
                                                                                                                                          

قرون وسطا                                      15درس        

                             امپراتوري روم به چند بخش تقسيم شد وداليل آن چه بود ؟                      - 1

 تقسيم  غربيو شرقيبه دوبخش  ) مشكالت اداري واقتصادي ( براثر امپراتوري روم م ( 4)  درقرن

 شد . 

بيزانس ( امپراتوري ؟         ) شهرت يافت با چه عنواني (  مپراتوري روم شرقي ) ا -2  

امپراتوري روم شرقي به چه داليلي دربرابرحمالت پياپي سپاهيان مسلمان دوام آورد ؟      -3

نيرومندي (  "نيروي دريايي نسبتا و) اقتصاد وارتش كه از) بيزانس ( امپراتوري روم شرقي 

 ، ازدست دادن ) سرزمين هاي آفريقايي وبخش وسيعي ازقلمروآسيايي (برخورداربود با وجود 

.   دوام آورد  ،حمالت پياپي سپاهيان مسلمان دربرابر  

                       ي برخورداربود  ؟ موقعيتچه ازكجا بود و امپراتوري بيزانس ) روم شرقي ( پايتخت -4

        برخورداري از    ، به موجب بيزانس ) امپراتوري روم شرقي ( امپراتوري پايتخت ) قسطنطنيه ( 

   براي    ، پايگاه مهمي  و ) داشتن باروهاي دفاعي مستحكم (  ) موقعيت جغرافيايي وارتباطي ويژه (

  به شمارمي رفت .  ) تسلط آن امپراتوري برواليات تابع ( و) حفاظت ازراه هاي مهم تجاري (

              امپراتوري روم شرقي )  بيزانس ( چگونه متالشي شد ؟                                      -5

.      متالشي شد ( تركان مسلمان عثماني ) امپراتوري روم شرقي ) بيزانس ( با فتح قسطنطنيه توسط 

ق (  .  350م  1453)   

                                                                امپراتوري روم غربي چگونه سقوط كرد ؟ -6

+ م ( 6و 5در) سده هاي سيل تهاجم دسته هاي ژرمن نتوانست دربرابرامپراتوري روم غربي 

فروپاشيد .  ايستادگي كند و  

                 شد ؟    پراتوري روم غربي پس ازفروپاشي دچار چه سرنوشتي قلمرو ام -0

كه برهريك ازآنها چندين سرزمين جدا ازهم تجزيه شد پس ازفروپاشي به امپراتوري روم غربي قلمرو

                                                                         حكومت مي كرد .  ژرمنيكي ازدسته هاي 

                                                                                                                               

                                                                                                                             



      اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي داشت ؟چه پيامدهاي تهاجم ژرمن ها به امپراتوري روم غربي  -3

آثاروپيامدهاي زيادي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ازنظرامپراتوري روم غربي به ژرمن ها تهاجم 

                                                                                        : موجب ، اتتهاجمداشت وآن 

                        نشيني شد .وگسترش زندگي روستاافول شهرنشيني ، ركود تجارت ،  -1               

             تجارت رونق گرفته بودند به سرعت روبهاروپاي غربي كه برپايه  بيشترشهرهاي -2               

                                                                      انحطاط نهاده ومتروك شدند .                       

            بازرگانان وصنعتگران ، شغل خود را رها كرده وبه مكان هاي امن گريختند . -3                

       تعليم وتربيت وفعاليت هاي فرهنگي ازرونق افتاد وبيشترمدارس تعطيل شدند .   -4                

   رفت .   ياد هنريوناني و رومي از و، به مرور زمان ، علوم وادبيات ، معماري  -5                

                           ند ؟  دادفرانك ها كه بودند وچگونه حكومت خود را دراروپا تشكيل  -9

(  حكومت خود Gol . Gaul  گال ) سرزمين گل بودند كه با تصرف ژرمن ها دسته اي ازفرانك ها    

به قلمروخود را ) اتحاد با كليساي روم ( و) پذيرفتن دين مسيحيت ( را بنيان نهادند . آنان پس از

   مشهوربه ) شارل بزرگ (  درزمان  پادشاهي فرانك هاهاي مجاورگسترش دادند . سرزمين 

رسيد .   اوج قدرت م ( به 314 - 063) ح  شارلماني  

هاي پي درپي كه با جنگ شارلماني       ؟   گسترش داد  اروپا خود را در شارلماني چگونه قلمرو -10

تحت سلطه  م  833سال را تا  مركزيو اروپاي غربي خونريزي هاي بسياربود ، بخش اعظم با همراه 

 خود درآورد .  

