
  

 

  فرهنگ جهاني
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      فرهنگ جهاني     

   جهان فرهنگي

  .هاي بشر است ترين پرسش گوي بنيادي هاي هر فرهنگ، پاسخ ترين اليه عميق
  .است) روح و شالودة هر فرهنگ(ها، سازندة عقايد اصلي و اساسي  ها و پاسخ اين پرسش

  :شود هاي بنيادي بشر به سه دسته تقسيم مي پرسش
  ها اي از پرسش نمونه  هاي بنيادين ارزش

  محدوديت جهان به جهان مادي يا وجود جهان ديگر؟  شناسانه هستي
  مختار و فعال بودن انسان يا مجبور و منفعل بودن او؟  شناسانه انسان
  ؟)حس و تجربه يا عقل و وحي(هاي شناخت  راه  شناسانه معرفت

  .هاست ها با اين مسائل و نوع پاسخ به اين پرسش خورد فرهنگهاي فرهنگي متفاوت، نوع بر عامل وجود جهان -

   جهان انساني 
  .آيد جهان انساني محصول زندگي انسان است و با انديشه و عمل او پديد مي -

  :ابعاد جهان انساني 

  بخش فردي 
  )جهان ذهني(

  .گردد ها بازمي انسان فرديو  شخصيبه زندگي  - 
  .شود به اين بخش مربوط مي يروانو  اخالقي، ذهنيابعاد  - 
  .ها و خلقيات مخصوص و غيرمشترك هر فرد است ها، دانسته شامل تجربه - 
  .برد انديشد، در محدودة فردي و ذهني خود به سر مي وقتي فردي دربارة مسئلة خاصي مي - 

  بخش اجتماعي
  )جهان فرهنگي(

  .گيرد انسان را دربرمي اجتماعيزندگي  - 
دهد و خود نيز محصول آگاهي  ها را شكل مي فرهنگ، شيوة زندگي اجتماعي انسان. دهويتي فرهنگي دار - 

  . هاست و عمل مشترك انسان
  .شود بيان انديشه و يا عمل براساس آن، باعث ورود به جهان فرهنگي مي

  :ارتباط جهان ذهني و فرهنگي 
  :ردبين دو بخش ذهني و فرهنگي جهان انساني تناسب و هماهنگي وجود دا -

  تأثيرات  تعامالت

  تأثير جهان فرهنگي بر جهان ذهني
آورد و به همان نوع اجازه  هر فرهنگي نوعي خاص از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي

  .دهد بروز مي
  .هر نوع عقيده و اخالقي، جوياي فرهنگ مناسب خود است  تأثير جهان ذهني بر جهان فرهنگي

  جهان تكويني  
  .توان از جهان تكويني نام برد مقابل جهان انساني، مي در -
  .اين جهان محصول كنش انسان نيست و مستقل از خواست و ارادة آدمي وجود دارد -

  :ديدگاه مادي نسبت به جهان تكويني 
  .كنند برخي جهان تكويني را به طبيعت محدود مي -
  فرهنگ -3ذهن،  -2طبيعت،  -1: گويند دهند و از سه جهان سخن مي ي قرار ميرا در مقابل جهان انسان) جهان تكويني(ها طبيعت  آن -

  :ديدگاه اسالم نسبت به جهان تكويني 
  .جهان تكويني به طبيعت محدود نيست -
  .شود جهان تكويني به دو بخش طبيعي و فوق طبيعي تقسيم مي -
  

كتاب درسي 10تا  3هاي  صفحه
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   :هاي ذهني، فرهنگي و تكويني تعامل جهان 
  :ها با يكديگر، سه ديدگاه وجود دارد اي مختلف و چگونگي ارتباط و پيوند آنه دربارة جهان -

  ديدگاه اول
  )گرايان ديدگاه ماديون، طبيعت(

  .شمارند تر از جهان ذهن و فرهنگ مي را مهم دانند و آن  جهان تكويني را محدود به طبيعت مي -
  . ها نظير علوم طبيعي است وط به آنذهن و فرهنگ در اين ديدگاه هويتي طبيعي دارند و علوم مرب -
هـاي علـوم انسـاني و     بين علوم طبيعي و انساني تفاوتي قائل نيستند و باعث سـلب برخـي ظرفيـت    -

  .شوند اجتماعي مي

  ديدگاه دوم
  )گرايان ديدگاه فرهنگ(

  .دانند تر از جهان ذهني و طبيعي مي جهان فرهنگي را مهم -
  .دانند مي جهان ذهني را تابع فرهنگ جامعه -
  .وتصرف جوامع مختلف است شمارند كه در معرض دخل جهان تكويني را مادة خامي مي -

  ديدگاه سوم
  )ديدگاه متفكران مسلمان(

  .دانند و در تعامل با هم مي  جهان فرهنگي، ذهني و تكويني را مهم -
، رفتـاري  داونـد حكمت و مشـيت خ از نگاه قرآن، جهان تكويني محدود به طبيعت نيست و براساس  -

  .دارد) جهان فرهنگي(و جوامع انساني ) جهان ذهني(با افراد  حكيمانه
  .شود ادراك و آگاهي افراد مطابق با اين نگرش، به انسان منحصر نمي -
بر قائل شدن جايگاه ويژه براي جوامع، جهان فردي اشخاص نيـز نبايـد ناديـده     طبق اين مبنا، عالوه -

  .گرفته شود
  

  :بدانيم بخوانيم و
  :ديدگاه قرآن دربارة عقايد جوامع و پيامدهاي آن

خود را به روي  درهاي بركاتجهان تكويني  ← برخوردار باشد فرهنگي توحيديجامعه از  - 2باشند و   داشته اخالق الهيافراد  - 1هرگاه  - 
  .گشايد انسان مي

هاي الهي و  ظرفيتمانند و  ها باز مي و آسمان از تعامل سازنده با آن زمين ← باشند داشته هويتي مشركانه هرگاه افراد و فرهنگ جامعه،  - 
  .كنند ها پنهان مي خود را از آن آسماني

   .دنام ا درك كند، اغالل و سالسل ميگذارند انسان حقيقت خويش و جهان هستي ر قرآن كريم، باورها و اعمالي را كه نمي -
  

  
  

  
  
  
  

 دهد؟ را بهتر نشان مي» صورت گفتار و نوشتار بيان انديشة فردي به«و » لة خاصئيرامون يك مسانديشيدن فرد پ«كدام گزينه . 1 .461

  )5مرتبط با متن صفحة  -96مهر  21آزمون كانون (    
    .كند فرد در محدودة جهان فردي و فرهنگي زندگي مي) 1
  .ها و سطوح مختلفي دارد ها اليه جهان ذهني و فردي انسان) 2
  .آورد عي خاص از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد ميهر فرهنگي نو) 3
  .فرهنگ، حاصل آگاهي و عمل مشترك آدميان است) 4

