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(0) 
رد قانونی قرار اغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگامتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، ک« 

 »کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام  می

  چه دلیل بوده است؟  هاي رنگارنگ در فرهنگ غرب به هاي جدید و عرفان وجود آمدن دین به -١
  هاي معرفتی، علمی و عاطفی ) مقابله با بحران٢    ) گرایش به دین و معنویت١  
  ) پاسخ به نیاز فطري آدمی به معنویت٤    هاي سکوالریستی ) حذف نگاه٣  

  انی آغاز گردیده است؟هاي معرفتی در غرب از چه دور بحران -٢
  انقالب صنعتی و تولید بیش از اندازه) ٢  گرایانه بعد از رنسانس و رویکرد عقل) ١  
  معنایی دوران پسامدرن و بی) ٤  طلبی کشورهاي غربی استعمار و جاه) ٣  

  در قرن نوزدهم و بیستم در جواب به چه بحران معرفتی، غرب به سمت شناخت حسی و تجربی حرکت کرد؟ -٣
  نادیده انگاشتن جایگاه وحی و شهود و شناخت از راه عقل) ١  
  نادیده انگاشتن عقل و تجربه و شناخت از راه وحی و شهود )٢  
  معتبرترین راه شناخت عنوان بهکتاب مقدس و شهود آباء کلیسا  بهرجوع ) ٣  
  نادیده انگاشتن کتاب مقدس و شهود و رجوع به دوران پیش از حضرت مسیح ) ٤  

  کرد؟ چه باوري حضور استعماري غرب در دیگر جوامع را براي خود و دیگران توجیه می اساس برشناسی قرن نوزدهم  امعهج -٤
  روش تجربی و حسی اساس بر) ٢  استدالل عقلی و منطقی اساس بر) ١  
  باور به نیروي دریایی قوي اساس بر) ٤    فرامین آباء کلیسا اساس بر) ٣  

  رفت از این بحران به چه فضایی روي آورد؟ رنسانس به چه دلیلی به وجود آمده بود و جهان غرب براي برونبحران معرفتیِ دوران  -٥
جریان  -شد می يمقابلۀ جد گرید یراه شناخت جهان بود و با هر نوع روش علم معتبرترین سایکل ءشهود آبا کتاب مقدس و ،یدر قرون وسط) زیرا ١  

  کرد. انگاشت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده می ا در شناخت علمی نادیده میروشنگري که جایگاه وحی و شهود ر
خواندن  یرعلمیغ -دانست شناخت جهان می ه) تردید در روش معرفتی فرهنگ قرون وسطی که کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا را معتبرترین را٢  

 کرد. عنوان تنها راه شناخت بسنده می تجربی بههاي حسی و  و در مقابل به روشجوامع  گریو علوم د ها آگاهی
جریان روشنگري  -دانست شناخت جهان می ه) تردید در روش معرفتی فرهنگ قرون وسطی که کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا را معتبرترین را٣  

 کرد. ه میانگاشت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسند که جایگاه وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده می
 -شـد می يمقابلـۀ جـد گـرید یراه شناخت جهان بود و با هر نوع روش علم معتبرترین سایکل ءشهود آبا کتاب مقدس و ،یدر قرون وسط) زیرا ٤  

 کرد. عنوان تنها راه شناخت بسنده می هاي حسی و تجربی به و در مقابل به روشجوامع  گریو علوم د ها خواندن آگاهی یرعلمیغ

  است؟ نادرست جهانی هاي چالش با ارتباط در گزینه کدام -٦
  .یابند نمی پایان اغلب و شوند می آشکار دیگري از پس یکی و تدریج به جهانی هاي چالش )١  
  .اند فرهنگ تر عمیق هاي الیه به مربوط برخی و تر سطحی هاي الیه به مربوط ها چالش برخی )٢  
  .خیزند برمی غرب فرهنگ یقعم هاي الیه از جهانی هاي چالش تمامی )٣  
  .آیند می وجود به ها فرهنگ دیگر با غرب فرهنگ مواجهۀ از ها چالش تمامی )٤  

  علمی درست است؟ -ترتیب کدام گزینه در ارتباط با بعد اول و دوم بحران معرفتی به -٧
  ي اقتصادي و سیاسی جهان غربناسازگاري ابعاد معرفتی با نیازها -هاي پست مدرن گیري جریان افول روشنگري و شکل )١  
  ناسازگاري ابعاد معرفتی با نیازهاي اجتماعی و سیاسی جهان غرب -استقالل معرفت علمی و تجربی) ٢  
  ناسازگاري ابعاد معرفتی با نیازهاي اقتصادي و سیاسی جهان غرب -استقالل معرفت علمی و تجربی) ٣  
  ابعاد معرفتی با نیازهاي اجتماعی و سیاسی جهان غرب ناسازگاري -هاي پست مدرن گیري جریان افول روشنگري و شکل) ٤  

 هـاي روش چـه رنسـانس دوران در و شـد می گرفته نادیده هایی شناخت چه بود؟ چه جهان شناخت راه معتبرترین وسطی قرون فرهنگ در -٨
  بود؟ چه آن ۀنتیج و گرفت قرار تردید مورد معرفتی