پاپ متحد  بامانند پدر و نياي خود  شارلمانيلماني داد وعلت آن چه بود ؟ پاپ چه لقبي به شار -11

 را به او داد .) امپراتورمقدس روم ( نيزلقب  پاپ.   دربرابردشمنان و رقيبانش پشتيباني كرد ازاووشد 

                                                                                                                               

  اداره قلمروخودشارلماني براي   شارلماني براي اداره قلمروخود كدام نهاد اداري را احيا كرد ؟ -12

كنت  Comte  .احيا كرد را     سكومِموسوم به ) نهاد اداري دوران امپراتوري روم (  Comes  يا 

. اوماموران  مناطق مختلف امپراتوري فرانك ها را اداره مي كردند ، نماينده پادشاهبه عنوان كنت ها 

برگزيد كه مستقيما" به پادشاه گزارش مي دادند .    كنت ها كردلويژه اي را براي نظارت دقيق برعم

                                                                                                                               



                                                                                                                               

مناطق مختلف  ، نماينده پادشاهبه عنوان كنت ها شارلماني  ، درزمان  كنت ها چه كساني بودند ؟ -13

 كنت ها عملكرد. اوماموران ويژه اي را براي نظارت دقيق بر امپراتوري فرانك ها را اداره مي كردند

                                                                           برگزيد كه مستقيما" به پادشاه گزارش مي دادند .  

                     م چگونه بود ؟     9وضع اروپا پس ازانقراض امپراتوري شارلماني دراوايل قرن  -14

حمالت طوايف اروپا را فرا گرفت وهرج ومرج م  9دراوايل قرن انقراض امپراتوري شارلماني پس از

.  امني شد ، موجب گسترش نا ( شمال)  و( شرق )  غيرمتمدن از  

مپراتوري شارلماني ، چرا پادشاهان اروپا قادربه حفظ امنيت قلمروخود نبودند ؟  اپس ازانقراض  -15

، قادربه حفظ اقتداروامنيت قلمروخود نبودند . به اين پادشاهان به علت ناتواني درتامين هزينه ارتش 

پادشاهان درصدد برآمدند قسمتي اززمين ها وامالك خود دليل اربابان ) زمينداران بزرگ ( ازجمله 

    واگذاركنند . اشراف درجه دوم ويا  زيردستانبه  را دربرابردريافت خدمات نظامي وغيرنظامي

 ؟ چه اقدامي كردند امپراتوري شارلماني براي تامين هزينه نظامي پادشاهان اروپا پس ازسقوط  -16

 برابر امالك خود را در  پادشاهان درصدد برآمدند قسمتي از) زمينداران بزرگ ( ازجمله  اربابان

                        .   واگذاركنند( اشراف درجه دوم ) دريافت خدمات نظامي وغيرنظامي به زيردستان 

به اين ترتيب و ؛ انجام دادند خود ( زيردستان) نيزبه نوبه خود همين كاررا با ( ) اشراف درجه دوم 

 (واسال ها چه كساني بودند ؟ )  .به وجود آمد باجگزار) واسال ( و) فئودال (  ارباب از سلسله مراتبي

 وازهنگام جنگ اورا ياري دهد ياد مي كرد وموظف بود كه ( سوگند وفاداري ) به ارباب خود  واسال

   بپردازد .         عوارض وماليات اووبه كاخ وكوشك اوحفاظت كند 

    شاهان بود تصاحب كردند ؟  پادفئودال ها ) اربابان ( چگونه دراروپا كليه حقوقي را كه خاص  -10

وانجام همين كارتوسط اشراف درجه دوم با زيردستان  با واگذاري امالك به اشراف درجه دوماربابان 

 اربابان ، . به اين ترتيب آوردندبه وجود باجگزار) واسال ( وارباب ) فئودال ( لسله مراتبي ازخود ، س

:                     آنها . به اين معنا كهفئودال ها كليه حقوقي را كه خاص پادشاهان بود تصاحب كردند يا 

بعضي ازآنان حكم اعدام )  و( به قضاوت مي پرداختند  ) و ( زيردستان خود ماليات مي گرفتند از )

.  (  داراي پرچم ولواي مخصوص خود بودند)  و( حق اعالن جنگ وصلح داشتند ( و ) صادرمي كردند 

                      فئودال ها درقلعه هاي عظيم كه به مثابه پايتخت آنان بود مستقربودند .                 