  )4مرتبط با متن صفحة  -95مهر  23آزمون كانون (  :خوانند؛ زيرا جهان اجتماعي را جهان فرهنگي نيز مي. 2 .462
    .سازد زندگي اجتماعي و هويت افراد را مي) 1
  .گردد ها بازمي القي، ذهني و رواني انسانبه ابعاد اخ) 2
  .هاست هويتي فرهنگي دارد و حاصل زندگي اجتماعي انسان) 3
  .پردازد ها مي هويتي فرهنگي دارد و به ابعاد ذهني، اخالقي و رواني انسان) 4

پيش از انسان وجود داشـته   …شود و جهان  داده مي قرار …جهان فرهنگي در برابر . است …آيد، مربوط به  هرچه با انديشه و عمل انسان پديد مي. 3 .463
  )6تا  4هاي  مرتبط با متن صفحه -95آبان  21آزمون كانون (      .است

  جهان اجتماعي ـ جهان انساني ـ ذهني) 2  ـ ذهني تكوينيجهان انساني ـ جهان ) 1
  تكوينيجهان انساني ـ جهان ذهني ـ ) 4  تكوينيجهان فرهنگي ـ جهان ذهني ـ ) 3

 كتاب درسي 5تا3هايصفحه جهان انساني
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  )6تا  4هاي  مرتبط با متن صفحه -96فروردين  18آزمون كانون (  از حيث صحيح يا غلط بودن در كدام گزينه به درستي آمده است؟ به ترتيبعبارات زير  .4 .464
  .انساني بخشي از جهان اجتماعي و محصول زندگي انسان است  جهان -
  .شود ها را شامل مي د و ابعاد اخالقي، ذهني و رواني انسانگرد بخش فردي جهان انساني به زندگي شخصي و فردي انسان بازمي -
اين بخش هويت فرهنگي نيز دارد و به همين دليل جهان اجتماعي را جهـان فرهنگـي   . آورد بخش اجتماعي جهان انساني، زندگي اجتماعي را پديد مي -

  .نامند مي
  .عتبار انساني وجود داردجهان تكويني بعد از انسان به وجود آمده و مستقل از خواست و ا -
  ص ـ ص ـ غ ـ غ) 4  غ ـ ص ـ ص ـ غ) 3  ص ـ غ ـ ص ـ غ) 2  غ ـ غ ـ ص ـ غ) 1

  )4مرتبط با متن صفحة  -92آبان  10آزمون كانون (  )ترتيب به(شوند؟  در نمودار مقابل، جاهاي خالي با چه كلماتي پر مي. 5 .465
     ياجتماعي ـ فردي ـ فرهنگي ـ خصوصي ـ رواني ـ انسان) 1
  انساني ـ اجتماعي ـ فردي ـ فرهنگي ـ اخالقي ـ رواني) 2
  انساني ـ فردي ـ اجتماعي ـ رواني ـ اخالقي ـ فرهنگي) 3
  فرهنگي ـ اجتماعي ـ فردي ـ اخالقي ـ رواني ـ انساني) 4
  
  
  
  
  

  )4مرتبط با متن صفحة  -92آذر  22ن آزمون كانو(  نيز بنامند؟ »جهان فرهنگي«شود بخش اجتماعي جهان انساني را  چه چيزي موجب مي. 6 .466
  اهميت آن) 4   محدودة آن) 3  هويت آن) 2  ارتباط آن) 1

  )5صفحة مرتبط با متن  -93فروردين  22آزمون كانون (  دارد؟كامل ارتباط  زيرچند عبارت با شكل . 7 .467
هر نوع اخالقي، جوياي فرهنگي متناسب با »  ،».سب وجود داردان انساني، تنابين دو بخش فردي و اجتماعي جه«، ».ها و سطوح مختلفي دارد فرهنگ، اليه«

هر فرهنگي، نوعي خاص از عقايد و خصوصـيات ذهنـي را در افـراد پديـد     «و » .شود جهان انساني به دو بخش فردي و اجتماعي تقسيم مي«، ».خود است
 ».آورد مي

    سه) 1
       دو) 2
    چهار ) 3
  يك) 4

 ؟نيست، در مورد جهان انساني صحيح است ولي در رابطه با جهان فرهنگي صحيح ترتيب به، هاي زير يك از گزينه كدام. 8 .468

  )5و  4هاي  مرتبط با متن صفحه -93آبان  9آزمون كانون (    
فرهنگـي، بـا   ـ از بخش فردي جهـان  . آيد، مربوط به اين جهان است محصول زندگي انسان است و هرچه با انديشه و عمل انسان پديد ميجهان انساني ) 1

  .كنند عنوان جهان ذهني تعبير مي
ـ بخش اجتماعي جهان انساني، هويتي فرهنگي دارد و به . برد سر مي به  جهان انساني انديشد در محدودة فردي وقتي فردي دربارة مسئلة خاصي مي) 2

  .نامند همين دليل، جهان اجتماعي را جهان فرهنگي مي
بخش  ـ جهان فرهنگي، . شود ها به اين بخش مربوط مي شود و ابعاد اخالقي و رواني انسان اجتماعي تقسيم ميبه دو بخش فردي و  فرهنگيجهان ) 3

  .فردي جهان انساني است و بين دو بخش فردي و اجتماعي، تناسب و هماهنگي وجود دارد
خشي از جهان انساني است و هر فرهنگي نوعي خاص از ـ جهان فرهنگي ب. بخشي از جهان اجتماعي است كه محصول زندگي انسان استجهان انساني ) 4

  .آورد عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي
  )5و  4هاي  مرتبط با متن صفحه -93دي  26آزمون كانون (  )ترتيب به( ؟شود كدام بخش جهان انساني مربوط مي  هريك از موارد زير به. 9 .469

  »صورت گفتار بيان انديشة فرد به«ـ » هاي فرد عقايد و ارزش«ـ » ها ابعاد اخالقي انسان«
    فرهنگي ـ فرهنگي ـ ذهني) 2    فرهنگي ـ فرهنگي ـ فرهنگي) 1
  ذهني ـ ذهني ـ ذهني) 4    ذهني ـ ذهني ـ فرهنگي) 3

  )5مرتبط با متن صفحة  -95فروردين  20آزمون كانون (  مرتبط است؟ عبارت زير با كدام گزينه . 10 .470
 ».دارد وجود هماهنگي و تناسب انساني، جهان فرهنگي و ذهني يا جتماعيا و فردي بخش دو بين«

  .گوييم فرهنگي مي جهانذهني و به بخش اجتماعي آن،  جهانانساني،  جهانبه بخش فردي ) 1
  .كنند جهان فرهنگي بخشي از جهان انساني است و از بخش اجتماعي جهان انساني با عنوان جهان فرهنگي تعبير مي) 2
  .گذاريم كنيم، به جهان اجتماعي و فرهنگي قدم مي صورت گفتار و نوشتار بيان مي ة خود را بهكه انديش اميهنگ) 3
  .دهد بروز و ظهور مية آورد و به همان نوع اجاز هر فرهنگي نوع خاصي از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي) 4
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 ؟نامند شود و متفكران مسلمان كدام جهان را جهان تكويني مي از جهان انساني مربوط ميها به كدام بخش  ابعاد اخالقي انسان. 1 .471