  معرفتی بحران -تجربی و عقلی -تجربی و عقلی -کلیسا آباء شهود و مقدس کتاب )١  
  عقلی شناخت نیاوردن دوام -تجربی و عقلی -تجربی و حسی -شهود و وحی )٢  
  عقلی شناخت نیاوردن دوام -تجربی و حسی -تجربی و عقلی -کلیسا آباء شهود و مقدس کتاب )٣  
  معرفتی بحران -تجربی و حسی -تجربی و حسی -شهود و وحی )٤  

  ، با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟»پذیر شده است. گیر و آسیب عظیم خود، زمین ۀحیوان فرتوتی که با وجود جثª تشبیهِ -٩
 ) ناتوانی فرهنگ در سرایت دادن مفاهیم کالن اعتقادي خود در ارتباط با جوامع دیگر١  
 کند. هاي دیگر، ضعیف عمل می ا فرهنگ) فرهنگی که در انتخاب عناصر مفید و ضروري براي ارتقاي خود در تعامل ب٢  
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(1) 
بع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار اغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منامتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، ک« 

 »کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام  می

 .را نداشته باشد شیخو یاسیو س ياقتصاد ۀدفاع از ابعاد گسترد يالزم برا یکه توان معرفت یفرهنگ) ٣  
  هاي عمیق آن هاي سطحی خود با الیه ) ناتوانی فرهنگ در هماهنگ کردن الیه٤  

  کند؟ درستی ذکر می به هاي مختلف را کدام گزینه ترتیب ورود سکوالریسم در حوزه -١٠
  علم هنر  سیاست  ) اقتصاد ٢  علم سیاست  اقتصاد  ) هنر ١  
  سیاست هنر  اقتصاد  ) علم ٤  اقتصاد علم  هنر  ) سیاست ٣  

  ه زمانی آغاز شد؟ترتیب دو وجه تفاوت بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا در کدام گزینه آمده است؟ و بحران معرفتی جدید در غرب در چ به -١١
هاي بحران اقتصادي با قشرهاي فقیر و ضعیف  اي و مقطعی بودن چالش فقر و غنا، مرتبط بودن آسیب ) مستمر بودن بحران اقتصادي در مقابل دوره١  

آن بـه  هاي علمـی دانـش تجربـی و وابسـتگی آشکار شـدن محـدودیت -هاي مربوط به چالش فقر و غنا جامعه در مقابل همگانی بودن آسیب
  هاي غیرتجربی و غیرحسی معرفت

کنترل بودن چالش فقر و غنا، محدود بودن چالش فقر و غنا به کشورهاي غربی در  ) به فروپاشیِ حکومت منجر شدن بحران اقتصادي در مقابل قابل٢  
  فت شناختی جهان مدرنمنزلۀ تردید در هویت معر تردید پیدا کردن در اصول روشنگري به -مقابل جهانی بودن بحران اقتصادي

هاي چالش فقر و غنا با قشرهاي فقیر و ضعیف  اي و مقطعی بودن بحران اقتصادي، مرتبط بودن آسیب ) مستمر بودن چالش فقر و غنا در مقابل دوره٣  
تگی آن بـه هاي علمـی دانـش تجربـی و وابسـ آشکار شـدن محـدودیت -هاي مربوط به بحران اقتصادي جامعه در مقابل همگانی بودن آسیب

  هاي غیرتجربی و غیرحسی معرفت
کنترل بودن بحران اقتصادي، محدود بودن بحران اقتصادي به کشورهاي غربی در  ) به فروپاشیِ حکومت منجر شدن چالش فقر و غنا در مقابل قابل٤  

  معرفت شناختی جهان مدرنمنزلۀ تردید در هویت  تردید پیدا کردن در اصول روشنگري به -مقابل جهانی بودن چالش فقر و غنا
  کند؟ ترتیب کدام گزینه جدول را کامل می به -١٢

  بحران معرفتی -دوام نیاوردن شناخت عقلی -کارگیري وحی و شهود در شناخت علمی به) ١  
داوري بـا روش حسـی و  -عقلـی و شـهودي روش بسنده کردن به -کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا) ٢  

  تجربی
شـناخت  -نادیده گرفتن وحی و شهود در شناخت علمـی -نادیده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه) ٣  

  حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی
کارگیري وحـی و شـهود در شـناخت  به -بحران معرفتی -تردید در روش عقل و تجربه) ٤  

  علمی
  وقایع زیر چیست؟هریک از  تعل -١٣

   تداوم باورهاي دینی و معنوي در زندگی انسان  
   گرایی، یأس و ناامیدي پوچ  
    هاي قدسی توسط نخبگان غرب جوي سنت و جست  
  رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی -انکار حقیقت قدسی توسط غرب -افول سکوالریسم) ١  
  هاي کاذب و دروغین رونق بازار معنویت -هاي انقالب فرانسه نرسیدن به آرمان -طبیعی ءنیاز فطري آدمی به حقایق قدسی و ماورا) ٢  
  رویگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی -اصالت بخشیدن به انسان دنیوي -طبیعی نیاز فطري آدمی به حقایق قدسی و ماوراء) ٣  
  هاي کاذب و دروغین ترونق بازار معنوی -توجهی به ابعاد معنوي بی -افول سکوالریسم) ٤  