  



                                                                     نتيجه نظام فئوداليسم دراروپا چه بود ؟    -13

.  تقسيم شودداران بزرگ وكوچك ( ) زمينفئودال ها ميان قدرت سياسي نظام فئوداليسم باعث شد كه 

                                                  سرف ها دراروپاي قرون وسطا چه كساني بودند ؟     -19 

 ) كشاورزوابسته به زمين (ميليونها به عهده  ) فئودالها ( كاربرروي زمين هاي ارباباندرقرون وسطا 

كه به علت          ) سرف ها ( كشاورزان آزادي بودند مي گفتند . گروهي از) سرف (  بود كه به آنها 

 نيرومنديزمين خود را به فرد ،  عده اي ازكشاورزان به خاطرناامني.  شده بودند سرف) بدهكاري ( 

اجتماعي (  پايين ترين مرتبه) درسرف ها .  شدندميبرخوردار ازحمايت او، ودربرابرواگذارمي كردند 

مانند برده نيزنبودند اما اجازه نداشتند كه ملك ارباب را ترك كنند وآنان نظام فئودالي قرارداشتند 

  . قابل خريد وفروش باشند كه 

            وضع كشاورزي دراروپاي قرون وسطا چگونه بود ؟                                                -20

          . چندان محسوس نبود  ، پيشرفت، اما اين درطول قرون وسطا كشاورزي پيوسته پيشرفت كرد 

استفاده درست ازكود ) ،  ( بهره گيري وسيع ازاسب دراموركشاورزي) ، ( اختراع خيش آهني ) 

افزايش ميزان توليد محصول  ، . با اين حال ، موجب بهبود كشاورزي وافزايش محصول شد ( حيواني

  .بود   محدودهمچنان 

  محدود بود ؟درقرون وسطابه چه داليلي افزايش ميزان توليد محصول درنظام فئوداليسم اروپا  -21

اززمين ،  نيميتا يك سوم بود ، زيرا هرسال حدود  محدودافزايش ميزان توليد محصول همچنان 

وضعيت به كّرات اتفاق مي افتاد و قحطي وگرسنگي . زيركشت نمي رفت ، ت زمين بازيابي قوّبراي 

آن مي شد .     تشديد، موجب نامناسب جاده ها وحمل ونقل   

ها گفته مي شود كه  به سلسله اي ازجنگجنگهاي صليبي    ؟چيست  هاي صليبي  جنگ منظوراز -22

 اه شد . اين جنگ ايجاد عليه مسلمانان  پاارو مسيحيان به دعوت پاپ وبه فرماندهي پادشاهان واشراف

چون مسيحيان شركت كننده طول كشيد و ق ( 690 -ق  490م ( ) 1291 -م 1096)  دويست سالحدود 

( جنگهاي صليبي ) خود نصب كرده بودند به(پرچم هاي ) و(لباس ) نشان ) صليب ( را برا ،درآن جنگه

   .   مشهورشد

                      ؟     نقش داشتند بروزجنگهاي صليبي در وعوامل للمجموعه اي ازكدام ع -23

دربروزجنگهاي صليبي ) ديني ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ( مجموعه اي ازعلل وعوامل مختلف 

                                                          يا  :  ) زمينه هاي جنگهاي صليبي (.        ندنقش داشت



    .                                                                          سيد  بنويعلل وعوامل بروزجنگهاي صليبي را  -24

واجتماعي سرزمين هاي اروپايي                                                                       قتصاديمشكالت ا -1   

به خطرافتادن موجوديت امپراتوري بيزانس                                                                                  -2    

                                                                 مسيحيان در اندلس      موفقيت هاي نظامي -3    

                                                                                                                           

چه بود  ؟          جنگهاي صليبي دربروزشكالت اقتصادي واجتماعي سرزمين هاي اروپايي نقش م -25

