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 :هاي زير را به دست آورند آموزان بتوانند توانايي رود در پايان درس دانش انتظار مي
 جهان فرهنگي، ذهني و تكويني را تحليل كنند. 
 با انواع جهان انساني آشنا شوند. 
 آشنا شوند) فرهنگي و تكويني ذهني،(هاي مختلف  با تعامل جهان. 
 هاي مختلف را تفسير كنند ي جهان ها درباره انواع ديدگاه. 

 انسانيجهان  -1
 

 جهان انساني
 محصول زندگي انسان است.
 است )جهان انسان(آيد مربوط به اين  جهانهرچه با انديشه و عمل انسان پديد مي. 

  دوبه جهان انساني 
 عياجتماو  فرديبخش 

 :شود تقسيم مي

 )الف
 بخش فردي جهان انساني

 )جهان ذهني(

 .گردد  ها باز مي انسان فرديبه زندگي شخصي و  -1
جهان (ها به اين بخش  ابعاد ذهني، اخالقي و رواني انسان -2

 .گويند تعلق دارد و به آن جهان ذهني نيز مي )فردي
ربوط ها م خلقيات ويژه ما انسان و ها، تجربيات دانسته -3

افراد ديگر در اين موارد با  .به اين بخش است
 .ديگر شريك نيستند يك

)ب
 يبخش اجتماعي جهان انسان

 )جهان فرهنگي(

 .گيرد ها را در بر مي زندگي اجتماعي انسان-1
 .بخش اجتماعي هويت فرهنگي دارد -2
 .كنند از بخش اجتماعي به جهان فرهنگي نيز ياد مي-3

:نکات تکمیلی
 .برد در محدوده جهان فردي و ذهني خود به سر مي ،انديشد اي خاص مي لهئتي فردي درباره مسوق
 كند يا بر اساس انديشه و  وقتي فردي انديشه خود را به صورت گفتار يا نوشتار بيان مي

 .شود به محدوده جهان اجتماعي و فرهنگي وارد مي ،كند تصميم خود با ديگران رفتار مي
 جهان انساني تناسب و هماهنگي وجود دارد) اجتماعي(و فرهنگي ) فردي(ش ذهني بين دو بخ. 
 آورد و به همان نوع  هر فرهنگي نوعي خاص از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي

 .دهد و هر نوع عقيده و اخالقي نيز جوياي فرهنگي متناسب با خود استي بروز و ظهور مي اجازه

 

 اهداف كلي درس

 جهان فرهنگي 1 درس

 جهان تكوينيـ  اغالل و سالسل  ـ جهان طبيعت ـجهان فرهنگيـجهان ذهنيـفرهنگ جهاني

 نامه درس
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 ينيجهان تكو -2

 

 جهان تكويني

 د كه رتوان از جهان ديگري نام ب در مقابل جهان انساني مي. ندگي انسان نيستندهاي جهان هستي محصول ز مامي پديدهت
 .شود ياد مي يجهان تكويناز آن به 

 وجود دارد پيش از انسان و مستقل از خواست و اعتبار انسان يجهان تكوين. 
 كنند طبيعت محدود ميرا به  يبرخي جهان تكوين: 

 .دهند اين گروه طبيعت را در مقابل جهان انساني قرار مي
/  ذهن جهان/  طبيعت جهان: گويند سخن مي سه جهانبا تقسيم جهان انساني به دو جهان ذهني و جهان فرهنگي از 

 فرهنگ جهان
 نان جهان طبيعت بخشي از جهان تكويني استنزد آ: دانند  محدود نمي، جهان تكويني را به جهان طبيعت متفكران مسلمان. 
 كنند تقسيم مي جهان طبيعت و فوق طبيعتها جهان تكويني را به دو  آن: 

ـ شهادت و غيب، ملك و ملكوتدر تعابير قرآني از دو بخش جهان تكويني با عناويني مانند   .شود ها ياد مي و مانند آن دنيا و آخرت 

 
 

 ، فرهنگي و تكوينيهاي ذهني تعامل جهان -3
 

 هاي ذهني، فرهنگي و تكوينيتعامل جهان
  وجود داردارتباط و تعاملمختلف  هاي جهانبين. 
  برقرار استارتباط و پيوندبين جهان عيني و جهان انساني نيز. 
 وجود دارد هاي متفاوتي ديدگاهمختلف و چگونگي ارتباط و پيوند آنها هاي جهان ي درباره. 

ديدگاه اول)لفا
 كنند محدود ميبرخي جهان تكويني را به جهان طبيعت.
  دانند و جهان فرهنگي مي ياز جهان ذهن تر مهمجهان طبيعت را. 
  دارند هويتي طبيعي و ماديذهن افراد و فرهنگ. 
  است نظير علوم طبيعيعلوم مربوط به آنها. 
 قائل نيستندفاوتي اين گروه بين علوم طبيعي و علوم انساني ت. 
كند سلب مي و اجتماعي داوري ارزشي و انتقادي را از علوم انسانيقدرتناديده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي. 

ديدگاه دوم)ب
 دانندميتر از جهان ذهني و تكويني جهان فرهنگي را مهمگروهي ديگر.
 خامي براي دخل و  ي دانند و جهان تكويني را نيز ماده مي ع فرهنگتابو فردي افراد را  ياين گروه جهان ذهن

 .دانند ها و جوامع مختلف مي تصرف فرهنگ
دهند  از دست مي يدر اين ديدگاه جهان ذهني و جهان تكويني اهميت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگ. 

 



 

 

گي
رهن

ن ف
جها

 

10 

5353 

 
 ديدگاه سوم)پ

 دانند مي مهم و در تعامل با يكديگرن ذهني و جهان تكويني را رويكرد كساني است كه جهان فرهنگي، جها. 
  كند فرصت تعامل صحيح انسان با خودش و جهان هستي را فراهم مياين ديدگاه.  
  كند دفاع ميقرآن كريم از اين ديدگاه.  
 محدود به جهان طبيعت نيست يدر نگاه قرآني جهان تكوين. 
 شود منحصر نميساني ادراك و آگاهي نيز به حيات ان. 
 جهان هستي نيز برخوردي حكيمانه و هوشمندانه با جهان انساني دارد. 
 جهان تكويني بر اساس حكمت و مشيت خداوند سبحان رفتاري حكيمانه با افراد و در نگاه متفكران مسلمان ،

 .جوامع انساني دارد
  ها سخن  اي قائل است و از زندگي و مرگ امت هجايگاه ويژ جامعه و فرهنگقرآن كريم عالوه بر آنكه براي

 .گيرد اشخاص را نيز ناديده نمي جهان فردي گويد مي
 كند قرآن كريم بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي. 
 ان جه آنگاه اخالق الهي داشته باشد و جامعه نيز از فرهنگي توحيدي برخوردار باشد  :از منظر قرآن هر گاه انسان

 .گشايد ها مي درهاي بركات خود را به روي انسان يتكوين
زمين و آسمان از تعامل سازنده با آنها باز گاه  آنهويتي مشركانه داشته باشند  ،هرگاه افراد و فرهنگ جامعه

 .كنند هاي الهي و آسماني خود را از آنها پنهان مي مانند و ظرفيت مي

:نکات تکمیلی
 شوند ع شناخت صحيح انسان و جهان هستي ميبرخي ديدگاه ها مان. 
 وقتي انسان از شناخت خويشتن و جهان هستي باز ماند  از تعامل صحيح با جهان هستي و شكوفايي استعدادهاي

 .ماند خويش در مي
 ياد  سالسلو  اغاللشوند به  ستي ميقرآن كريم از عقايد و اعمالي كه مانع دستيابي انسان به حقيقت خويش و جهان ه

 .كند مي
 كشند ؛ زنجيرهايي هستند كه انسان را در دنيا و آخرت به بند مياغالل و سالسل. 

 

 :جهان فرهنگینکات مهم 
 دهد هاي بشر پاسخ مي ترين پرسش هاي خود به بنيادي ترين اليه هر فرهنگي در عميق. 

 سازند ساسي يا تصاوير بنيادي هر فرهنگ از انسان و جهان را ميهاي بنيادي همان عقايد ا ها و پاسخ پرسش. 

 كنند عمل مي فرهنگ  ةروح يا شالود ةهاي اساسي به مثاب عقايد و ارزش. 

 شوند اصلي تقسيم مي ةسه دستهاي بنيادي به  پرسش: 

 شود؟ هايي از قبيل اينكه آيا جهان هستي به همين جهان مادي محدود مي پرسش: هستي شناسانه: اول

 هايي از قبيل اينكه آيا انسان موجودي مختار و فعال است يا مجبور و منفعل؟ پرسش: انسان شناسانه: دوم

 هايي از قبيل اينكه آيا تنها راه شناخت واقعيت، حس و تجربه است؟ پرسش: معرفت شناسانه: سوم

 آورد ميهاي فرهنگي مختلفي پديد  هاي اساسي، جهان هاي متفاوت به اين پرسش پاسخ. 