  )6و  4هاي  مرتبط با متن صفحه -96آبان  5آزمون كانون (    
  طبيعت و جهان فوق طبيعتجهان فردي ـ ) 2  اجتماعي ـ جهان طبيعت و جهان فوق طبيعت) 1
  فوق طبيعت فردي ـ جهان) 4    فرهنگي ـ جهان فوق طبيعت) 3

  )6مرتبط با متن صفحة  -95مهر  23آزمون كانون (  … تكوينيقرار دارد، جهان  …كه فردي يا اجتماعي باشد، در برابر  جهان انساني اعم از آن. 2 .472
  .ـ پيش از انسان وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود دارد تكوينيجهان ) 1
  .كند ها تغيير مي انسانة نسان وجود داشته است و با خواست و ارادـ پيش از ا تكوينيجهان ) 2
  .جهان ذهني ـ با جهان انساني شكل گرفته است و در عين حال مستقل از خواست و اعتبار انساني وجود دارد) 3
  .اند ها با تصرفات خود بر آن مسلط شده جهان ذهني ـ با جهان انساني شكل گرفته است و انسان) 4

 درستي اشاره شده است؟ ها عبارتي در مورد جهان انساني به غلط و در مورد جهان تكويني به يك از گزينه كدامدر . 3 .473

  )6تا  4هاي مرتبط با متن صفحه -95دي  24آزمون كانون (    
  .شود يعت محدود ميبه جهان طب تكوينيكه جهان  بوط به جهان انساني است، در حاليآيد، مر هرچه با انديشه و عمل انسان پديد مي) 1
  .مستقل از خواست و اعتبار انساني است تكوينيجهان انساني، جهاني فردي و اجتماعي است و جهان ) 2
  .گيرد ميي و اجتماعي جهان انساني را دربرهاي فرد بخش تكوينيشود و جهان  جهان فرهنگي بخشي از جهان انساني است كه به ابعاد ذهني و رواني مربوط مي) 3
  .پيش از انسان وجود داشته است تكوينيجهان  كه انساني محصول زندگي انسان است و در برابر جهان فرهنگي قرار دارد، در حالي انجه) 4

  )6مرتبط با متن صفحة  -95دي  24آزمون كانون (  هاي طبيعت، ذهن و فرهنگ توسط چه كساني مطرح شده است؟ ها به جهان بندي جهان تقسيم. 4 .474
  .دهند دانند و جهان طبيعت را در برابر جهان انساني قرار مي مي طبيعي  فوقرا جهان  تكوينيهان كساني كه ج) 1
  .است تكوينيكنند و از نظر آنان طبيعت بخشي از جهان  را به طبيعت محدود مي تكوينيكساني كه جهان ) 2
  .كنند طبيعت محدود نميدهند و آن را به  كساني كه جهان طبيعت را در برابر جهان انساني قرار مي) 3
     .دهند كنند و جهان طبيعت را در برابر جهان انساني قرار مي را به طبيعت محدود مي تكوينيكساني كه جهان ) 4

  )7و  6هاي  مرتبط با متن صفحه -92مهر  26ون آزمون كان(  كدام نمودار مطابق با ديدگاه متفكران مسلمان است؟. 5 .475
  
  
  
1(        2(       
  
  
  
  
  
  
3(        4 (      
  
  
  

 شود؟ هايي تشكيل مي اين جهان خود از چه جهانبنابر ديدگاه متفكران مسلمان جهان انساني در مقابل چه جهاني قرار دارد و . 6 .476

  )6مرتبط با متن صفحة  -92آبان  10آزمون كانون (     
  اجتماعي جهان فرهنگي ـ جهان اخالقي و) 2  جهان فرهنگي ـ جهان اجتماعي و فردي) 1
  طبيعي جهان تكويني ـ جهان طبيعي و فوق) 4  جهان تكويني ـ جهان طبيعي و ذهني) 3

  )6و  4هاي  مرتبط با متن صفحه -92آبان  24آزمون كانون (  )ترتيب به(يك از عبارات زير، مربوط به كدام قسمت از نمودار است؟ هر. 7 .477
  » .اين جهان، مستقل از خواست و ارادة انسان وجود دارد«
  ».حاصل آگاهي و عمل مشترك آدميان است«
  » .دهد مي شكلها را  شيوة زندگي اجتماعي انسان«
     الف ـ ب ـ ج) 1
  ب ـ ب ـ الف) 2
  الف ـ ج ـ ج) 3
  ب ـ الف ـ ب) 4

 كتاب درسي 7و6هايصفحه جهان تكويني
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  )6ط با متن صفحة مرتب -92دي  27آزمون كانون (  ؟دهد را نشان مي» تفاوت جهان تكويني با جهان انساني«هاي زير  يك از گزينه كدام. 8 .478
  .دانند دانند و جهان انساني را بخشي از جهان تكويني مي متفكران مسلمان، جهان تكويني را به طبيعت محدود نمي) 1
  .باشد جهان تكويني محدود به جهان طبيعت است و ادراك و آگاهي، محدود به حيات انساني نمي) 2
  .و جهان تكويني پيش از انسان وجود داشته و مستقل از اعتبار انساني استجهان انساني در برابر جهان تكويني قرار دارد ) 3
  .دانند طبيعت مي  متفكران مسلمان، جهان تكويني را همان عالم فوق) 4

 .شود ياد مي تكوينيتوان از جهان ديگري نام برد كه از آن با عنوان جهان  بنابراين، در برابر جهان انساني مي …. 9 .479

  )6مرتبط با متن صفحة  -93دي  26آزمون كانون (    

  .هاي جهان هستي، محصول زندگي انسان نيستند تمامي پديده) 1
  .بين دو بخش ذهني و فرهنگي جهان انساني، تناسب و هماهنگي وجود دارد) 2
  .جهان فرهنگي و جهان تكويني، مهم و در تعامل با يكديگر هستند) 3
  .بخشي از جهان تكويني است جهان طبيعت ) 4

  )7و  6هاي  مرتبط با متن صفحه -94آبان  22آزمون كانون (  كند؟ كدام گزينه نمودار مقابل را كامل مي ترتيب به. 10 .480
  ـ جهان اجتماعي ـ جهان فرهنگي ـ جهان طبيعت ـ جهان ماوراي طبيعت تكوينيجهان ) 1
  ـ جهان انساني ـ جهان اجتماعي ـ جهان فرهنگي ـ جهان طبيعت تكوينيجهان ) 2
  مافوق طبيعتـ جهان  طبيعتجهان تكوين ـ جهان انساني ـ جهان فرهنگي ـ جهان ) 3
  ذهنيـ جهان  فرديجهان تكوين ـ جهان اجتماعي ـ جهان انساني ـ جهان ) 4

  
  
  
  

  
 
  

  

  )8مرتبط با متن صفحة  -97فروردين  17آزمون كانون (  عبارت درست در رابطه با نگاه قرآني به جهان كدام است؟. 1 .481
  .با فرهنگ مشركانه تعامل ندارد تكوينياست، فرد در قبال فرهنگ مسئوليت دارد و جهان  تكوينيجهان فرهنگي تابع جهان ) 1
  .دنبال دارد با جهان فردي را به تكوينيانگيزد و تعامل جهان  رواج فرهنگ توحيدي در جامعه، اخالق الهي را در انسان برمي) 2
   .اساس حكمت خداستو فرهنگي بر تكوينيها در قرآن، نشان از جايگاه ويژة جامعه دارد و تعامل جهان  تسخن از زندگي و مرگ ام) 3
  .شود مي تكوينيهاي الهي و آسماني جهان  هويت طبيعي ذهن افراد و فرهنگ جامعه منجر به محروميت از ظرفيت) 4