وكارگاهي  اريتج ركود فعاليت هايو اروپاي غربي به طوايف ژرمن گسترده هجوم ومهاجرت به دنبال 

                                                  :  متعدد مانند  اجتماعي مشكالت اقتصادي وها با آن سرزمين، 

كاهش براي ها فئودالو پادشاهان.  ندمواجه شد ) افزايش جمعيت ، بيكاري ، فقر، كمبود مواد غذايي (

درجنگهاي  مي كردند كه براي شركتتشويق  رامردم ،  قلمروخود مشكالت اقتصادي واجتماعي

                                                                    .  مذهبي ، راهي سرزمين هاي دوردست شوند

رونق  آوازه ثروت ، رفاه وومي رفتند  بيت المقدس به زائرعنوان  بهگروهي ازاروپاييان درآن زمان ) 

    را به گوش ديگران رسانده بودند ( .سرزمين هاي اسالمي 

به خطرافتادن موجوديت امپراتوري بيزانس چه نقشي دربروزجنگهاي صليبي داشت ؟        -26

آسياي آنها در پيشرويو م ( 1001ق .  453)  پيروزي سلجوقيان برامپراتوري بيزانس درجنگ مالزگرد

اين تقاضا  به دنبال درخواست كمك كند .  مسلمانان عليه پاپازامپراتورروم شرقي موجب شد كه صغير

فرا خواند .   جنگ با مسلمانانوحمله به سرزمين هاي اسالمي را براي  مسيحيان ،پاپ اوربان دوم ،   

                موفقيت هاي نظامي مسيحيان دراندلس چه نقشي درجنگهاي صليبي داشت ؟            -20

توانستند بخش هاي  مسيحيان ، م ( 11) قرن  اندلسدرداخلي حاكمان مسلمان  ضعف واختالفبه علت 

نبرد  را براي شركت درپيروزي ها انگيزه وروحيه صليبيان . اين سرزمين را تصرف كنند وسيعي ازآن 

.          دوچندان كرداعالم شده بود سوي كليسا ، ) جنگ مقدس ( كه از مسلمانانعليه   

چند  بيت المقدس وصليبيان درنخستين جنگ صليبي ، نتيجه نخستين جنگ صليبي چه بود ؟    -23

ق (  .  493م .  1099)  شهرمنطقه شام درسواحل شرقي مديترانه را تصرف كردند  

مسلمان  ردكُسردار( صالح الدين ايوبي ) چه كسي بيت المقدس را ازصليبيون بازپس گرفت  ؟    -29

                                                 ق (  . 533م .  1130)  آزاد كرد صليبيانراازاشغال بيت المقدس 

                                                                                                                                               



           صليبيان درنخستين جنگ صليبي توانستند بيت المقدس را تصرف كنند ؟ به چه داليلي  -30

  ميان ) اختالف ودشمني (و) غفلت حكومت سلجوقي ( صليبيان درنخستين جنگ صليبي با استفاده از

شرقي درسواحل چند شهرديگرمنطقه شام وبيت المقدس ،  ) خالفت عباسيان ( و) خالفت فاطميان (  

  .ازدم تيغ گذراندند شهرها را آن يهوديو مسلمانوساكنان  ق ( 493 م  1099)  تصرف كردندرا  مديترانه

                                 نهايي جنگهاي صليبي چه بود ؟                                                    نتيجه -31

صليبيان ازآخرين پايگاهشان درسواحل وبيرون راندن  پيروزي مسلمانان سرانجام جنگهاي صليبي با

   ق ( .  690م .  1291)  به پايان رسيد شام

                                                         آثاروپيامدهاي جنگ هاي صليبي را بنويسيد .         -32

وتوانستند سرزمين هاي خود را حفظ كنند ،   مسلمانان درجنگهاي صليبي پيروزشدندگرچه  -1        

واقع     ) فلسطين ، شام ، مصر ( دربخشي ازقلمرواسالميميدان هاي جنگ اماازْآنجايي كه              

 د .   براي ساكنان اين مناطق به بارآور آسيب ها وخسارت هاي جاني ومالي فراواني بود ،            