 هاست دهد و خود نيز محصول آگاهي و عمل مشترك انسان ها را شكل مي فرهنگ، شيوه زندگي اجتماعي انسان. 

 هاي جهان هستي محصول زندگي انسان نيستند تمامي پديده. 
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 نمره »سؤاالت«   رديف
.هاي درست يا نادرست را مشخص كنيدجمله )الف

پاسخ  ؟ه استـحس و تجرب ،تـيتنها راه شناخت واقع ايآ نكهيا لياز قب ييها شـه پرسب يـشناس يهست .1

)كتاب درسي 4ي  صفحهمقدمه ( .دهد يم

 )كتاب درسي 5ي  صفحه متن( .فرهنگ متناسب با خود است يايجو يو اخالق دهيهر نوع عق .2

 .دآور يم ديرا در افراد پد يذهن اتيو خصوص ديخاص از عقا ينوع يهر فرهنگ .3

)كتاب درسي 5ي  صفحه متن( 

  .دهد يبشر پاسخ م يها پرسش نيتر ياديخود به بن يها هيال نيتر قيهر جامعه در عم .4

 )كتاب درسي 3ي  صفحهمقدمه ( 

1 

 )ب

 

.پر كنيدبا كلمات مناسبهاي زير راجاهاي خالي عبارت

 )كتاب درسي 4ي  صفحهمتن (     .است …صول حم يجهان انسان .5

 )كتاب درسي 4ي  صفحهمتن ( .رديگ يدربر مرا  …و  …، …ابعاد  يجهان انسان يبخش فرد .6

 .ها است و عمل مشترك انسان …محصول  زيو خود ن دهد يها را شكل م انسان ياجتماع يزندگ وهي، ش… .7

)كتاب درسي 4ي  صفحه متن(  

 )اب درسيكت 5ي  صفحهمتن ( .وجود دارد …و  … يجهان انسان يو فرهنگ يدو بخش ذهن نيب .8

1 

 .متصل كنيدراستانتخاب و به جدول سمتچپمفاهيم صحيح را از جدول سمت ) پ
 )كتاب درسي 8و  6، 3ي ها  صفحه متن(

 .هر گاه انسان اخالقي الهي داشته باشد .9

 در قرآن كريم جهان تكويني .10

 شالوده فرهنگ ياروح  .11

 آخرت، شهادت و غيبدنيا و ) الف

 .محصول زندگي انسان است) ب

 .برخوردار است يفرهنگي توحيدنيز از جامعه ) ج

 هاي بنيادي پرسش) د
 

 

1 

 جهان فرهنگي 1 درس
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 نمره »سؤاالت«    رديف
 )ت

 

.دهيدكوتاهبه سؤاالت زير پاسخ

)كتاب درسي 3 ي صفحه ،مقدمه( .ديهر فرهنگ را نام ببر ياديبن يها پرسش .12

)كتاب درسي 3ي  صفحه ،مقدمه( ست؟يفرهنگ چ ةشالود ايروح  .13

)كتاب درسي 4ي  صفحه ،متن( .ديكن فيرا تعر يجهان انسان .14

)كتاب درسي 6ي  صفحه ،متن( .ديكن فيرا تعر ينيجهان تكو .15

دارد؟ موضوعياشاره به چه اين پرسش بنيادي  .هر فرهنگ است ياديبن يها از پرسش يكي يشناس يهست .16

)كتاب درسي 3ي  صفحه ،مقدمه( 

 )درسيكتاب  3ي  صفحه ،مقدمه(  شود؟ يمطرح م ييها چه پرسش يشناس در انسان .17

 )كتاب درسي 4ي  صفحه ،مقدمه( .ديسيرا بنو يشناس مطرح شده در معرفت يها پرسش .18

7 

.به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد )ث

)كتاب درسي 4 ي صفحه ،متن( .ديده حيتوض ؟شود يم ميبخش تقس چندبه  يجهان انسان .19

 شود؟ يم وارد يو فرهنگ ياجتماع ةبه محدود يو ذهن يفرد ةفرد از محدود يچه زمان .20

)كتاب درسي 5 ي صفحه ،متن( 

  ؟وجود دارد يتناسب و هماهنگ يجهان انسان يو فرهنگ يدو بخش ذهن نيب چگونه .21

 )كتاب درسي 5 ي صفحه ،متن( 

 .ديشرح ده ينيجهان تكو ةدرباررا  برخي از متفكران ديگرو  يمتفكران اسالم دگاهيد .22

)كتاب درسي 6 ي صفحه ،متن( 

 يتر از جهان ذهن جهان را مهم نيا و كنند يمحدود م عتيرا به جهان طب ينيكه جهان تكورا  يكسان دگاهيد .23

)كتاب درسي 7 ي صفحه ،متن( .را شرح دهيد دانند يم يو جهان فرهنگ

 .ديده حيرا توض دانند يم ينيو تكو يتر از جهان ذهن را مهم يكه جهان فرهنگ يافراد دگاهيد .24

)كتاب درسي 8 ي صفحه ،متن(

 .ديرا شرح ده دانند يم گريكديدر تعامل با  ينيو جهان تكو يجهان ذهن ،يكه جهان فرهنگ يكرديرو .25

 )كتاب درسي 8 ي صفحه ،متن(

10 
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 )95مهر  23آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 4ي  صفحهمتن (  :خوانند؛ زيرا جهان اجتماعي را جهان فرهنگي نيز مي .26

 .سازد و هويت افراد را ميزندگي اجتماعي  

 .گردد ها بازمي به ابعاد اخالقي، ذهني و رواني انسان 

 .هاست هويتي فرهنگي دارد و حاصل زندگي اجتماعي انسان 

 .پردازد ها مي هويتي فرهنگي دارد و به ابعاد ذهني، اخالقي و رواني انسان 
را كـدام گزينـه بهتـر    » صورت گفتار و نوشتار ي فردي به بيان انديشه«و » ي خاص انديشيدن فرد پيرامون يك مسأله« .27

 )94آبان  8آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 5ي  صفحهمتن (  دهد؟ نشان مي
 .گذارد ـ به جهان اجتماعي و فرهنگي قدم مي .كند زندگي مي ذهنيي جهان فردي و  فرد در محدوده 

 .گذارد ـ به جهان طبيعي و فرهنگي قدم مي .اردها و سطوح مختلفي د ها اليه جهان ذهني و فردي انسان 

 .گذارد ـ به جهان اجتماعي و فرهنگي قدم مي .آورد هر فرهنگي نوعي خاص از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي 

 .گذارد ـ به جهان فردي و ذهني قدم مي. فرهنگ، حاصل آگاهي و عمل مشترك آدميان است 
 )89كنكور سراسري ( )كتاب درسي 5ي  مرتبط با نمودار صفحه( تري دارد؟ رو، ارتباط بيش وبهكدام عبارت، با شكل ر .28

 .و جهان انساني، ارتباط و پيوند برقرار است كوينيتبين دو جهان  
هرگاه انسان، اخالقي الهي داشته باشد و جامعه نيز از فرهنگي توحيدي برخوردار  

  .گشايد ها مي د را به روي انساندرهاي بركات خو تكوينيباشد، جهان 
 .گيرد ها قرار مي هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان ي خامي است كه در معرض برداشت ، مادهتكوينيجهان  
 .ي جهان انساني، تناسب و هماهنگي وجود داردفرهنگبين دو بخش ذهني و  

    .  شود قرار داده مي …هان فرهنگي در برابر ست و جا …آيد، مربوط به  هرچه با انديشه و عمل انسان پديد مي .29

 )93خارج از كشور ( )كتاب درسي 4ي  صفحهمتن (

 جهان انساني ـ جهان اجتماعي   جهان عيني  ـجهان انساني  

 جهان ذهني ـ جهان انساني  جهان ذهني  ـ جهان فرهنگي 
 

 
شود و متفكران مسلمان كدام جهان را جهـان تكـويني    ها به كدام بخش از جهان انساني مربوط مي ابعاد اخالقي انسان .30

 )94مهر  24آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 6و  4ي  صفحهمتن ( ؟نامند مي
 جهان عيني ـفردي    جهان طبيعت ـ اجتماعي 

 جهان انساني ـفردي    جهان هستي ـفرهنگي  
  …قرار دارد، جهان عيني  …كه فردي يا اجتماعي باشد، در برابر  جهان انساني اعم از آن .31

 )95مهر  23آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 6ي  صفحه متن(

 .ـ پيش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود دارد تكوينيجهان  

 .كند تغيير ميانسان ي  ـ پيش از انسان وجود داشته است و با خواست و اراده تكوينيجهان  