  زیر پاسخ دهید: سؤاالتعلمی به  -در ارتباط با بحران معرفتی -١٤
   متفکران پسامدرن چه زمانی در اصول و مبانی فرهنگ غرب، تردید کردند؟ 
   ؟نداشتندهاي پسامدرن چه ظرفیتی را در خود  اندیشه 
   به چه معناست؟ آن یو علم یمعرفت هاي توانمنديغرب با  یاسیو س يعملکرد اقتصاد نیب يناسازگار  
 -توجیه حضور جهانی سیاست و اقتصـاد جهـان غـرب -وابسته است یرتجربیغ هاي معرفتبه  یمشخص شد، علم تجربزمانی که ) ١  

 . دارد ازیحضور ن نیبه ا استشیکه اقتصاد و س یطیخود، در شرا یحضور جهان هیتوج يجهان غرب برا یناتوان
جهـان  یمعرفـت شـناخت تیدر هو دیترداز بین بردن  -وابسته است یرتجربیغ هاي معرفتبه  یص شد، علم تجربمشخزمانی که ) ٢  

ی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان ب، در شرایطی که آشکار شد علم تجرخود یحضور جهان هیتوج يجهان غرب برا یناتوان -مدرن
 .وجود داشته باشد تواند می زین گرید هاي فرهنگمتناسب با  يرهایبلکه تفس طبیعت نیست

  ویژگی  دورۀ زمانی
  )الف(  قرون وسطی

  )ب(  رنسانس
  )ج(  ١٩قرن 
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(2) 
بع) و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار اغذي و ...) براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است (حتی با ذکر منامتیاز پرسش هاي موجود در بانک سوال، منحصراً متعلق به موسسه گزینه دو است. چاپ، تکثیر  و انتشار سواالت به هر روش (الکترونیکی، ک« 

 »کرده اند، از خدمات بانک سوال استفاده نمایند. گیرند. مدارس شرکت کننده در آزمون ها و ارزشیابی هاي گزینه دو می توانند صرفاً براي دانش آموزان مدرسه خود که در آزمونها ثبت نام  می

 ینـاتوان -توجیه حضور جهانی سیاست و اقتصاد جهان غـرب -بود کرده دایپ یو اقتصاد جهان غرب، ابعاد جهان استیسزمانی که ) ٣  
 .دارد ازیحضور ن نیبه ا استشیکه اقتصاد و س یطیخود، در شرا یحضور جهان هیتوج يجهان غرب برا

 -جهـان مـدرن یمعرفت شـناخت تیدر هو دیترداز بین بردن  -بود کرده دایپ یصاد جهان غرب، ابعاد جهانو اقت استیسزمانی که ) ٤  
ی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت ب، در شرایطی که آشکار شد علم تجرخود یحضور جهان هیتوج يجهان غرب برا یناتوان

 .وجود داشته باشد ندتوا می زین گرید هاي فرهنگمتناسب با  يرهایبلکه تفسنیست 
  ترتیب کدام گزینه از لحاظ مفهومی و معنایی به عبارات زیر مرتبط است؟ به -١٥

    هـا و علـوم  یدانستند و معتقد بودند، آگاه یم یشناخت جهان هست يخود را تنها راه درست برا یشناسان قرن نوزدهم روش تجرب جامعه
  .است یرعلمیغ گریجوامع د

    بود. جهان مدرن یمعرفت شناخت تیدر هو دیترد ۀمنزل به يگرروشن در دیترد  
عملکـرد  نیبـ يناسـازگار -رفت از بحران معرفتی و کنار نهادن وحی و شهود در شـناخت علمـی ) بسنده کردن به عقل براي برون١  

  ی آنو علم یمعرفت يها يغرب با توانمند یاسیو س ياقتصاد
 يناسازگار -ها است گر فرهنگید ۀو توسع شرفتیاز فرهنگ غرب تنها راه پ يرویپ کهی رغربیمطلب به نخبگان جوامع غ نیا) القاي ٢  

  ی آنو علم یمعرفت يها يغرب با توانمند یاسیو س يعملکرد اقتصاد نیب
دوش مخـ -ها است گر فرهنگید ۀو توسع شرفتیاز فرهنگ غرب تنها راه پ يرویپ کهی رغربیمطلب به نخبگان جوامع غ نیاالقاي ) ٣  

  هاي غیرتجربی  واسطۀ وابسته بودن به معرفت به یتجرب و یعلمشدن استقالل معرفت 
مخـدوش شـدن اسـتقالل  -رفت از بحران معرفتی و کنار نهادن وحی و شهود در شـناخت علمـی ) بسنده کردن به عقل براي برون٤  

   هاي غیرتجربی واسطۀ وابسته بودن به معرفت به یتجرب و یعلممعرفت 