  )8و  7هاي  مرتبط با متن صفحه -95مهر  23آزمون كانون (  ؟، هريك از عبارات زير با كدام قسمت جدول ارتباط داردترتيب به. 2 .482
شود و فرد در قبـال فرهنـگ و جامعـه     جهان فردي اشخاص ناديده گرفته نمي -

  .مسئول است
دانند كه در معرض تصرّفات مختلـف اجتمـاعي    جهان طبيعي را مادة خامي مي -

  .است
  .اقعي قائل نيستندبين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي و -
  جالف ـ ب ـ ) 4  ـ الف جب ـ ) 3  ـ ب ـ الف ج) 2  جب ـ الف ـ ) 1

  )8و  5هاي  مرتبط با متن صفحه -95مهر  23آزمون كانون (  .عبارات زير را از حيث صحيح و غلط بودن مشخص كنيد. 3 .483
  .آورد هر فرهنگي نوعي خاص از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي -
  .دهندة اهميت دادن قرآن به جهان فرهنگي است ها در قرآن نشان خن گفتن از زندگي و مرگ امتس -
  ص ـ ص) 4  غ ـ غ) 3  غ ـ ص) 2  ص ـ غ) 1

 دانند؟ تر از جهان ذهني و جهان طبيعي مي كدام گزينه بيانگر نظر گروهي است كه جهان فرهنگ را مهم. 4 .484

  )8متن صفحة مرتبط با  -96فروردين  18آزمون كانون (     

  .در تعامل با يكديگر هستند تكوينيهاي طبيعي و  هاي فرهنگي و ذهني و جهان جهان) 1
   .گيرد قرار مي امي است كه در معرض تصرفات انسانخ تكويني و طبيعي، مادةجهان ذهني و فردي افراد، تابع فرهنگ جامعه و جهان ) 2
دارد و جهان طبيعي، همانند مادة خامي است كه در معرض تصـرفات فرهنگـي و اجتمـاعي انسـان، قـرار       ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هويتي طبيعي و مادي) 3
  .گيرد مي
   .دانند دانند و جهان ذهني و فردي را مهم و در تعامل با يكديگر مي و طبيعي را تابع فرهنگ جامعه مي تكوينيجهان ) 4
  

 كتاب درسي 9تا7هايصفحه هاي ذهني، فرهنگي و تكويني تعامل جهان

  نظر گروه سوم  نظر گروه دوم  نظر گروه اول
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 ؟به كدام گزينه اشاره دارد» اثر هويت مشركانة جامعه هاي الهي و آسماني در پنهان ساختن ظرفيت«عبارت . 5 .485

  )8مرتبط با متن صفحة  -92مهر  26آزمون كانون (     
  .تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي است جهان تكويني مهم) 2  .تر از جهان تكويني و جهان فرهنگي است جهان ذهني مهم) 1
  .و جهان ذهني، مهم و در تعامل با يكديگرندتكويني جهان فرهنگي و جهان ) 4  .تكويني است تر از جهان ذهني و جهان طبيعي و جهان فرهنگي مهم) 3

  )8مرتبط با متن صفحة  -92آبان  24آزمون كانون (  ؟هاي مختلف است به جهانچند مورد از موارد زير، مربوط به نگاه قرآني . 6 .486
فـرد در مقابـل     ها ـ ناديده نگرفتن جهان فردي اشخاص ـ تأكيد بـر مسـئوليت     رگ امتقائل شدن جايگاه ويژه براي جامعه ـ سخن گفتن از زندگي و م «

  »فرهنگ ـ عدم محدوديت آگاهي به حيات انساني
  دو ) 4  سه) 3  پنج) 2  چهار) 1

 اتي دارند؟كنند، چه اعتقاد جهان فرهنگي و جهان تكويني، كساني كه جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود مي ملدر ارتباط با تعا. 7 .487

  )7مرتبط با متن صفحة  -93خرداد  16آزمون كانون (     
ـ بر مسئوليت فـرد  . گيرد ها قرار مي ها و تصرفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان دانند كه در معرض برداشت و طبيعي را مادة خامي مي تكوينيجهان ) 1

  .كنند در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي
  .دانند ـ جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي. دانند ر از جهان ذهني و جهان فرهنگي ميت اين جهان را مهم) 2
  .ـ بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند. ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي و مادي دارند) 3
  .دانند مي تكوينيتر از جهان ذهني و جهان طبيعي و  جهان فرهنگ را مهم ـ. ها نظير علوم طبيعي است علوم مربوط به آن) 4

 مانند؟ مي امل سازنده با انسان و جامعه بازاز منظر قرآن كريم، تحت چه شرايطي است كه زمين و آسمان از تع. 8 .488

  )8و  7هاي  مرتبط با متن صفحه -93خرداد  23آزمون كانون (    
  .افراد و فرهنگ جامعه هويتي مشركانه داشته باشند) 2  .شند ولي هنجارها و رفتارها غيرالهي باشندها و عقايد الهي با ارزش) 1
  .ها نباشد هاي آن هنجارها و رفتارهاي افراد متناسب با عقايد و آرمان) 4  .ها و هنجارها برخالف فطرت الهي باشند ارزش) 3

   با نظر گروه سوم صحيح است؟ مطابق اما  نيستگروه اول صحيح  با نظرمطابق ، ترتيب بههاي زير،  يك از گزينه كدام. 9 .489

 )8و  7هاي  صفحهمرتبط با متن  -93مهر  25آزمون كانون (    
  .باشد تكويني محدود به جهان طبيعت نيست و ادراك و آگاهي محدود به حيات انسان نمي  ـ جهان. ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي و مادي دارند) 1
ــ جهـان فـردي اشـخاص     . گيـرد  ها قرار مـي  ها و تصرفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان خامي است كه در معرض برداشتة و طبيعي، ماد تكويني  هانج) 2

  .شود و جامعه تأكيد مي  شود و بر مسئوليت فرد در مقابل فرهنگ ناديده گرفته نمي
  .دانند ـ جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي. دانند كديگر ميرا مهم و در تعامل با ي تكوينيجهان فرهنگي و جهان ) 3
  .دانند ـ علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه را نظير علوم طبيعي مي. دانند و جهان فرهنگي مي يتر از جهان ذهن جهان طبيعت را مهم) 4

يك، ديدگاه گروهي است كه  دانند و كدام مي تكوينيتر از جهان ذهني و جهان طبيعي و  هميك، نظر كساني است كه جهان فرهنگ را م ، كدامترتيب به. 10 .490
  )8و  7هاي  صفحهمرتبط با متن  -93آبان  9آزمون كانون (  كنند؟ را به جهان طبيعت محدود مي تكوينيجهان 