 .هني ـ با جهان انساني شكل گرفته است و در عين حال مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود داردجهان ذ 

 .اند ها با تصرفات خود بر آن مسلط شده جهان ذهني ـ با جهان انساني شكل گرفته است و انسان 

 جهان فرهنگي 1 درس
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    ؟كند اشاره مي ،كنند سه جهان صحبت مي  ي هرت به عقايد متفكراني كه درباركدام عبا .32
 )94مهر  24آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 6ي  صفحهمتن (

 .مستقل از خواست و اعتبار انساني نيست و پيش از انسان نيز وجود داشته است تكوينيجهان  
 .كنند دهند و جهان انساني را به دو جهان ذهني و فرهنگي تقسيم مي آنان جهان انساني و جهان طبيعي را در برابر هم قرار مي 

 .جهان انساني در برابر جهان ذهني و فرهنگي قرار دارد 
 .كنند طبيعي تقسيم مي ها جهان عيني را به دو جهان طبيعي و فوق آن 

  .گيرد در برابر جهان عيني قرار مي …شود و جهان انساني  با عنوان دنيا و آخرت ياد مي …از عوالم  قرآنيدر تعابير  .33
  )94مهر  24كانون ـ  آزمون()كتاب درسي 6ي  صفحهمتن (

 .كه فردي يا اجتماعي باشد ذهني ـ اعم از آن    .ذهني ـ اگر فردي باشد 

 .تكويني ـ اگر اجتماعي باشد  .كه فردي يا اجتماعي باشد تكويني ـ اعم از آن 
 )94مهر  24ـ  آزمون كانون( )كتاب درسي 6ي  صفحهمكمل نمودار و متن (   كدام شكل زير بيانگر تعابير قرآني است؟ .34

 
 

           
 
 
 
 

     
 

 
 

 )94آبان  22آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 6ي  صفحهمكمل نمودار و متن (   كند؟ كدام گزينه نمودار مقابل را كامل مي ترتيب به .35

 جهان عيني ـ جهان اجتماعي ـ جهان فرهنگي ـ جهان طبيعت ـ جهان ماوراي طبيعت 

 انساني ـ جهان اجتماعي ـ جهان فرهنگي ـ جهان طبيعت جهان عيني ـ جهان 

 ـ جهان انساني ـ جهان فرهنگي ـ جهان ملك ـ جهان ملكوت يجهان تكوين 

 ـ جهان اجتماعي ـ جهان انساني ـ جهان شهادت ـ جهان غيب يجهان تكوين 
 

 
 .از حيث صحيح يا غلط بودن مشخص كنيد ترتيب بهعبارات زير را  .36

 )95فروردين  20آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 7ي  صفحهمتن ( 

كنند و بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي  را به جهان طبيعت محدود مي تكوينيبرخي، جهان ) الف
 .واقعي قائل نيستند

و فرهنگي، از  دانند و با تقسيم جهان انساني به دو جهان ذهني برخي، جهان طبيعت را بخشي از جهان تكويني مي )ب
 .گويند سه جهان سخن مي

 .شود در نگاه قرآني جهان تكويني محدود به جهان طبيعت نيست، ادراك و آگاهي نيز به حيات انساني منحصر نمي )پ
 ص ـ غ ـ ص  غ ـ ص ـ غ  ص ـ غ ـ غ  غ ـ غ ـ ص 
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اسـت   …جهان طبيعت بخشي از جهان نزد متفكران مسلمان، . مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود دارد …جهان  .37
    .، بين علوم طبيعي و علوم انساني، تفاوتي واقعي قائل نيستند…و گروهي كه 

 )95آبان  7آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 7و  6ي  صفحهمتن (

 .دانند تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي مي را مهم تكوينيعيني ـ عيني و تكويني ـ جهان  
 .دانند تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و عيني مي فردي ـ جهان فرهنگ را مهم عيني ـ ذهني و 
 .دانند تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و عيني مي ذهني ـ عيني و تكويني ـ جهان فرهنگ را مهم 
 .دانند ديگر مي فرهنگي ـ ذهني و فردي ـ هر دو جهان فرهنگي و جهان عيني را مهم و در تعامل با يك 

ي جهـان   و كـدام عبـارت دربـاره    نادرسـت كنند،  را به طبيعت محدود مي تكوينيدام گزينه از نظر كساني كه جهان ك .38
 ) ترتيب به(از ديد متفكران مسلمان درست است؟  تكوينيفرهنگي و جهان 

 )95دي  25آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 8 و 7 ي صفحه متن( 

د، زمين و آسمان به تعامل نفرهنگي نيست ـ هرگاه افراد و فرهنگ جامعه هويتي مشركانه داشته باشتر از جهان ذهني و ، مهمتكوينيجهان  
 .پردازدها مي سازنده با آن

هاي آسماني خود را از كساني كه فرهنگ توحيدي نداشته باشند  ، ظرفيتتكوينيذهن افراد و فرهنگ جامعه، هويتي غير مادي دارد ـ جهان  
 .كند پنهان مي

 .گويد گيرد و از مسئوليت فرد در قبال جامعه سخن مياي قائل نيستند ـ جهان فردي اشخاص را ناديده نميبراي جامعه و فرهنگ اهميت ويژه 
، بر اساس حكمت و مشيت خداوند سبحان، رفتاري تكوينيـ جهان . بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند 

 .ي انساني داردبا انسان و جامعه حكيمانه
 )94آبان  22آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 8و  7ي  صفحهمتن ( ؟  كدام گزينه درست است .39

 .باشند هاي جهان هستي محصول زندگي انسان مي تمامي پديده 

 .هاي بنيادين و عميق فرهنگ هستند هنجارها و رفتارها مربوط به اليه 
 .دانند، بين علوم طبيعي و انساني و اجتماعي تفاوتي قائل نيستند تر از جهان ذهني و طبيعي و عيني مي ا مهمگروهي كه جهان فرهنگ ر 
 .كنند، ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هويتي طبيعي و مادي دارند از نظر گروهي كه جهان عيني را به جهان طبيعت محدود مي 

دانند و قرآن كريم چـه   تر از جهان عيني و طبيعي مي فرهنگي را مهم  كدام عبارت بيانگر ديدگاه كساني است كه جهان .40
 )94خرداد  21آزمون كانون ـ ()كتاب درسي 8و  7ي  صفحه متن( جايگاهي براي جهان فردي اشخاص قائل است؟

گيرد و بر مسئوليت فرد در  ميـ جهان فردي را ناديده ن. اين گروه بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند 
 .كند قبال جامعه تأكيد مي

 .گويد ها سخن مي اي براي آن قائل است و از زندگي و مرگ امت ـ جايگاه ويژه. دانند اين گروه جهان فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي 
ـ آن را . گيرد ها قرار مي تلف فرهنگي و اجتماعي انساندانند كه در معرض تصرّفات مخ ي خامي مي اين گروه جهان عيني و طبيعي را ماده 

 .گيرد و به مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد دارد ناديده نمي
اي قائل است و  ـ قرآن كريم فقط براي جامعه و فرهنگ جايگاه ويژه. از نظر اين گروه ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويت طبيعي و مادي دارند 

 .گيرد را ناديده مي جهان فردي
داننـد و   مـي  تكـويني تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و  يك نظر كساني است كه جهان فرهنگ را مهم ، كدامترتيب به .41

  كنند؟ يك ديدگاه گروهي است كه جهان عيني را به جهان طبيعت محدود مي كدام

 )94آبان  8آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 8و  7ي  صفحهمتن (
 .ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي و مادي دارند. وم طبيعي، انساني و اجتماعي تفاوت واقعي وجود نداردبين عل 
 .دانند ـ جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي. علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظير علوم طبيعي است 
ها نظير علوم  ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن. ستجهان ذهني و فردي تابع فرهنگ جامعه ا 

 .طبيعي است
ها و تصرفات  دانند كه در معرض برداشت ي خامي مي ـ جهان عيني و طبيعي را ماده. ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي دارند 

 .گيرد ها قرار مي مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان
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   …و جهان عيني و طبيعي را  …دانند  مي تكوينيتر از جهان ذهني و جهان  را مهم يگروهي كه جهان فرهنگ .42
 )94مهر  24آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 8ي  صفحهمتن (

رفات مختلـف فرهنگـي و   هـا و تصـ   دانند كه در معرض برداشت ي ميمي خا ـ ماده دانند جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي 
 .گيرد ها قرار مي اجتماعي انسان

 .دانند داراي هويتي طبيعي و مادي و علوم مربوط به آن را علوم طبيعي مي ـ دانند جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي 