    بهره، اما لحاظ ) سياسي ونظامي ( شكست خوردند درجنگهاي صليبي به گرچه  صليبيان -2        

  نظر. اروپاييان درْآن زمان از هاي ) اقتصادي ، فرهنگي ، علمي ( فراواني ازاين جنگها بردند               

ترازمسلمانان ومردم      درسطح بسيارپايين پيشرفت هاي علمي وفرهنگي و رفاه اقتصادي              

  درنتيجه اين جنگها با تمدن وشكوه اسالمي آشنا شدندديگر مشرق زمين به سرمي بردند ،            

 درحقيقت جنگهاي صليبي ، زمينه سازانتقال دستاوردهاي گوناگون تمدن اسالمي به خصوص -3         

.                                                               لمانان به اروپا شددستاوردهاي علمي مس               

  اطالعات جغرافيايي اروپاييان افزايش يافت وبنادرمهم اروپايي دربراثرجنگهاي صليبي ،  -4         

      ودوباره رونق يافتند .   درياي مديترانه ازنو شكوفا شده               

            پس ازجنگهاي صليبي چگونه پادشاهي هاي قدرتمندي دراروپا به وجود آمدند ؟         -33

 ، به تدريج پادشاهان نيرومندي به ويژه دررشد تجارت واحياي شهرها م ( با 13و 12درسده هاي ) 

، اقدام  كاهش وابستگي به فئودال ها و ايجاد تمركزبرسركارآمدند . آنان به منظورانگلستان وفرانسه 

قدرت فئودال ها به وحكومت مركزي تقويت شد كردند . با اين اقدام ، تشكيل ارتش منظم ودائمي به 

حكومت مركزي ، زيرا بازرگانان وصنعتگران ازشاه حمايت مي كردند . طورچشمگيري كاهش يافت 

، شرايط مساعدي (  ويكسان سازي قوانين وحدت اداري و ) ( رقراري نظم وامنيت) بازطريق مقتدر

    فراهم مي ساخت .  ( وسعه تجارت وصنعت) تبراي 



گدام پاپ فرمان جنگهاي صليبي را صادركرد  ؟        ) پاپ اوربان دوم  (                                       -34

                              شام ، مصر ( ) فلسطين ،ميدان هاي جنگ صليبيون را نام ببريد  ؟            -35

 پس ازجنگهاي صليبي دركدام كشورهاي اروپايي پادشاهي هاي قدرتمندي به وجود آمدند ؟  -36

                                                                                               .  انگلستان وفرانسهدراروپا ، به ويژه در

 م چه بود ؟ 13و 12اقدام پادشاهان اروپا براي ايجاد تمركزوكاهش وابستگي به فئودالها درقرون  -30

 . كردند ( شكيل ارتش منظم ودائمي) تاقدام به ،  كاهش وابستگي به فئودال ها و ايجاد تمركزآنان براي 

                                                                                                                                              

 ؟  نتايجي داشتم چه  13و 12اروپا درسده هاي  انكيل ارتش منظم ودائمي به وسيله پادشاهتش -33

.   (  قدرت فئودال ها به طورچشمگيري كاهش يافت ) و( حكومت مركزي تقويت شد ) با اين اقدام ،   

  م حمايت مي كردند ؟13و 12ن درقرو پادشاهان اروپابازرگانان وصنعتگران ازبه چه داليلي  -39

، (   وحدت اداري ويكسان سازي قوانين و ) (  برقراري نظم وامنيت)  با حكومت مركزي مقتدرزيرا 

  فراهم مي ساخت .     (  وسعه تجارت وصنعت) تشرايط مساعدي براي 

دراروپاي قرون وسطا چه بود ؟       )  كليسا  ( مهمترين نهاد تاثيرگذار -40  

با گسترش مسيحيت وافزايش تعداد  ؟   برخورداربود   موقعيتيازچه كليسا دراروپاي قرون وسطا  -41

 قروندر . جود آمدندوآن امپراتوري به كليساهاي متعددي درسراسر ، رومي امپراتوردرقلمرو مسيحيان

خانواده مسيحي به دنيا مي آمدند كه در همه كساني. وسطا هيچ نهادي به اندازه كليسا تاثيرگذارنبود 

.     به اين نهاد قدرتمند تعلق داشتند . كليسا برتمام جنبه هاي زندگي مسيحيان اعمال نفوذ مي كرد  