  .گ جامعه هويتي طبيعي و مادي دارندـ ذهن افراد و فرهن. بين علوم طبيعي، انساني و اجتماعي تفاوت واقعي وجود ندارد) 1
  .دانند ـ جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي. علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظير علوم طبيعي است) 2
صرفات مختلف فرهنگي و اجتمـاعي  ها و ت دانند كه در معرض برداشت خامي مية ـ جهان طبيعي را ماد. ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي دارند) 3

  .گيرد ها قرار مي انسان
  .ها نظير علوم طبيعي است ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن. جهان ذهني و فردي افراد، تابع فرهنگ جامعه است) 4

از نظر تعامل جهان عيني و (ولي در رابطه با نظر گروه دوم، صحيح است؟  نيستاول صحيح در ارتباط با نظر گروه  ترتيب بههاي زير  يك از گزينه كدام. 11 .491
  )8و  7هاي  صفحهمرتبط با متن  -93آبان  23آزمون كانون (  )فرهنگي

تر از جهان ذهنـي و   مهم ـ جهان فرهنگ را. دانند تر از جهان ذهني و فرهنگي مي كنند و اين جهان را مهم را به جهان طبيعت محدود مي تكوينيجهان ) 1
  .دانند مي تكوينيجهان طبيعي و 

  .ـ علوم مربوط به جهان اجتماعي نظير علوم طبيعي است. دانند را مهم و در تعامل با يكديگر مي تكوينيهر دو جهان فرهنگي و جهان ) 2
بيعي است و بين علوم طبيعـي و علـوم انسـاني و اجتمـاعي تفـاوتي      ها نظير علوم ط دانند و علوم مربوط به آن مي تكوينيتر از جهان  جهان ذهني را مهم) 3

  .گيرد ها قرار مي ها و تصرفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان خامي است كه در معرض برداشتة ـ جهان طبيعي، ماد. واقعي قائل نيستند
محدود به جهان طبيعت  تكوينيـ جهان . كنند ه طبيعت محدود ميكنند و جهان فرهنگي را ب جهان اجتماعي را به دو جهان ذهني و فرهنگي تقسيم مي) 4

  .باشد محدود به حيات انساني نمي نيزنيست و ادراك و آگاهي 
برخوردار  …داشته باشد و جامعه نيز از  …گيرد و از منظر قرآن هرگاه انسان،  ، جهان فردي اشخاص را نيز ناديده نمي…كه  بر آن قرآن كريم عالوه. 12 .492

  )8مرتبط با متن صفحة  -94خرداد  1آزمون كانون (  .گشايد ها مي روي انسان درهاي بركات خود را به …جهان  باشد،
  تكوينيكند ـ فرهنگي توحيدي ـ اخالقي الهي ـ  بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي) 1
  يدي ـ اخالقي الهي ـ اجتماعيكند ـ فرهنگي توح بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي) 2
  تكوينيگويد ـ اخالقي الهي ـ فرهنگي توحيدي ـ  ها سخن مي از زندگي و مرگ امت) 3
  گويد ـ اخالقي الهي ـ فرهنگي توحيدي ـ اجتماعي ها سخن مي از زندگي و مرگ امت) 4
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  )7مرتبط با متن صفحة  -94خرداد  15آزمون كانون (  ره ندارد؟كنند، اشا را به طبيعت محدود مي تكوينيكدام گزينه به ويژگي كساني كه جهان . 13 .493
   .دانند تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي مي جهان طبيعت را مهم) 1
  .ميان علوم طبيعي و انساني و اجتماعي تفاوت واقعي قائل نيستند) 2
  .دانند ذهن افراد و فرهنگ جامعه را داراي هويت طبيعي و مادي مي) 3
  .گيرد علوم انساني قرار مية اه اين افراد علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه در زمراز ديدگ) 4

  )8مرتبط با متن صفحة  -94مهر  24آزمون كانون (  ؟به كدام گزينه اشاره دارد» گشوده شدن درهاي بركت آسمان و زمين بر يك جامعه«عبارت . 14 .494
  .تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي است جهان عيني مهم) 2  .فرهنگي استو جهان  تكوينيتر از جهان  جهان ذهني مهم) 1
  .و جهان ذهني، مهم و در تعامل با يكديگرند تكوينيجهان فرهنگي و جهان ) 4  .است تكوينيتر از جهان ذهني و جهان طبيعي و  جهان فرهنگي مهم) 3

 …و طبيعي را  تكوينيو جهان  …دانند  ميتر از جهان ذهني و جهان طبيعي  گروهي كه جهان فرهنگ را مهم. 15 .495

  )8مرتبط با متن صفحة  -94مهر  24آزمون كانون (    
هـا   ها و تصرفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان دانند كه در معرض برداشت خامي مية دانند ـ ماد  جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي) 1

  .گيرد قرار مي
  .دانند دانند ـ داراي هويتي طبيعي و مادي و علوم مربوط به آن را علوم طبيعي مي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي جهان ذهني و فردي) 2
انساني دارد ـ داراي هويتي طبيعي و مادي و علوم مربوط بـه آن را   ة معتقدند جهان فرهنگي براساس حكمت خداوندي رفتاري حكيمانه با انسان و جامع) 3

  .دانند علوم طبيعي مي
هـا و   داننـد كـه در معـرض برداشـت     خامي مـي ة انساني دارد ـ ماد ة معتقدند جهان فرهنگي براساس حكمت خداوندي رفتاري حكيمانه با انسان و جامع) 4

  .گيرد ها قرار مي تصرفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان
 ؟كند ها پنهان مي هاي الهي و آسماني خود را از آن ماند و ظرفيت ميزااز منظر قرآن چه زماني زمين و آسمان از تعامل سازنده با افراد ب. 16 .496

  )8مرتبط با متن صفحة  -94مهر  24آزمون كانون (    
  .زماني كه ادراك آدمي محدود به حيات انساني باشد) 2  .كه افراد و فرهنگ جامعه هويتي مشركانه داشته باشند هنگامي) 1
  .كه جهان فردي اشخاص ناديده گرفته شود هنگامي) 4  .ديده گرفته شودكه جهان فرهنگي اشخاص نا هنگامي) 3

از ديد متفكران مسـلمان   تكوينيجهان فرهنگي و جهان ة و دربار نادرستكنند،  را به طبيعت محدود مي تكوينيكدام گزينه از نظر كساني كه جهان . 17 .497
  )8 و 7هاي  مرتبط با متن صفحه -94دي  25آزمون كانون (  درست است؟ 

د، زمين و آسمان به تعامـل سـازنده بـا    نتر از جهان ذهني و فرهنگي نيست ـ هرگاه افراد و فرهنگ جامعه هويتي مشركانه داشته باش ، مهمتكوينيجهان ) 1
  .دنپردازها مي آن
فرهنـگ توحيـدي نداشـته باشـند پنهـان       هاي آسماني خود را از كساني كـه  ، ظرفيتتكوينيذهن افراد و فرهنگ جامعه، هويتي غيرمادي دارد ـ جهان  ) 2