دارد ـ داراي هـويتي طبيعـي و مـادي و علـوم        ي انساني معتقدند جهان فرهنگي براساس حكمت خداوند رفتاري حكيمانه با انسان و جامعه 
 .دانند مربوط به آن را علوم طبيعي مي

داننـد كـه در معـرض     ي مـي مي خـا  ي انساني دارد ـ ماده  معتقدند جهان فرهنگي براساس حكمت خداوند رفتاري حكيمانه با انسان و جامعه 
 .گيرد ها قرار مي ها و تصرفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان برداشت

    ؟به كدام گزينه اشاره دارد» هاي الهي و آسماني زمين و آسمان پنهان ساختن ظرفيت«عبارت  .43
 )94مهر  24آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 8و  7ي صفحهمتن (

 .تر از جهان عيني و جهان فرهنگي است جهان ذهني مهم 
 .تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي است جهان عيني مهم 
 .تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و عيني است هنگي مهمجهان فر 
 .ديگرند جهان فرهنگي و جهان عيني و جهان ذهني، مهم و در تعامل با يك 

هاي الهـي و آسـماني خـود را از     د و ظرفيتنمان از منظر قرآن چه زماني زمين و آسمان از تعامل سازنده با افراد باز مي .44
 )94مهر  24آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 8ي  حهصف متن(   ؟دنكن ها پنهان مي آن

  .هنگامي كه افراد و فرهنگ جامعه هويتي مشركانه داشته باشند 
 .زماني كه ادراك آدمي محدود به حيات انساني باشد 
  .جهان فرهنگي اشخاص ناديده گرفته شودهنگامي كه  
 .هنگامي كه جهان فردي اشخاص ناديده گرفته شود 

 

   از حيث صحيح يا غلط بودن در كدام گزينه به درستي آمده است؟   ترتيب بهزير عبارات  .45
 )96فروردين  18آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 6و  4ي  صفحهمتن (

 .انساني بخشي از جهان اجتماعي و محصول زندگي انسان است  جهان )الف
ها را  دد و ابعاد اخالقي، ذهني و رواني انسانگر بخش فردي جهان انساني به زندگي شخصي و فردي انسان باز مي )ب

 .شود شامل مي
اين بخش هويت فرهنگي نيز دارد و به همين دليل . آورد بخش اجتماعي جهان انساني، زندگي اجتماعي را پديد مي) پ

 .نامند جهان اجتماعي را جهان فرهنگي مي
 .و اعتبار انساني وجود داردبعد از انسان به وجود آمده و مستقل از خواست  تكوينيجهان  )ت

 غ  ـ غ ـص  ـص   غ  ـص  ـص  ـ غ  غ  ـص  ـغ  ـص   غ ـص  ـغ  ـغ  
 . از حيث صحيح يا غلط بودن مشخص نماييد ترتيب بهعبارات زير را  .46

 )94تير  4آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 7تا  5ي  صفحهمتن ( 

ي بروز و  آورد و به همان نوع، اجازه هني را در افراد پديد ميهر فرهنگي، نوعي خاص از عقايد و خصوصيات ذ )الف
 .دهد ظهور مي

 .جهان ذهني پيش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود دارد )ب
و دانند، بين علوم طبيعي و علوم انساني  مي تكوينيتر از جهان ذهني و جهان  گروهي كه جهان فرهنگ را مهم )پ

 .اجتماعي، تفاوتي واقعي قائل نيستند
 .شود بخش اجتماعي جهان انساني هويتي فرهنگي دارد و از آن با عنوان جهان فرهنگي ياد مي) ت

 غ ـ غ ـ ص ـ غ   غ ـ ص ـ غ ـ ص  ص ـ ص ـ غ ـ غ   ص ـ غ ـ غ ـ ص 
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 :هاي زير را به دست آورند آموزان بتوانند توانايي رود در پايان درس دانش انتظار مي 
 ها را تفسير كنند داليل تفاوت فرهنگ. 
 ها ظرفيت جهاني شدن را ندارند بدانند كه همه فرهنگ. 
 شمارند هنگ جهاني مطلوب را برهاي فر ويژگي. 

 جهانيفرهنگ-1
يابند كنند و تحول مياند و در اين دو ظرف رشد ميوابستهبه زمان و مكانموجودات طبيعي. 
 اند اند و به مكان جغرافيايي خود وابستهجغرافيايي خاصي پراكندهيهاي جانوري در محدوده گونه :مكان. 

 جانوري مراحل زندگي يكساني دارند، مورچگان از هزاران سال پيش مراحل مشابهي را در ياعضاي هرگونه :زمان
 .اندطول زندگي خود داشته

جانوري تاريخ مشابهي دارد ي هر گونه.
 ولي جهان ذهني و جهان فرهنگي بشر تاريخ متفاوتي دارند.
 ساني ندارنديكجغرافيايي و تداوم تاريخييهاي مختلف، گستره فرهنگ. 
 ،آيندپديد ميهاي متفاوتي فرهنگدر طول زمان در يك سرزمين واحد. 
 آيند وجود ميهاي گوناگوني بههاي متعدد، فرهنگدر زمان واحد در سرزمين. 
 ها عمري كوتاه دارندبرخي از فرهنگ.
آورندبرخي مدتي طوالني دوام مي.
 كنند رند و از مرزهاي جغرافيايي خود عبور نميگيبرخي در مناطق محدود شكل مي. 
 برخي ديگر گسترش فراواني دارند.

:هافرهنگهاي عناصر و اجزاي گونه
 برخي عناصر فرهنگي، تداوم تاريخي و گسترش جغرافيايي بيشتري دارند و برخي اينگونه نيستند. 
 يابد فرهنگ جهاني است جهان گسترش مييدر پهنهكند وفرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور مي. 
 اي خود فراتر  قومي و منطقه ي خاصي است از محدودهيهاي آنها ناظر به قوم و منطقههايي كه عقايد و ارزش فرهنگ

 .داشته باشندنگاه سلطه جويانهنسبت به ساير اقوام و مناطقكه  مگر اينروند  نمي
 اند اند كه از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاني شدن گام برداشتهايي وجود داشتههدر طول تاريخ فرهنگ. 
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شوند؟هايي جهاني ميفرهنگچه-2
 :اند اند دو گونههايي كه به سوي جهاني شدن حركت كردهفرهنگ

 نخست ي گونه) الف

م، منطقه يا گروه خاصي استآن ناظر به قوهنجارهايها يا كه عقايد، ارزش فرهنگي. 

  كند تقسيم مي مناطقي دوگانهچنين فرهنگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود جهان را به: 

 است پيرامونيو ديگري  مركزي: يكي از اين دو منطقه. 

 گيرد پيراموني را به خدمت مي ي منطقهمركزي،  ي منطقه. 

 : صهيونيسم بين الملل

 داند هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي ها و ارزش آرمان . 

 گيرد جهاني خود ديگران را در خدمت اين نژاد به كار مي  با رويكرد دنيوي و اين. 

 داري فرهنگ سرمايه -2الملل  فرهنگ صهيونيسم بين -1: فرهنگ صهيونيسم 

 : داري فرهنگ سرمايه

 دهد كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي.  

 گيرد اي ديگر را در پيرامون و حاشيه آن به خدمت ميكشوره. 

  :فرهنگ سلطه يا استكبار 

 كشاند آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص را بر ديگران به دنبال مي. 

دوميگونه)ب

ه و قوم خاصي نيستي آن در خدمت گروو هنجارهاها فرهنگي كه عقايد و ارزش.

 گويد انساني سخن ميهاي مشترك  كند و از عقايد و آرمان دنبال ميها را  انسان ي سعادت همه. 

 است فرهنگ حقها و هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطري باشد همان  فرهنگي كه عقايد، ارزش. 