مقام هاي درسده هاي ميانه ،    چه وضعي داشت ؟علم وآموزش درسده هاي ميانه قرون وسطا  -42

) كالم ، فلسفه ، اخالق ، ادبيات ، هنر ( را به را به دست گرفتند و هدايت جريان فكروفرهنگ كليسا ، 

 و شمردندحق انحصاري خود مي را ) كتاب مقدس (  تفسير. آنان  ميل وسليقه خود تعليم مي دادند

   ومنتشرشود . ترجمه جز به زبان ) التين ( به زبان هاي ديگري كه اين كتاب  اجازه نمي دادند 

                                              كليسا درقرون وسطا چه موفقيت هايي كسب كرد ؟               -43

) سايراقوام مهاجم به و) ژرمن ها (  درميانموفقيت زيادي درگسترش مسيحيت كليسا درقرون وسطا 

بود .  ايتالياوبه خصوص  زمين هاي بسياري درسراسراروپا كسب كرد . كليسا داراي امالك و اروپا (

      



ازجمله رسوم ديني بود كه رسم ) بخشش گناه (  ؟  ) بخشش گناه ( درقرون وسطي چه رسمي بود -44

 برابرشخص گناهكاردر، به اين منظور.  ادنشان مي د نفوذ وتاثيرگسترده كليسا را درقرون وسطا

كساني كه خواهان بخشش  "معموالوخواهان بخشش مي شد . كشيش به گناه خود اعتراف مي كرد 

كه براي كارهاي خيروعام المنفعه مانند  بودند براي لغوكيفرگناهان خود ، پولي را پرداخت مي كردند

                                          مصرف مي شد .  وجاده ها  ساخت وتعميركليسا ، بيمارستان ، سدها

                                                                                                                              

            ي استفاده مي كرد ؟         مقابله با مخالفان ازچه حربه ا يسا درقرون وسطا برايكل -45

 براي مقابله با بي ديني وبدعت گذاري وجلوگيري ازانديشه هاي مخالفان خود ازكليسا درقرون وسطا 

استفاده مي كرد .  انكيزيسيونيا ) تفتيش عقايد ( حربه   

             متهمان به بي ديني وبدعت گذاري دردوره قرون وسطي چگونه مجازات مي شدند ؟  -46

                        :به سختي مجازات مي شدند و ازكليسا اخراج به بي ديني وبدعت گذاري ، متهمان

اين متهمان بود .   هاي ازجمله مجازات ( بعيد ، مصادره دارايي ، به چوب بستن ، سوزاندن) ت  

      ن عمل مي كرد ؟         كليسا درقرون وسطا چه رسالتي براي خود قائل بود وچگونه به آ -40

) برگزاركننده مراسم وشعائرديني ( و) به عنوان معلم دين واخالق ( كليسا براي انجام رسالت خود 

كه داراي سلسله  گروهي ازمقام هاي كليسا . اين تشكيالت توسط تشكيالت پيچيده اي ايجاد كرد 

 مراتب مشخصي بودند ، اداره مي شد . 

روابط كليسا با شاهان وفئودال ها  ها درقرون وسطا چگونه بود ؟  شاهان وفئودالروابط كليسا با  -43

درسده هاي . ) رقابت وكشمكش ( برسرقدرت بود و) اتحاد وهمكاري ( درقرون وسطا ، آميزه اي از

تالش هاي ، اتحاد با شاهان واشراف اروپاي غربي  پاپ ها ازطريق همكاري ونخستين قرون وسطا ، 

، ناكام گذاشتند . كليساي رم تسلط بر دررا امپراتوري بيزانس  ، سياسي ونظامي  

                            امپراتوران چگونه بود ؟   روابط كليسا با پادشاهان وپس ازمرگ شارلماني  -49

قدرت وحقوق سياسي به علت آشفتگي اوضاع مدعي  پاپواسقف ها  م ( 314)  شارلمانيمرگ پس از

م (  12و 11)  . درسده هايپرداختند   رقابتبه  امپراتورانو پادشاهانشدند ودرمواقعي با  دنيوي

( انتصاب اسقف ها ) برسر) امپراتورمقدس روم ( راتورآلمان امپو پاپاختالف ودرگيري شديدي ميان 