  .كند مي
  .گويدگيرد و از مسئوليت فرد در قبال جامعه سخن مياي قائل نيستند ـ جهان فردي اشخاص را ناديده نميبراي جامعه و فرهنگ اهميت ويژه) 3
ساس حكمت و مشيت خداوند سبحان، رفتـاري حكيمانـه بـا    ا، برتكوينيـ جهان . بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند) 4

  .انساني دارد ةانسان و جامع
دانند و قرآن كريم چه جايگاهي براي جهان فـردي   و طبيعي مي تكوينيتر از جهان  فرهنگي را مهم  كدام عبارت بيانگر ديدگاه كساني است كه جهان. 18 .498

  )8با متن صفحة  مرتبط -95خرداد  21آزمون كانون (  اشخاص قائل است؟
گيرد و بر مسـئوليت فـرد در قبـال جامعـه      ـ جهان فردي را ناديده نمي. اين گروه بين علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند) 1

  .كند تأكيد مي
  .گويد ها سخن مي است و از زندگي و مرگ امت اي براي آن قائل ـ جايگاه ويژه. دانند اين گروه جهان فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي) 2
گيـرد و بـه    ـ آن را ناديـده نمـي  . گيرد ها قرار مي دانند كه در معرض تصرّفات مختلف فرهنگي و اجتماعي انسان خامي مية اين گروه جهان طبيعي را ماد) 3

  .مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد دارد
اي قائـل اسـت و جهـان     ـ قرآن كريم فقط براي جامعه و فرهنگ جايگـاه ويـژه  . و فرهنگ جامعه هويت طبيعي و مادي دارند از نظر اين گروه ذهن افراد) 4

  .گيرد فردي را ناديده مي
هـان  يك ديدگاه گروهـي اسـت كـه ج    دانند و كدام تر از جهان ذهني و جهان طبيعي مي يك نظر كساني است كه جهان فرهنگ را مهم ، كدامترتيب به. 19 .499

  )8و  7هاي  مرتبط با متن صفحه -92سراسري  كنكور(  كنند؟ را به جهان طبيعت محدود مي تكويني
  .ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعي و مادي دارند. بين علوم طبيعي، انساني و اجتماعي تفاوت واقعي وجود ندارد) 1
  .دانند ـ جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي. عي استعلوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظير علوم طبي) 2
ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه هويتي طبيعـي و مـادي دارنـد و علـوم       .گيرد ها قرار مي تصرف فرهنگو دانند كه در معرض دخل مي ميجهان طبيعي را مادة خا) 3

  .ها نظير علوم طبيعي است مربوط به آن
ها و تصرفات مختلف فرهنگي و اجتمـاعي   دانند كه در معرض برداشت خامي مية ـ جهان طبيعي را ماد. گ جامعه هويتي طبيعي دارندذهن افراد و فرهن) 4

  .گيرد ها قرار مي انسان
  )8تبط با متن صفحة مر -92خارج از كشور  كنكور(   .باشد نمي …محدود به جهان طبيعت نيست و ادراك و آگاهي نيز محدود به  …در نگاه قرآن، جهان . 20 .500

  فرهنگي ـ حيات انساني) 2    ذهني ـ هويت طبيعي و مادي) 1
  انساني ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه) 4    ـ حيات انسانيتكويني ) 3
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      فرهنگ  جهاني    

  فرهنگ جهاني  
  :عبارت ديگر هاي مختلف و عناصر فرهنگي، گسترة جغرافيايي و تداوم تاريخي يكساني ندارند؛ به فرهنگ -

  .آيند هاي متفاوتي پديد مي در طول زمان، در يك سرزمين واحد، فرهنگ -1

  .گيرد هاي گوناگوني شكل مي هاي متعدد، فرهنگ در زمان واحد، در سرزمين -2

  .آورند ها عمري كوتاه دارند و برخي مدتي طوالني دوام مي برخي فرهنگ -3

  .كنند آيند و برخي ديگر از مرزهاي جغرافيايي خود عبور مي جود ميو  ها در مناطقي محدود به برخي فرهنگ -4

  شوند؟   هايي جهاني مي چه فرهنگ 
  .ها در جهان شده است ها، موجب تنوع و گوناگوني فرهنگ هاي اساسي و كالن فرهنگ تنوع عقايد و ارزش

  :فرهنگ جهاني 

  .يابد نة جهان گسترش ميكند و در په فرهنگي است كه از مرزهاي جغرافيايي عبور مي

  شدن ها از حيث قابليت جهاني اقسام فرهنگ 

هاي داراي  فرهنگ

  گسترة محدود

است و نسبت به ساير اقوام و  قوم و منطقة خاصيها ناظر به  هاي آن هايي كه عقايد و ارزش فرهنگ

  .جويانه ندارد نگاه سلطهمناطق، 

  هاي جهاني فرهنگ

  گونة اول

ي كه، فرهنگ: فرهنگ سلطه(

يك قوم، جامعه يا  تسلط - 1

گروهي خاص را بر ديگران 

ديگران  - 2آورد و  دنبال مي به

 ضعف و ناتوانيرا به 

سلطه يا كشاند، فرهنگ  مي

  ).است استكبار

است و به  قوم خاصيهاي آن ناظر به  هايي كه عقايد و ارزش فرهنگ -

  . جويانه دارد سلطهساير اقوام و مناطق نگاه 

نگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به دو چنين فره -

منطقة مركزي، منطقة . كند منطقة مركزي و پيراموني تقسيم مي

  . گيرد پيراموني را به خدمت مي

هاي خود را متوجه نژاد  ها و ارزش كه آرمان صهيونيسمفرهنگ : مثال -

را مورد كه كانون قدرت و ثروت  داري سرمايهداند يا فرهنگ  خاصي مي

  .دهد توجه قرار مي

  گونة دوم

  )فرهنگ حق(

  .نيست گروه و يا قومي خاصهاي آن در خدمت  عقايد و ارزش -

  .كند ها را دنبال مي سعادت همة انسان -

  .گويد سخن مي هاي مشترك انساني آرماناز عقايد و  -

  :شناسي جوامع از ديدگاه فارابي گونه 

  مدينة فاضله 

  )فرهنگ حق(
  .باشد فطريها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق با نيازهاي  گي كه عقايد، ارزشفرهن

  مدينة فاسقه

  )اي از جوامع جاهلي گونه(
  .هاي آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد فرهنگي كه عقايد و ارزش

 

كتاب درسي 18تا  11هاي  صفحه
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  هاي فرهنگ مطلوب جهاني  ويژگي 
  : باشد) شمول عام و جهان( هاي مشترك انساني ارزشمطلوب جهاني، بايد هاي فرهنگ   عقايد و ارزش -

  حقيقت
  .است هاي مختلف سنجش عقايد و ارزشمعياري براي  - 
خود  حقانيتتوانند از  ها نمي هاي فاقد حقيقت، به دليل نداشتن معيار براي سنجش عقايد و ارزش فرهنگ - 