  ي مدينها هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد؛ هاي آن حق باشد ام را كه عقايد و ارزشاي  جامعه فارابي 

 .نامد مي فاسقه
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 هايي دارد؟ فرهنگ جهاني مطلوب چه ويژگي-3
توانند  هايي كه به حقيقتي قائل نباشند نمي فرهنگ):هاي مختلفمعيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش(حقيقت ) الف

 .هاي خود دفاع كنند توانند از حقانيت ارزش نمي در نتيجههاي مختلف داشته باشند  و ارزش معيار و ميزاني براي سنجش عقايد
آدمي عالوه بر نيازهاي مادي و دنيوي، نيازهاي ابدي و  ):مرگ و زندگي ي هاي بنيادين درباره پرسش(معنويت ) ب

 .معنوي دارد
  گام در  اگر كند  پوشي مي زهاي ابدي و معنوي انسان چشمفرهنگي كه صرفاً متوجه نيازهاي مادي و دنيوي است و از نيا

 .سازد هاي روحي و رواني گرفتار مي بشر را به بحران در نتيجهمسير جهاني شدن بگذارد 
جهان و تباه كردن  پيشگيري از  تفرقه بين جوامع، متالشي  ):مانع دوقطبي شدن جهان و استضعاف(عدالت و قسط  ) پ

 ت بشر ساختن منابع و امكانا
  هاي مختلف خود به آن معتقد و پايبند باشد فرهنگ جهاني بايد در اليه.  
  مانند ها و زمين با عدالت پابرجا مي آسمان. 
 شوند و زمينه ظلم بر اش مي بندهايي كه مانع رسيدن انسان به كمال و حقوق انساني و رهايي از قيد( :حريت و آزادي) ت

 )كنند ايشان را فراهم مي
  بندها را تأمين نمايد و فرهنگ جهاني بايد حريت و آزادي انسان از اين قيد. 
  آزادي براي چه؟ -2آزادي از چه؟  -1 :آزادي همواره دو پرسش به همراه دارد 
 يگري استي از يك امر براي رسيدن به امر دآزادي همواره رهاي زيرا. 
 گردد هاي فوق معناي آزادي مشخص مي با پاسخ به پرسش. 
 شود ها پاسخ داده مي شمول مانند حقيقت، معنويت، عدالت به اين پرسش  هاي جهان بر اساس ارزش. 
  آزادي از حق و قانون نيست به معنايآزادي. 
 ):شمول هاي جهان گسترش عقايد و ارزش ي قدرت مقاومت فرهنگ و زمينه(تعهد و مسئوليت ) ث
 رمسئول دارندها رويكرد جبرگرا و غي برخي فرهنگ. 
 د و آنها را نگير ها مي د و قدرت مقاومت را از انساننباش ها در تعيين سرنوشتشان مي منكر نقش انسان هاي جبرگرا فرهنگ

  .ندنك يل ميبه موجوداتي منفعل تبد
  آورد گران را فراهم مي سلطهنفوذ  ي زمينه. 
 شمول را  هاي جهان گسترش عقايد و ارزش ي زمينه تاا ايجاد كند ه فرهنگ جهاني بايد روح تعهد و مسئوليت را در انسان

 .فراهم آورد
سازماندهي و مديريت ( و )انسان و جهان و توان دفاع از هويت خود ي هاي بنيادين بشر درباره پاسخ به پرسش( :عقالنيت) ج

 )ها و نيازهاي بنيادين بشر الزم براي پاسخگويي به پرسش
  ي هاي بنيادين خود يك جامعه هاي جهاني خود بايد بتواند بر اساس عقايد و ارزش سيدن به آرمانفرهنگ جهاني براي ر 

 .جهاني را تعريف نمايد
  جهاني را براي عبور از شرايط متغير و متحول اجتماعي ترسيم كند ي مسير حركت به سوي جامعه. 
  ها و نيازهاي متفاوتي  د كه پرسشنشو اريخي مختلف مواجه ميها و نيازهاي بنيادين با شرايط ت ها عالوه بر پرسش انسان

 .كند ايجاد مي
  هاي بنيادين خود به سازماندهي و مديريت الزم براي پاسخگويي به اين  فرهنگ جهاني بايد بتواند بر اساس عقايد و ارزش

 .ها و نيازهاي متغير مبادرت كند پرسش

 

 :فرهنگ جهانینکات مهم 
 گردد هاي اساسي و كالن آنها بر مي اند و اين تنوع به عقايد و ارزش ها متنوع فرهنگ. 
 ها متنوع است روح و شالوده فرهنگ. 
 اند ها، از نظر گستره جغرافيايي و تداوم تاريخي نيز متنوع فرهنگ. 
 ها نيست ها در فرهنگ جهاني مستلزم ناديده گرفتن تفاوت ها و فرهنگ تأكيد بر اشتراكات انسان. 
  ها از  ها و فرهنگ شناخت متقابل انسان ي انگيزه ،دارد ها ضمن اينكه صلح را در مقابل جنگ و خشونت پاس مي تفاوتپذيرش

 .آورد يكديگر را نيز فراهم مي
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 نمره »سؤاالت«   رديف
.هاي درست يا نادرست را مشخص كنيد جمله )الف

 .شود يجهان و تباه ساختن منابع و امكانات م كردن يعدالت و قسط مانع تفرقه و متالش .47

)كتاب درسي 15ي  صفحه ،متن(

 )كتاب درسي 16ي  صفحه ،متن( .از دو سطح برخوردار است تيعقالن .48

)كتاب درسي 13ي  صفحه ،متن( .دارد ياشاره به نژاد خاص يدار هيفرهنگ سرما .49

 .كند پيدا ميرا  ييايجغرافمختلف  طيبا شرا يخود امكان سازگار يفرهنگ تيانسان با فعال .50

 )كتاب درسي 9ي  صفحه ،متن(

1 

 )ب

 

.پر كنيدبا كلمات مناسبهاي زير راجاهاي خالي عبارت

  .ابندي يم لو تحو كنند يدو ظرف رشد م نياند و در ا وابسته …و  …به  يعيموجودات طب  .51

 )كتاب درسي 11ي  صفحه ،مقدمه(

  .گردد يكالن آنها بر مو  …و  … به تنوع نياو اند  ها متنوع فرهنگ .52

 )كتاب درسي 12ي  صفحه ،متن(

نژاد  نيرا در خدمت ا گرانيد و … ،… كرديو رو داند يم …خود را متوجه  يها آرمان و ارزش سميونيصه .53

)كتاب درسي 12ي  صفحه ،متن(  .رديگ يبه كار م

 )كتاب درسي 13ي  صفحه ،متن( .دهد يرا مورد توجه قرار م …و  …كانون  يدار هيسرما .54

 )كتاب درسي 16ي  صفحه ،متن( .برخوردار باشد تيعقالن …از  ديبا يفرهنگ جهان .55

5/1 

  .چپ متصل كنيدراستانتخاب و به جدولچپمفاهيم صحيح را از جدول سمت .56 ) پ

 )كتاب درسي 16تا  14ي  صفحه ،متن(

.كندها را به موجوداتي منفعل تبديل ميفرهنگي كه انسان) 1
 .هاي مختلف خود بايد به آن معتقد و پايبند باشد رهنگ جهاني در اليهف) 2
 .هاي خود را دارد فرهنگي كه توان دفاع از حقانيت ارزش) 3

 .آورد ي كمال انساني و حقوق انساني را پديد مي فرهنگي كه زمينه) 4

 حقيقت) الف
 معنويت) ب
 تعهد و مسئوليت) پ
 حريت و آزادي) ت
 عدالت و قسط) ث
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 نمره »سؤاالت«    رديف
 )ت

 

.دهيدكوتاهبه سؤاالت زير پاسخ

مركز و  ي خود عبور كردند و جهان را به دو منطقه ييايجغراف ياز مرزهاكه  ييها دو نمونه از فرهنگ .57

 )كتاب درسي 13 ي صفحه ،متن( .دينام ببر ،ندا هكرد ميتقس رامونيپ

 )كتاب درسي 13ي  صفحه ،متن( .ديده حيفرهنگ سلطه و استكبار را توض .58

 ؟دنيگو يسخن م يو آرمان مشترك انسان دياز عقا ييها فرهنگچه  .59

)كتاب درسي 13ي  صفحه ،متن(

 )كتاب درسي 14ي  صفحه ،متن( .ديمطلوب را نام ببر يفرهنگ جهان  يژگيچهار و .60

مختلف دارد؟ يها و ارزش ديسنجش عقا يبرا يزانيو م اريمطلوب اشاره به مع يفرهنگ جهان  يژگيكدام و .61

 )كتاب درسي 14ي  فحهص ،متن( 

 )كتاب درسي 15ي  صفحه ،متن(   د؟نريگ يها م قدرت مقاومت را از انسان ييها چه فرهنگ .62

     را به دنبال دارد؟  ييامدهايچه پ يعدالت و قسط در فرهنگ جهان .63

)كتاب درسي 15ي  صفحه ،متن(

 )كتاب درسي 15ي  صفحه ،متن(   .دينام ببررا  شود يهمواره مطرح م يدو پرسش كه در آزاد .64

فراهم ي جهان شمول را ها و ارزش ديگسترش عقا يرا برا نهيمطلوب زم يفرهنگ جهان يژگيكدام و .65

 )كتاب درسي 15ي  صفحه ،متن(  كند؟ يم

را پس از آن  يمرگ و زندگ ي درباره يناديبن يها مطلوب پاسخ به پرسش يفرهنگ جهان يژگيكدام و .66

 )كتاب درسي 14ي  صفحه ،متن(                                                                                                     دهد؟ يم