  به وجود آمد . ( عصاي اسقفي )  و( اعطاي حلقه  )و



           درنيمه نخست قرون وسطا به چه دليل فعاليت هاي علمي وفرهنگي بي رونق شد ؟     -50

وعمده فعاليت هاي علمي وفرهنگي بي رونق شد ، ) افول شهرها ( درنيمه نخست قرون وسطا به دليل 

كليسا برفرهنگ و نظام يافت وبه طوركلي  اختصاص( مبلغان مذهبي ) و( تربيت كشيشان )  آموزش به

  .  تسلط كامل داشت ( تعليم وتربيت) 

  به دانش وتعليم وتربيت داشت ؟ يدردوره قرون وسطي كدام پادشاه اروپايي عالقه وتوجه خاص -51

                       ) شارلماني (                                                                                                                   

 در كاخ سلطنتي اومدرسه اي در      شارلماني درمورد تعليم وتربيت دست به چه اقدامي زد ؟   -52

براي مطالعه وتدريس  ( انگلستان ، ايرلند ، ايتاليا) ازرا علماي مسيحي خود تاسيس كرد و پايتخت

        . درآن مدرسه دعوت نمود

دراروپا چه بود ؟ به ويژه بعد ازجنگهاي صليبي درنيمه دوم قرون وسطا علل رونق علم وآموزش  -53

                                        :    موجب درنيمه دوم قرون وسطي به ويژه بعد ازجنگهاي صليبي ، به

  افزايش نيازبه علم وآموزش ، ) رونق شهرهاي اروپايي ، افزايش ثروت ، رشد جمعيت شهري (  -1    

          .                                                                                                      يافت        

           . بودند حسابدانوافراد با سواد نيازمند ، ) پادشاهان ، فئودال ها ، كليسا ، بازرگانان (  -2    

   بيش ازپيش احساس مي شد .    ( حل وفصل دعاوي) ) حقوقدانان ( براي  ضرورت وجود -3    

نخستين مراكزعالي اروپايي درنيمه دوم قرون وسطا درزمينه كدام رشته هاي علمي دايرشدند ؟  -54

م (  11گشايش يافتند ) قرن ايتاليا بودند كه درنخستين مراكزآموزش عالي اروپايي از طبو حقوقمدارس 

ازمتون اصلي آن كتاب ) قانون ( ابن سينا درپزشكي . و به تدريج مدارس ودانشگاه ها توسعه يافتند 

به كه دراين دانشگاه  م ( 1233)  تاسيس شدپادشاه فرانسه به فرمان دانشگاه پاريس .  دانشگاه ها بود

   مي پرداختند . حقوق ، فلسفه ، الهيات مسيحي تحصيل 

           دردوره قرون وسطا زبان آموزش رسمي چه بود وبه چه موضوعاتي تاكيد مي شد ؟     -55

) الهيات مسيحي ، فلسفه ، منطق (  بود وبرموضوعات) زبان التين (  آموزش رسمي به ن ،درآن زما

                                                   .  نمي شد ) علوم تجربي ومهندسي ( توجه وبهتاكيد مي شد 

                                                                                                                               

             



             آشنا شدند ؟      يوناندانشمندان اروپايي درقرون وسطا چگونه با انديشه هاي فلسفي  -56

، ازطريق ترجمه آثارونوشته هاي فيلسوفان مسلمان مانند :          دانشمندان اروپايي درقرون وسطا 

 و) ارسطو (  ) ابن رشد ( با انديشه هاي فلسفي فيلسوفان بزرگ يونان باستان مانند  ) ابوعلي سينا ( و

                                                                                               .  ) افالطون ( آشنا شدند

   براي اثبات خدا استفاده كرد ؟  (  ارسطو) سوف اروپايي درقرون وسطا ازبرهان هاي كدام فيل -50

م ( 13و 12برجسته ترين فيلسوف اروپايي درسده هاي )   Thomas aquinas   توماس اكويناس 

بات خدا اثبراي  ارسطو ازبرهان هايهيات ( ) اصول الدريكي ازمهمترين كتاب هاي خود با عنوان 

 . به شمارمي رفت فلسفه رسمي كليساي كاتوليك . نظريات فلسفي اوتا قرن ها به عنوان  استفاده كرد
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