بردارینقشه و جغرافیا زمینه در -5

 نوزایی چه بود؟ عصر در علوم از بسیاری در جدیدی های علت پیشرفت -35

 و م 17 سیده  در را علمی انقالب زمینه و شد علوم از بسیاری در جدیدی های پیشرفت سبب تدریج به تدربی، روش به اعتنا و اهتمام

 کیه  بیود  نیوینی  هیای  دیدگاه مدیون بیشتر بلکه نبود جدید اطالعات مدیون تنها ها پیشرفت این. ساخت فراهم م 18 قرن در سس 

 از(  1621 - 1561) بییکن  فرانسیی   و ریاضی در تحقیق سبک بنیانگذار(  1657 - 1536) دکارت چون ای فالسفه و دانشمندان توسط

  .شد حاصل علمی مطالعات در تدربی شناخت روش طرفداران

 دستگاه چاپ توسط چه کسی ابداع شد؟  -36

 .بود رنسان  عصر در فنّاوری ابداعات ترینمهم از آلمانی گوتنبرگ یوهان  توسط چاپ دستگاه اختراع

 دستاوردها و نتایج ابداع دستگاه چاپ را بنویسید. -37

نشر علم در اروپا کرد. عالوه بر آن چاپ کتاب های غیرمذهبی از و  اختراع و توسعه صنعت چاپ کمک فراوانی به فراگیر شدن پژوهش های علمی

 تأثیر ژرفی بر وضعیت فکری و فرهنگی جوامع اروپایی گذاشت.قبیل کتاب های فلسفی، رمان و داستان و آثاری در موضوع حقوق، تاریخ و ... 

 .نتایج اکتشافات جغرافیایی را بیان نمایید -38

 ، عالوه بر دستاوردهای علمی که در حوزه دانش دریانوردی و جغرافیا در پی داشت -1

 موجب به هم خوردن موازنه تدارت جهانی و آغاز استعمارگری اروپاییان شد. -2

 وار بنویسید.جغرافیایی را به فهرست اکتشافات عوامل و زهانگی -33

 . داشت فراوانی جاذبه اروپاییان برای چین و هند مانند دور شرق های سرزمین االیامقدیم از -1

 دریانوردی مهارت توسعه و جغرافیایی اطالعات افزایش -2



 

 چه بود؟ چین و هندوستان به اروپاییان رسیدن برای جدی موانع -47

 ٔ  اندیشه در همواره آنان. داشت فراوانی ٔ  جاذبه اروپاییان برای دور بسیار های گذشته از چین و هند مانند دور شرق های سرزمین

 تا باستان ٔ  دوره از که مسلمان بزرگ های سلسله و ها خالفت و ایرانی قدرتمند های حکومت اما بودند؛ ها سرزمین آن به رسیدن

 به اروپاییان رسیدن برای جدی مانع داشتند، تسلط مدیترانه دریای جنوب و شرق ساحلی مناطق و ایران فالت بر قرون جدید

 .بودند چین هندوستان و

 دادند؟ نشان خود از جدید های سرزمین و ها راه کشف برای بیشتری شوق و پرتغال و اسسانیا  انگیزه چرا -41

 بیشتری شوق و انگیزه بردند،نمی نفعی آن پیرامون های سرزمین و مدیترانه دریای پررونق تدارت از که ها اسسانیایی و ها پرتغالی

 این تدارت که ایتالیایی شهرهای دولت با رقابت به قادر سو یک از زیرا دادند؛ نشان خود از جدید های سرزمین و ها راه کشف برای

 بود، مسلط مدیترانه شرق و شرقشمال مناطق بر که عثمانی حکومت با دیگر سوی از و نبودند داشتند، خود انحصار در را منطقه

 .داشتند ستیز و دشمنی

 جدید را توضیح دهید؟ هایسرزمین کشف در دریانوردی مهارت توسعه و جغرافیایی اطالعات افزایش نقش -42

 آنیان . داشت جدید های راه و ها سرزمین کشف در شایانی تأثیر نیز وسطا قرون اواخر و صلیبی های جنگ از پ  دوران در اروپاییان

 به. کردند طراحی روزگار آن شده شناخته دنیای از دقیقی نسبتاً های نقشه و بخشیدند تکامل را کشینقشه فنون م 15 سده اواسط تا

 اُسیطُرالب  و بودنید  کیرده  اختیراع  ها چینی که نماقطب مانند دریانوردی تدهیزات از گیری بهره و کشتی ساختن در اروپاییان عالوه

 .رسیدند ای العادهفوق پیشرفت به ،(کرد می معلوم را آسمانی اجرام موقعیت که ای وسیله)