 .شود؟ توضيح دهيد هاي جهان شمولي داده مي پاسخ به معناي آزادي براساس چه ارزش .67

 )كتاب درسي 15و  14ي  صفحه ،متن(

5/11 

.به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد )ث

  ؟ندارند  كساني يخيو تداوم تار ييايجغراف ي مختلف گستره يها نگفره چرا .68

)كتاب درسي 11 ي صفحه ،مقدمه(

 )كتاب درسي 14 ي صفحه ،متن( . پيام شعر زير را بنويسيد .69

  »به كار من است ،رسد يبه كار هر كه شكست/  گرفتار است يعالم يدلم به دوست«

 )كتاب درسي 16 ي صفحه ،متن( .ددو سطح عقالنيت فرهنگ جهاني را تحليل كني .70
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اند و چه موجوداتي در طول زمان، از تاريخي مشـابه برخـوردار    چه مواردي، ظرف رشد و تحول موجودات جهان طبيعت .71

 )94آذر  20آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 11ي  صفحه متن( هستند؟
 كان ـ داراي هويت مشتركزمان و م  زمان و مكان ـ داراي فرهنگ مشترك 

 اجتماع و فرهنگ ـ داراي فرهنگ مشترك  اجتماع و فرهنگ ـ داراي هويت مشترك 
  ؟باشد نمي، »هايي كه ظرفيت جهاني شدن را ندارند فرهنگ«هاي  كدام گزينه از ويژگي .72

 )90خارج از كشور ( )كتاب درسي 12ي  صفحهمتن (
 .روند اي خود فراتر نمي ي منطقه از محدوده  .ي خاصي است منطقهها ناظر به قوم و  ها و عقايد آن ارزش 
 .جويانه نسبت به ديگر اقوام دارند نگاهي سلطه  .روند ميي قومي خود فراتر  از محدوده 

 )94آبان  8آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 12ي  صفحهمتن (  كند؟ كدام فرهنگ ، جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي .73
 .گويد و ناظر به نوع بشر است هاي مشترك انساني سخن مي گي كه از عقايد و آرمانفرهن 
 .فرهنگي كه هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد 
 .ناظر به گروهي خاص است  فرهنگي كه عقايد و رفتار آن، 
 .موافق با حق نباشد  هاي آن، فرهنگي كه عقايد و ارزش 

 )95آبان  7آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 13و  12ي  صفحه ي مقدمهمرتبط با ( با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟  ترتيب بهموارد زير،  .74

ايجاد امكان سازگاري با شرايط مختلف جغرافيـايي از  «و » ي مركزيي پيراموني توسط منطقهبه خدمت گرفتن منطقه«
 ».هاي انساني طريق فعاليت

 ها داري ـ گوناگوني تاريخي فرهنگفرهنگ سرمايه  به طبيعت ي فاسقه ـ نگاه معنويمدينه 
 هاي فردي و طبيعي  ي فاسقه ـ تناسب هويتمدينه  فرهنگ صهيونيسم ـ نگاه دنيوي جهان متجدد به طبيعت 

 )94دي  25آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 12ي  صفحهمتن (   الملل چيست؟رويكرد اصلي فرهنگ صهيونيسم بين .75
 .گيردكار ميهايش متوجه نژادي خاص است و ديگران را با رويكردي مادي در خدمت اين نژاد به آرمان 
 .ي مطلوب جهاني استهايش در جهت تكامل بشر غربي بوده و در پي ايجاد جامعهارزش 
 .جويانه نسبت به اقوام ديگر ندارد اي خاص بوده و نگاه سلطه هايش ناظر به منطقهآرمان 
 .كند ي جهاني است و رويكرد جهان معنوي را دنبال ميهايش متوجه جامعه ها و ارزشآرمان 

    …هاي آن را ندارد؛ زيرا عقايد و ارزش جهانيسوي فرهنگ واحد  ي فارابي شايستگي حركت به »ي فاسقه مدينه« .76
 )94آابان  22آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 13ي  صفحهـ كنيد  وگو گفتكادر مرتبط با (

 .هاي حق نيست حق است، اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با آرمان 
 .موافق با فطرت آدميان نيست، هرچند كه هنجارهاي آن بر مدار حق است 
 .جهاني ندارد كند و رويكرد دنيوي و اين ها را دنبال مي ي انسان سعادت همه 
 .كند به مناطق دوگانه تقسيم مي جويانه نسبت به ديگر اقوام دارد و جهان را نگاهي سلطه 

 

 
 

هاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني تحقـق نيابـد، ايـن نتـايج حاصـل       يك از ارزش كه كدام در صورتي ترتيب به .77
    »از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ«، »ها نداشتن معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش«شود؟  مي

 )94كنكور سراسري ـ كتاب درسي ( )رسيكتاب د 15و  14ي  صفحهمتن (
 حقيقت ـ مسئوليت و تعهد    عقالنيت ـ معنويت 
 عدالت و قسط ـ معنويت    معنويت ـ حريت و آزادي 
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سازد و فرهنگ  هاي روحي و رواني گرفتار مي برخوردار نباشد درصورت گسترش، انسانيت را با بحران …فرهنگي كه از  .78
  . داند مي …را متوجه  هاي خود صهيونيسم آرمان

 )94آبان  8آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 14و  12ي  صفحهمتن ( 
 حقيقت ـ نژاد خاص  عقالنيت ـ كانون ثروت و قدرت 
 معنويت ـ نژاد خاص  آزادي ـ كانون ثروت و قدرت 

    فقدان كدام ويژگي فرهنگ مطلوب جهاني است؟ ي ههر يك از موارد زير، نتيج ترتيب به .79
 )94آبان  22آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 15و  14ي  صفحهمتن (

 »ها عدم توانايي در دفاع از ارزش«ـ » نفوذ فرهنگ بيگانگان«ـ » دوقطبي شدن جهان«ـ » هاي روحي و رواني انسان بحران«

 معنويت ـ قسط ـ آزادي ـ مسئوليت  معنويت ـ قسط ـ تعهد ـ حقيقت 
 حريت ـ عقالنيت ـ تعهد ـ حقيقت  ـ مسئوليت حريت ـ عقالنيت ـ آزادي 

  .شود ي برخي از برخي ديگر مي كشي ظالمانه ارزشي است كه مانع استضعاف و بهره … .80
 )94آبان  22آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 16و  15 ي صفحهمتن (  

 مسئوليت و تعهد   حريت و آزادي  
 عدالت و قسط   حقيقت  

    كند؟ هاي فرهنگ مطلوب جهاني اشاره مي يك از ويژگي به كدام ترتيب بههريك از عبارات زير  .81
 )94آبان  8آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 16و  15ي  صفحهمتن (

 هاي بنيادين بيني و ارزش دفاع از جهان -
 ها و قطبي شدن جهان نع پايمال شدن حقوق انسانام -

 عقالنيت ـ حقيقت   عدالت و قسط عقالنيت ـ  حقيقت ـ معنويت   معنويت ـ حريت 
در فرهنگ مطلـوب جهـاني   » عدالت و قسط«معناي راستين آزادي چيست و كدام عبارت در رابطه با ويژگي  ترتيب به .82

 )95مهر  23آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 15و  14ي  صفحهمتن ( درست است؟
هايي نظير  كه در كنار ارزش ـ هنگامي. شوند اش مي يت و حقوق انسانيآزادي از قيد و بندهايي كه مانع رسيدن آدمي به حقيقت، معنو 

 . يابد گيرد، معناي راستين خود را مي حقيقت و معنويت قرار مي
 .شود ي برخي از برخي ديگر مي كشي ظالمانه ـ مانع استضعاف و بهره. آزادي از حق و قانون براي تجاوز به حقوق خود يا ديگران است 

 .شود ـ مانع دوقطبي شدن جهان مي. شوند اش مي قيد و بندهايي كه مانع رسيدن آدمي به حقيقت، معنويت و حقوق انسانيآزادي از  
 .شود ها مي ـ مانع پايمال شدن حقوق انسان. آزادي از حق و قانون براي تجاوز به حقوق خود يا ديگران است 

ه يك فرهنگ مطلوب جهاني تحقق نيابـد، ايـن نتـايج حاصـل     هاي متعلق ب يك از ارزش ، در صورتي كه كدامترتيب به .83
 )94كنكور سراسري ( )كتاب درسي 15و  14ي  صفحهمتن ( شود؟ مي

 .»هاي مختلف نداشتن معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش«و » هاي روحي و رواني گرفتاري انسانيت در بحران«
 معنويت ـ عقالنيت  حقيقت معنويت ـ  حقيقت ـ عقالنيت  حقيقت ـ معنويت 

    دهد؟ هاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني را نشان مي هر يك از موارد زير، كدام يك از ارزش ترتيب به .84
 )95دي  24 ـآزمون كانون ( )كتاب درسي 16تا  14ي  صفحهمتن (