  .دفاع كنند

  .است بنيادين مسائلو  شر دربارة مرگ و زندگيهاي ب پرسشدهندة  پاسخ -   معنويت
  .سازند گرفتار مي هاي روحي و رواني بحرانهاي فاقد معنويت، بشر را به  فرهنگ - 

  .شود ها مي كشي ظالمانه و پايمال شدن حقوق انسان شدن جهان، بهره مانع قطبي -   عدالت و قسط
  .كند شر، پيشگيري مياز تفرقه بين جوامع و تباه ساختن منابع و امكانات ب - 

  حريت و آزادي
  .كند آزادي انسان از قيدوبندهاي مانع رسيدن به كمال را تأمين مي - 
حقيقت، (ها  آزادي، همواره رهايي از يك امر براي رسيدن به امري ديگر است و در كنار ساير ارزش - 

  .شود مطرح مي) معنويت و عدالت

  مسئوليت و تعهد

ها در تعيين سرنوشتشان را انكار  ، نقش انسان)غيرمسئول و جبرگرا(يژگي هاي فاقد اين و فرهنگ - 
كنند و زمينة نفوذ  تبديل مي منفعلگيرند، آنان را به موجوداتي  را از آدميان مي قدرت مقاومتكنند،  مي

  . آورند گران را فراهم مي سلطه
گران  سازد و زمينة نفوذ سلطه مي مقاومهاي رقيب  تعهد ارزشي است كه يك فرهنگ را در مقابل فرهنگ - 

  .برد را از بين مي

  عقالنيت
  .پاسخ دهد هاي بنيادين بشر دربارة انسان و جهان پرسشفرهنگ جهاني بايد به  -   سطح اول

  .دهد خود را از دست مي دفاع از هويتفرهنگ فاقد عقالنيت سطح اول، توان  - 

كه حاصل  نيازهاي متغير بشرهاي خود، به  فرهنگ جهاني بايد براساس عقايد و ارزش  سطح دوم
  .است، پاسخ دهد شرايط تاريخي مختلف

  
  :بخوانيم و بدانيم

ها، انگيزة شناخت  ها و فرهنگ هاي انسان پذيرش تفاوت. ها نيست ، مستلزم ناديده گرفتن تفاوتجهاني  ها در فرهنگ تأكيد بر اشتراكات و مشاركت
  .كند متقابل را فراهم مي

  

  
  

  
 
 

  

  )12مرتبط با متن صفحة  -96مهر  21آزمون كانون (  كند؟درستي كامل مي كدام گزينه، جملة زير را به. 1 .501
 …هايي نيست كه  فرهنگ صهيونيسم جزء فرهنگ

  .ها، ناظر به قوم، منطقه يا گروهي خاص باشد ها يا رفتار آن عقايد، ارزش) 1
  .كنند ه مناطقي دوگانه تقسيم ميبا عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را ب) 2
  .گويند هاي مشترك انساني سخن مي از عقايد و آرمان) 3
  .كار گيرند جهاني خود، ديگران را در خدمت نژاد خاصي به با رويكرد دنيوي و اين) 4

  )12مرتبط با متن صفحة  -96آذر  17آزمون كانون (  دو عبارت زير چيست؟ة رابط. 2 .502
 ».كند شدن حركت مي سوي جهاني  گونة نخست فرهنگي كه به«و » .شدن ندارد فرهنگي كه ظرفيت جهاني«

  .ديگر اقوام دارند، مشترك هستند  جويانه نسبت به كه نگاهي سلطه هر دو در اين) 1
  .ها ناظر به قوم و منطقة خاصي است، مشترك هستند ها و عقايد آن كه ارزش هر دو در اين) 2
  .جويانه دارد، متفاوت هستند گويد و ديگري نگاهي سلطه ايد مشترك انساني سخن مياز اين جهت كه اولي از عق) 3
   .جويانه نسبت به ديگر اقوام ندارد، متفاوت هستند هايش ناظر به قوم و منطقة خاصي است و ديگري نگاهي سلطه از اين جهت كه اولي، عقايد و ارزش )4
  

 كتاب درسي 13تا11هايصفحه شوند؟ هايي جهاني مي چه فرهنگ
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  )11مرتبط با متن صفحة  -97فروردين  17آزمون كانون (  است؟ نادرستها،  كدام گزينه دربارة گوناگوني تاريخي فرهنگ. 3 .503
  .هاي گوناگون يكسان نيست امتداد تاريخي و گسترة جغرافيايي فرهنگ) 1
  .اند، زندگي و تاريخ يكساني ندارند هايي كه در طول زمان در يك سرزمين واحد پديد آمده فرهنگ) 2
  .و انتقال از يك منطقة جغرافيايي و فرهنگي به مناطق ديگر را دارندهمة عناصر فرهنگي، قابليت تداوم ) 3
  .آيند، زندگي و تاريخ يكساني ندارند وجود مي هاي متعدد به هايي كه در زمان واحد در سرزمين فرهنگ) 4

  )12 صفحةمرتبط با متن  -92مهر  26آزمون كانون (  ؟نداردشدن را  هاي زير، ظرفيت جهاني ك از فرهنگي كدام. 4 .504
  .دهد داري كه كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي فرهنگ سرمايه) 1
  .داند هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي ها و ارزش فرهنگ صهيونيسم كه آرمان) 2
  .جويانه نسبت به ديگر اقوام ندارد اي كه نگاهي سلطه فرهنگ جامعه) 3
  .كند بال ميها را دن اي كه سعادت همة انسان فرهنگ جامعه) 4

 …هاي آن سوي فرهنگ واحد اجتماعي را ندارد؛ زيرا عقايد و ارزش فارابي شايستگي حركت به  »ةمدينة فاسق«. 5 .505

  )13صفحة مرتبط با متن  -92مهر  26آزمون كانون (    

  .هاي حق نيست حق است اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با آرمان) 1
  .چند كه هنجارهاي آن بر مدار حق استموافق با فطرت آدميان نيست، هر) 2
  .جهاني ندارد كند و رويكرد دنيوي و اين ها را دنبال مي سعادت همة انسان) 3
   .جويانه نسبت به ديگر اقوام دارد نگاهي سلطه) 4

  )13و  12هاي  مرتبط با متن صفحه -92دي  27آزمون كانون (  ؟، صحيح است»كند شدن حركت مي سوي جهاني فرهنگي كه به«تباط با كدام گزينه در ار. 6 .506

1    (  2    (  3   (  4     (  

  

  )12و  11هاي  مرتبط با متن صفحه -93مهر  25آزمون كانون (  ؟نيستهاي مختلف صحيح  كدام گزينه در ارتباط با ظرفيت رشد و تحول فرهنگ. 7 .507
  .ساني دارندها تداوم تاريخي و جغرافيايي تقريباً يك عناصر آنها  فرهنگ برخالف) 1
  .سان نيستهاي گوناگون يك ة جغرافيايي فرهنگامتداد تاريخي و گستر) 2
  .هاي متفاوتي برخوردار هستند هايي كه دارند، از هويت ها به تناسب عقايد و ارزش  فرهنگ) 3
  .دساني ندارنآيند، زندگي و تاريخ يك وجود مي هاي متعدد به هايي كه در زمان واحد در سرزمين فرهنگ) 4