 سیمت  بیه  اطل  اقیانوس در آقریقا قاره غربی سواحل در را خود متهورانه اکتشافی چه کسانی سفرهای م، 15 سده دوم نیمه در -43

 کردند؟ از چه راهی به هندوستان رسیدند؟ آغاز جنوب

 بیه  تا دادند ادامه را خود مسیر و شدند هند اقیانوس وارد آفریقا، قاره جنوب در امیدنیک دماغه زدن دور با آنان -پرتغالی دریانوردان

 .رسیدند هندوستان شرقیجنوب سواحل

 کند؟ تأسی  چین و هندوستان فارس، خلیج سواحل و جزایر در نظامی  تداری ی پرتغالی پایگاهکدام فرمانده -44

 بیرای  اروپاییان های گام نخستین منزله به اقدامات کرد. این گسیل هند به  آلبوکرک فرماندهی به را خود دریایی ناوگان پرتغال دولت

 .شودمی محسوب دیگر هایسرزمین استعمار

 کدام دریانورد آمریکا را کشف کرد؟ از طرف کدام دولت رهسسار آمریکا شد؟ -45

 اسسانیا –کریستُف کُلمب  ایتالیایی 

 هایی از آمریکای جنوبی را به استعمار خود درآوردند؟اسسانیایی چگونه بخش -46

 م، اسسانیایی ها با سرکوب بومیان، آمریکای مرکزی و بخش اعظم آمریکای جنوبی را تحت استعمار خود درآوردند. 16حدود نیمه قرن 

 را ثروتمند کرد؟کشف آمریکا چگونه اسسانیا  -47

ای از غنایمی را کیه بیه   بایستی سهم عمدهبراساس منشوری که پادشاه اسسانیا به کریستف کلمب و جانشینان او داده بود، کاشفان می

 اسسانیا را به نیرومندترین کشور اروپیایی  دست می آوردند به خزانه آن کشور بدهند. بدین گونه طال و نقره غارت شده بومیان آمریکا،

 تبدیل کرد.م 17و  16در سده های 

 نهادند؟ استعماری های رقابت عرصه به گام کدام کشورها نیز م 16 قرن اواخر از -48

 ها فرانسوی سس  و ها انگلیسی و های هلندی

 اروپاییان را بنویسید. استعمارگری و جغرافیایی اکتشافات پیامدهای و آثار -43

 . رفتند بین از مرگبار های بیماری انتشار و سنگدالنه سرکوب نتیده در آمریکا در ویژه به مستعمرات بومی مردم از زیادی جمعیت -1

 به را اروپایی فرهنگ و زبان مذهب، نهادها، و کردند نابود را آمریکا قاره کهن و سیاسی ساختارهای و بومی های تمدن اروپاییان -2

 . نشاندند آن جای

 پی در نهادند، گام که جدید دنیای جای هر در اروپاییان. گذاشت برجای را تأثیر بیشترین اقتصادی حوزه در جغرافیایی کشفیات -3

 از عظیمی حدم جدید، هایسرزمین در ثروت منابع به اروپاییان یابی دست و جغرافیایی اکتشاف نتیده در. برآمدند نقره و طال یافتن

 . نداشت سابقه زمان آن تا که شد سرازیر اروپا به بهاگران فلزات



 

 و رسید روستایی مناطق به حتی رونق دامنه. شد اروپایی شهرهای و تدارت رشد و اقتصادی رونق موجب قیمتی فلزات اندوخته -4

 . سازند خود خدمات جایگزین را پول پرداخت و بفروشند تری گران بهای به را خود محصوالت توانستند کشاورزان

 و اعتبار مقابل، در. دادند دست از داشتند، وسطا قرون در که را ممتازی جایگاه و بود دار زمین و فئودال اشراف ضرر به وضع این -5

 .برد باال را تدار منزلت

 زمان آن تا که اشرافیتی بر را آنان و ساخت کارآمد و نیرومند فرمانروایانی اروپایی، شاهان از نقره و طال اندوخته سریع افزایش -6

 . بخشید برتری کرد،می فرازی گردن

 را خود دریایی های ناوگان و ملی هایارتش بود، مستعمرات غارت حاصل که عظیمی مالی منابع از استفاده با همچنین شاهان -7

 .کردند ترقوی و مدهز

 برده را دراختیار گرفتند؟یافت؟ کدام کشورها تدارت  افزایش سرعت به برده فروش و خرید آمریکا، قاره کشف دنبال چرا به -57

 همیین  بیه . داشیتند  نیاز ارزان و مدانی کار نیروی به بودند کرده تصاحب قاره آن در را وسیعی مزارع که اروپاییانی زیرا 