 .تشدن به خدا و رسيدن به مقام خالفت الهي اس سعادت و عزت انسان در تقرب و نزديك -
 .انسان در ديدگاه اسالم، موجودي مختار است -
 .آورد هاي جهان شمول را فراهم مي زمينه گسترش و تحقق عقايد و ارزش -

 عقالنيت ـمعنويت  ـحقيقت   مسئوليت و تعهد ـ حريت و آزادي ـحقيقت  
 عقالنيت ـحقيقت  ـمعنويت   مسئوليت و تعهد  ـحريت و آزادي  -معنويت  

 بيان شده است؟  نادرست، »هاي فرهنگ مطلوب جهاني ويژگي«يك از  امتوضيح كد .85
 )94فروردين  20آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 16تا  14ي  صفحهمتن ( 

 .كند هنگ را فراهم ميي گسترش فر سازد و زمينه هاي رقيب مقاوم مي هايي است كه يك فرهنگ را در برابر فرهنگ از جمله ارزش مسئوليت  
 . هاي مختلف داشته باشد تواند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش اگر فرهنگي فاقد اين ارزش باشد، نمي تعهد 
 .شود ي برخي از برخي ديگر مي كشي ظالمانه عاف و بهرهقطبي شدن جهان و استضدوها،  ارزشي است كه مانع پايمال شدن حقوق انسان قسط 
 .سازد هاي روحي و رواني گرفتار مي را با بحران كه بسط و گسترش پيدا كند، انسان اگر فرهنگي فاقد اين ارزش باشد، در صورتي معنويت 



 
معه

ع جا
جام

ب 
كتا

 
سي 

شنا
2 

هم
ازد

ي
 

25 

  دهد؟ نشان ميهاي فرهنگ مطلوب جهاني را  كدام ويژگي ترتيب به متن زير .86
 )94تير  18آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 16 تا 14ي  صفحهمتن (

كشي  انقالب ايران با تكيه بر ايمان به خدا و حقانيت او موفق شد نهادهاي امپرياليستي را كه به استضعاف و بهره
نع از رسيدن آدمي به حقيقت پرداختند، درهم بكوبد و ايرانيان را از قيد و بند بنياد شاهنشاهي كه ما ظالمانه مي

ها را در بطن خود  با اين پيروزي، بنيان حكومت جمهوري اسالمي كه رفع نيازهاي مادي و معنوي انسان. شد، برهاند مي
 .دارد، گذاشته شد

 عقالنيت ـحقيقت  ـعدالت و قسط  ـعدالت و قسط  ـحقيقت   معنويت ـحقيقت  ـعدالت و قسط  ـآزادي  ـمعنويت  
 معنويت ـعقالنيت  ـآزادي  -عدالت و قسط  ـحقيقت   معنويت ـعقالنيت  ـعدالت و قسط  ـآزادي  ـنويت مع 

  )ترتيب به(در فرهنگ مطلوب جهاني صحيح است؟  »تيحرّ«و » قسط«، »تعهد«هاي  كدام گزينه در ارتباط با ويژگي .87
 )90كنكور سراسري ( )كتاب درسي 16تا  14ي  صفحهمتن (

ي گسترش  ي برخي از برخي ديگر ـ  فراهم كردن زمينه  هاي رقيب ـ مانع استضعاف ظالمانه اختن يك فرهنگ در برابر فرهنگمقاوم س 
  فرهنگ

ي برخي از برخي ديگر ـ  پيدا كردن معناي راستين خود در  هاي رقيب ـ مانع استضعاف ظالمانه مقاوم ساختن يك فرهنگ در برابر فرهنگ 
 يقيت، معنويت و عدالتهاي حق كنار ارزش

، هاي حقيقت ها و عقايد خود ـ پيدا كردن معناي راستين خود در كنار ارزش ها ـ توان دفاع از حقانيت ارزش مانع پايمال شدن حقوق انسان 
 عنويت و عدالتم

 ي گسترش فرهنگ ها و عقايد خود ـ فراهم كردن زمينه ها ـ توان دفاع از حقانيت ارزش مانع پايمال شدن حقوق انسان 
هاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني تحقـق نيابـد ايـن نتـايج حاصـل       يك از ارزش در صورتي كه كدام ترتيب به .88

 )94خارج از كشور ( )كتاب درسي 16تا  14ي  صفحهمتن ( شود؟ مي

عيار و ميزاني نداشتن م«و » هاي روحي و رواني در بحران بشرگرفتاري «، »از بين رفتن قدرت مقاومت يك فرهنگ«
 .»هاي مختلف براي سنجش عقايد و ارزش

 مسئوليت و تعهد ـ معنويت ـ عقالنيت  عقالنيت ـ حقيقت ـ معنويت 
 عدالت و قسط ـ معنويت ـ عقالنيت  مسئوليت و تعهد ـ معنويت ـ حقيقت 

  ي چيست؟ نتيجه ترتيب به ،هر يك از عبارات زير .89
 )94فروردين  20 ـ آزمون كانون( )كتاب درسي 16 تا 14ي  صفحهمتن (

ها و  فاقد توانايي دفاع از ارزش ،فرهنگي« ،».كند معناي خود را پيدا مي ،هاي ديگر همواره در كنار ارزش ،زاديآ«
 »هاي روحي و رواني گرفتار شدن انسانيت به بحران«و » ها نآحقانيت 

فقدان ( ـقائل نبودن به يك حقيقت و محروم بودن از عقالنيت نوع اول  ـ. ستآزادي از يك امر براي رسيدن به امري ديگر ا ،آزادي همواره 
 )وپژگي معنويت

 ي ظلم فقدان آزادي و فراهم كردن زمينهـ قائل نبودن به يك حقيقت  ـ. آزادي از يك امر براي رسيدن به امري ديگر است ،آزادي همواره 
محروم بودن از  ـ. شوند مي او  ست كه مانع از رسيدن آدمي به حقيقت و حقوق انسانيا  معناي راستين آزادي، آزادي از قيد و بندهايي 

 بسط و گسترش سكوالريسم ـ دومعقالنيت نوع 
قائل نبودن به يك  ـ. شوند مياو   است كه مانع از رسيدن آدمي به حقيقت و حقوق انساني  معناي راستين آزادي، آزادي از قيد و بندهايي  

 بسط و گسترش دنياگرايي ـوم بودن از عقالنيت نوع اول حقيقت و محر
ي برخـورداري از   نتيجـه » هاي رقيب مقاومت در برابر فرهنگ«ها ظرفيت جهاني شدن ندارند و  ، كدام فرهنگبه ترتيب .90

 )96فروردين  18آزمون كانون ـ ( )كتاب درسي 15 و 12ي  صفحهمتن ( ؟كدام ارزش است

 ـ حقيقت. ي خاصي نيستها ناظر به قوم و منطقه عقايد آنها و  هايي كه ارزش فرهنگ 
 ـ مسئوليت و تعهد. جويانه نسبت به ديگر اقوام ندارند هايي كه نگاهي سلطه فرهنگ 
 ـ مسئوليت و تعهد. ي خاصي نيستها ناظر به قوم و منطقه ها و عقايد آن هايي كه ارزش فرهنگ 
 ـ حقيقت. ت به ديگر اقوام ندارندجويانه نسب هايي كه نگاهي سلطه فرهنگ 
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 1هاي فرهنگ جهاني نمونه3

 53: مجموع تعداد سؤاالت

 

 55: ها پرسشموع مج 
 24  اي چهارگزينه  پرسش:  

 هاي طراحي شده و مكمل و مرتبط با متن  شامل پرسش
 31 تشريحي پرسش : 

ي مدارس شده و ويژه طراحي هاي پرسششامل
 5 مفهوم كليدي 
 2 موضوع 

 1هاي فرهنگ جهاني  نمونه
 

 

 گشايي و امپراتوري جهان -1
دار پرسش شناسنامه 15

 آبي                 سبز               زرد 

 زرد         آبي                 سبز     

 امپرياليسم و استعمار -2
 دار پرسش شناسنامه 40

عملكرد فرهنگ سلطه ) الف
 در گذر تاريخ

غلبه نظامي همواره با ) ب
 .غلبه فرهنگي همراه نيست

 

 انواع امپرياليسم) الف

 

 استعمار  و انواع آن) ب

ميزان تسلط خود را با :گام اول
 .رنگ مشخص كنيد

 مسلطم :آبي
 نسبتاً مسلطم :سبز
 .مسلط نيستم :زرد
زرد  اگر گام اولتان :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
 .آبي را رنگ كنيد
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 :هاي زير را به دست آورند آموزان بتوانند توانايي رود در پايان درس دانش انتظار مي 
 بپردازندهاي استعمار قديم، نو و فرانو  ها و شباهت به تشريح تفاوت. 
 كنند  عملكرد فرهنگ سلطه در گذر تاريخ را تحليل. 
  شوندآن امپرياليسم و انواع قادر به تحليل. 