 ایین  به نیز انگلیسی و هلندی بازرگانان بعدها. گرفتند خود انحصار در را آمریکا به آفریقا از برده تدارت هاپرتغالی دلیل

 .شدند وارد پرسود تدارت

 دینی چیست؟ اصالح نهضت -51

 اصیالح  بیه  تعبیر آنها مدموع از مورخان که داد رخ اروپا در مسیحیت قلمرو در تحوالتی و حوادث سلسله م 17 تا 14 قرون فاصله در

 .شد شروع کلیساییان عملکرد و نظریات از برخی به اعتراض و انتقاد با دینی اصالح جنبش. کنندمی دینی

 داشت؟ گیری انتقاد و اعتراض به برخی از نظریات و عملکرد کلیساییانچه عاملی در شکل -52

 .داشت ها اعتراض و انتقادها این گیریشکل بر بسزایی تأثیر پیوست، وقوع به آن پی در که تحوالتی و رنسان 

 دینی چه کسانی بودند؟ اصالح نهضت پیشگامان -53

 را هیا دانشگاه و مدارس مرسوم تعالیم دیگر، سویی از بودند، التینی و یونانی کهن آثار و ادبیات مروج و شیفته که هم گرایانانسان -1

  همه، از تر مهم اما. شمردند می ناکافی و ناسودمند

 و انسیان  دربیاره  را کلیسیا  های آموزه و بودند نهاده انتقاد و اعتراض عرصه به پا کلیسا درون از که بودند دینی مصلحان از گروهی -2

   دوره، این در همچنین.  کشیدند می چالش به خدا

 .بود آمده وجود به آن دوباره تأسی  و سنتی کلیسای اصالح برای شورایی نهضت عنوان تحت دینی نهضتی -3

 لوترکه بود؟ مارتین -54

 مسییحیت  بیه  اعتیراض  در کیه  اسیت  آلمیانی  لوتر مارتین شود،می شناخته او نام به دینی اصالح نهضت که شخصیتی ترینمهم 

 و آورده روی الهییات  رشیته  در تحصیل به ناپذیروصف اشتیاقی با لوتر. نهاد بنیاد ای تازه مذهب و برید کلیسا از یکسره کاتولیک

 اندام با ایمان ارتباط کرد، مشغول خود به را او ذهن که ای مسئله اولین. بود شده ویتنبرگ دانشگاه در مقدس کتاب تدری  استاد

 .بود نیک کارهای دادن

 را بنویسید. لوتر هایدیدگا -55

 غالیب  دییدگاه  خیالف  بیر  کیه  بود رسیده نتیده این به مقدس کتاب و مسیح آیین باب در خود گسترده تأمالت و مطالعات طی در او

 کلیسیا  با جنگ به واقع در نظر این ابراز با لوتر. نیک کارهای دادن اندام نه است ایمان شودمی انسان رستگاری مایه آنچه کلیساییان،

 را خیدمات  برخیی  اندام و پول پرداخت برابر در کلیسا توسط گناهان آمرزش مسئله که بود خود نظر همین پایه بر بعداً وی. برخاست

 .بخشدمی را بندگانش گناهان چشمداشتی هیچ بی که شمرد می مهربان پدری را خدا او. داد قرار نقد مورد

 لوتر نظریات خود را در چند اصل تدوین کرد و در کدا آویخت؟ -56

 با آنها درباره خواست مردم از و آویخت ویتنبرگ کلیسای در بر و کرد تدوین اصل 35 در را خود نظریات از فهرستی م، 1517 در لوتر 

 .کنند وگو گفت هم

 نهضت پروتستان چگونه به وجود آمد؟ -57

 امسراتیور  و پاپ به و کردند حمایت لوتر از آلمانی شاهزادگان اما. کند سرکوب را او تا خواست روم مقدس امسراتور از لوتر تکفیر با پاپ

 . شدند معروف پروتستان به آنان روی این از. کردند( پروتست) اعتراض

 گذار نهضت پروتستان کیست؟بنیان -58



 

 مارتین لوتر

 بنویسید.پروتستان را  نهضت نتایج -53

 و هیا  پروتسیتان  میان مذهبی های جنگ سلسله بروز -2 باعث و برد میان از را مسیحیت جهان مذهبی وحدت -1 پروتستان نهضت

 رشید  و ملیی  هیای  دولیت  و پادشاهای تقویت به -3 همچنین نهضت این. گرفت فرا را اروپا از وسیعی های بخش که شد ها کاتولیک

 در آن نقش کاهش و کاتولیک کلیسای قدرت تضعیف -4 پروتستان، نهضت دیگر پیامد. کرد فراوانی کمک اروپا در گرایی ملی اندیشه

 .بود اروپایی جوامع و مردم زندگی

 