 

از آنها فرهنگ سلطه و استكبار اند شدن حركت كرده يمرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاناز   ها فرهنگبسياري از 
 .اند بوده

گشايي و امپراتوريجهان-1
گذر تاريخعملكرد فرهنگ سلطه در)الف

دانندجوامع سلطه بر ديگر جوامع را ارزش اجتماعي برتر ميها و  برخي فرهنگ.
  ود آورده استهاي بزرگ را به وج در گذشته تاريخ، سلطه و استكبار امپراتوري. 
 گيرد روز شكل ميگشايي و با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان پي امپراتوري و شاهنشاهي از طريق كشورگشايي و جهان.  
 هاي انساني و اقتصادي فراوان همراه است ، خسارتگشايي و امپراتوري اغلب با كشتارها جهان. 

 .اسكندر تخت جمشيد را به آتش كشيد، مغوالن برخي شهرها را از دم تيغ گذراندند و حيوانات آنها را نيز نابود كردند
 .ه نيستغلبه نظامي همواره با غلبه فرهنگي همرا)ب

انددر تاريخ اقوامي بودند كه با قدرت نظامي بر ديگر اقوام تسلط پيدا كرده.
 هميشه بسط فرهنگي آنها را به دنبال اما  شود مختلف منجر ميغلبه نظامي گرچه به حضور مستقيم قوم مهاجم در مناطق جغرافيايي

 .آورد نمي
 هويت فرهنگي خود را حفظ كند  كه  صورتيدر خورد  قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست مي  با ضعيف شدن تدريجي

تواند گروه  مي فرهنگ غني و قوي داشته باشد اگر   به دست آوردسياسي خود را تواند استقالل  مي قدرت نظامي مهاجم 
 .فرهنگ خود هضم نمايد و آن را به خدمت گيردرون مهاجم را د

 آنان به جهاني شدن فرهنگشان منجر نشدگشايي  ايرانيان باستان فتوحاتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود داشتند اما جهان. 
 هاي  بود و شايستگياي  مغوالن با قدرت نظامي خود مناطق وسيعي از جهان را تصرف كردند ولي فرهنگ مغوالن، قومي و قبيله

 .نداشت فرهنگ جهانيالزم را براي يك 
 امپراتوري مغول در  به همين دليل  قرار گرفتند كه از نظر نظامي شكست خورده بودند هايي فرهنگ مغوالن به سرعت تحت تأثير

سه حكومت مستقل  ورت ص به  و اقوام مغلوب، هويتي چيني، هندي و ايراني پيدا كردهاي  فرهنگچين، هند و ايران تحت تأثير 
.درآمد

فرهنگ غرب گيري فرهنگ جديدي است به ناماروپا در پنج قرن اخير كانون شكل.
  اند  ياد كرده امپرياليسم و استعمارهايي مانند  را پديد آورده است كه از آن با نام اشكال مختلفي از سلطهفرهنگ غرب در اين مدت

 .شوديگفته م اي هر نوع سلطهكه به
 

 

 اهداف كلي درس

 1هاي فرهنگ جهانينمونه 3 درس

امپرياليسم ـ استعمار نوـاستعمار قديمـجامعه تغلبـاستعمار فرانو

 نامه درس

 برخي
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  امپرياليسم و استعمار-2

 انواع امپرياليسم)الف
 گيرداز طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي:امپراليسم سياسي.
 كند دهد كه قدرت اقتصادي يك كشور، بازارها و مواد خام كشور ديگر را تصرف مي در جايي رخ مي :امپرياليسم اقتصادي. 
 اي ديگر قرار  اي كه تحت تصرف اقتصادي يا نظامي جامعه دهد كه مقاومت فرهنگي منطقه گامي رخ ميهن :امپرياليسم فرهنگي

 .است فرو ريزد و قوم مغلوب برتري فرهنگي جامعه مسلط را نيز بپذيرد هگرفت
   استعمار و انواع آن)ب

 كندداللت مينظامي و سياسيبر اشغال يك سرزمين خارجي با توسل به قدرت. 
  نامند مي مستعمرهو كشور به بند كشيده شده را  دولت استعماريفاتح را كشور. 
 به اوج خود رسيد قرن نوزدهمتوسط اروپاييان آغاز شد و در  پانزدهم به بعدگشايي و امپراتوري است كه از قرن  نوعي جهان :استعمار قديم. 
 هاي استعمار در اين دوران موفقيت : 

 اقتصاد صنعتي -3فنون نظامي  -2دريانوردي  ي هپيشرفت در زمين -1
 استعمارگران حضور مستقيم و آشكار دارند. 
 به وجود آمد 20كشورهاي مستعمره طي قرن  ي طلبانه لالهاي استق گيري جنبش پس از شكل :استعمار نو. 
 اند خود ايجاد كرده سينظامي و سيااستعمار  ي هايي كه در دوره كشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفيت   مجريان بومي و از

 .كنند كشورهاي مستعمره براي رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي داخلي
 كنند نيز استفاده مي كودتاي نظامي، از قدرت رساندن نيروهاي وابستههاي استعمارگر براي به  دولت. 

كودتاي  -3) موفق(رضاخان  1299كودتاي انگليسي سوم اسفند  -2) موفق(محمدرضا شاه  1332مرداد  28كودتاي  -1 
 )شكست خورده(نوژه 

  و همچنين از طريق  المللي سياسي بينو  هاي اقتصادي نهادها و سازمانخود و با استفاده از  قدرت اقتصاديكشور استعمارگر با اتكا به
 .گيرد را در اختيار مي هاي كشورهاي ديگر سياستو  كنترل بازارنشانده  هاي دست دولت

 استعمارگران پنهان و مجريان آشكارند. 
 :استعمار فرانو

  مورد  اطالعات  ها و فناوري رسانهبه ويژه  و علمي يهاي فرهنگ ابزارها و ظرفيتبيش از آنكه از ابزارهاي نظامي، سياسي، اقتصادي استفاده شود
 .گيرد استفاده قرار مي

 دهد جهان غرب هويت فرهنگي ديگر كشورها را هدف قرار مي. 
 هاي فرهنگي غرب را تبليغ و  ي آن عقايد و ارزشبرد و به جا هاي ديگر هجوم مي هاي فرهنگ ها و ارزش به عقايد، آرمان

 .كند ترويج مي
 كند پيگيري مي جهاني شدنپوشش نام را در  غربي كردن جهانجهان ويفرهنگ غرب بر همهيگسترش و سلطه ،استعمار فرانو. 

نتيجه
هويت خود را در حاشيه جهان غرب بازخواني و  كه برتري مطلق فرهنگي و معرفتي جهان غرب را پذيرفته باشند مردمي

 .كنند كند دنبال ميمسيري را كه جهان غرب براي آنان ترسيم ميكنند  بازسازي مي
 

 :۱های فرهنگ جهانی  منونهنکات مهم 
 نامد مي جامعه تغلبشناسي خود از جوامع يكي از انواع جامعه جاهلي را  فارابي در گونه. 

  :هاي جامعه تغلب ويژگي
 كنند ها با يكديگر همكاري مي مردم براي غلبه يافتن و چيره شدن بر ساير ملت . 
 شوند ر اقوام و ملل ديگر ميهمه مردم شيفته غلبه ب . 
  خود نه هيچ چيز ديگر مالخواهند ملت مقهور، نه مالك جان خود باشند نه  مي. اين مردم خوار و مقهور كردن ديگران استهدف. 
 داري نماينديك مردم جامعه خود نيز چيره شوند ولي از آنجا كه به هم نيازمندند ناچارند از چيرگي بر يكديگر خودادوست دارند كه بر يك. 
 شوند آزمندي مي و دچار حاالت سنگدلي، ستمگري، خشمناكي. 
  درصد رسيد 67زمين به  ي درصد كره 35در قرن نوزدهم تصرفات اروپاييان از. 
 داري تاريخ بشريت را برپا كرد ترين برده استعمار اروپايي در سده هفدهم و هجدهم ميالدي بزرگ. 
 كشي و از بين بردن ساكنان بومي پرداختند خود به نسل ي يكا براي تأمين سلطهآمر ي اروپاييان در هجوم به قاره. 
 كردند نابودپوست را  پنجاه ساله، پانزده ميليون سرخ ي اروپاييان در يك دوره. 
 كردند يتي، كوبا، نيكاراگوئه و سواحل ونزوئال را كه تراكم جمعيتي بااليي داشتند از جمعيت خاليهائطقي نظير ااروپاييان من. 
  جود داردووجه غالب هر مرحله از استعمار در مراحل ديگر. 
 تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و ناتوي فرهنگي به استعمار فرانو مرتبط است. 

   