  )13و  12هاي  مرتبط با متن صفحه -94آبان  8آزمون كانون (  :از حيث صحيح يا غلط بودن مشخص نماييد ترتيب بهعبارات زير را . 8 .508
  .شدن را دارد فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور كرده و در عرصة جهاني گسترش يابد، فرهنگ جهاني است و هر فرهنگي ظرفيت جهاني -
سـوي   جويانه نسبت به ديگـر اقـوام نـدارد، فرهنگـي اسـت كـه بـه        ها ناظر به قوم و منطقة خاصي است و نگاهي سلطه ها و عقايد آن نگي كه ارزشفره -

  .كند شدن حركت مي جهاني
  .ند، فرهنگ استكبار استكشا آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي دنبال مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص را بر ديگران به - 
  .نامد هاي آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد، مدينة فاسقه مي اي را كه عقايد و ارزش فارابي جامعه -
  ـ ص ـ ص  غ ـ غ) 4  ـ غ  ص ـ ص ـ غ) 3  غ ـ ص ـ غ ـ ص) 2  ص ـ غ ـ ص ـ غ) 1

  )12مرتبط با متن صفحة  -94آبان  8آزمون كانون (  كند؟ م ميكدام فرهنگ، جهان را به مناطقي دوگانه تقسي. 9 .509
  .گويد و ناظر به نوع بشر است هاي مشترك انساني سخن مي فرهنگي كه از عقايد و آرمان) 1
  .فرهنگي كه هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد) 2
  .ناظر به گروهي خاص است  فرهنگي كه عقايد و رفتار آن،) 3
  .موافق با حق نباشد  هاي آن، كه عقايد و ارزش فرهنگي) 4
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 )13مرتبط با متن صفحة  -97آبان  4آزمون كانون (  …دوم آن  ة؛ گونهستندند، بر دو نوع نك شدن حركت مي سوي جهاني ي كه بههايفرهنگ. 10 .510

  .دهد كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي) 2  .عقايد آن، ناظر به گروهي خاص است) 1
  .كند جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي) 4  .گويد هاي مشترك انساني سخن مي از آرمان )3

  

  
 
 

  

   تواند موجب تفرقه بين جوامع و تباه ساختن امكانات بشر شود، مربوط به كدام ويژگي فرهنگ مطلوب جهاني است؟ ارزشي كه فقدان آن مي. 1 .511

 )15صفحة مرتبط با متن  -96مهر  21آزمون كانون (    

  حريت و آزادي) 4  مسئوليت و تعهد) 3  عقالنيت) 2  عدالت و قسط) 1

  )15و  13، 12هاي  مرتبط با متن صفحه -96مهر  21آزمون كانون (  .عبارات زير را از حيث صحيح يا غلط بودن، مشخص كنيد. 2 .512
و  محـدودة قـومي   از ندارنـد،  اقـوام  ديگـر  بـه  نسبت نيز جويانهسلطه نگاهي و است منطقة خاصي و قوم ناظر به هاآن عقايد و هاارزش كه هاييفرهنگ -

  .روندنمي فراتر خود، اي منطقه
 .نامد مي مدينة تغلّب نباشد، حق موافق با آن رفتارهاي و هنجارها اما باشد، حق آن هايارزش و عقايد كه را ايجامعه فارابي - 

  .كند مي را پيدا خود راستين معناي گيرد،مي قرار عدالت و معنويت حقيقت، رنظي هاييارزش كنار در كه حريت و آزادي، هنگامي - 
   غ، غ، غ) 4  غ، ص، غ) 3  غ، صص، ) 2  ، غ، صغ) 1

اشـاره  هاي فرهنگ مطلـوب جهـاني    يك از ويژگي ، به كدام»هاي فرهنگي براي سنجش ارزش يداشتن معيار«و » قطبي شدن جهان مانع از« ترتيببه. 3 .513
 )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -97آبان  4ن كانون آزمو(  ؟ دارد

  حريت ـ حقيقت) 4  قسط ـ  حقيقت) 3  قسط ـ عقالنيت) 2  حريت ـ عقالنيت) 1

 ؟نيستهاي زير در ارتباط با ويژگي حريت و آزادي صحيح است ولي در رابطه با ويژگي تعهد و مسئوليت صحيح  يك از گزينه كدام. 4 .514

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -97دين فرور 17آزمون كانون (    

شمول ديگر مانند حقيقـت، معنويـت و    هاي جهان ـ براساس ارزش. ها پاسخ داد كه بايد به آنهاي بنياديني دارد  آدمي دربارة مرگ و زندگي خود پرسش) 1
  .شود عدالت پاسخ داده مي

گيرنـد و   ـ در صورت عدم وجود آن قدرت مقاومت را از آدميـان مـي  . شوند اش مي ق انسانيبندهايي كه مانع رسيدن انسان به كمال و حقورهايي از قيدو) 2
  .كنند ها را به موجوداتي منفعل تبديل مي آن
از  كشي ظالمانه برخي قطبي شدن جهان و بهره ـ مانع دو. كند ها و نيازهاي متفاوتي ايجاد مي شود كه پرسش انسان با شرايط تاريخي مختلفي مواجه مي) 3

  .شود ها مي برخي ديگر و در نتيجه مانع پايمال شدن حقوق انسان
  .شود هاي مختلف مي ـ معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش. رساند اش مي شود و او را به كمال و حقوق انساني مانع فراهم آمدن زمينة ظلم بر انسان مي) 4

  )16تا  14هاي  مرتبط با متن صفحه -97خرداد  11آزمون كانون (  فرهنگ مطلوب اشاره دارد؟هاي  به عدم تحقق كدام ويژگي ترتيببهمتن زير . 5 .515
ها به حقوق  كشي از جوامع ديگرند، مانع رسيدن انسان بهره دانند كه جوامعي كه در حال مي جهاني دو قطبيبرخي از منتقدان نظام جهاني، جهان امروز را «

گرفتار ساخته و  هاي روحي و رواني بحرانباشند و در مسير خود انسانيت را با انواع  گر خود در حال بسط و گسترش مي شوند و با نگاه سلطه خود مي انساني
  ».تواند از هويت خود دفاع كند نميو  هاي خود ندارند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و آرمان

    عقالنيت ـ آزادي و حريت ـ معنويت ـ حقيقت ـ عدالت و قسط) 2  ريتعدالت و قسط ـ مسئوليت و تعهد ـ حقيقت ـ معنويت ـ آزادي و ح) 1
  حقيقت ـ عدالت و قسط ـ آزادي و حريت ـ حقيقت ـ عقالنيت) 4  عدالت و قسط ـ آزادي و حريت ـ معنويت ـ حقيقت ـ عقالنيت) 3

 ؟شود يابد، اين نتايج حاصل ميهاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني تحقق ن يك از ارزش كه كدام ، در صورتيترتيب به. 6 .516

  )16و  15هاي  مرتبط با متن صفحه -96خرداد  19آزمون كانون (     

ناتواني در «، »جبرگرايي و تضعيف فرهنگي«، ».شود مانع از رسيدن آدمي به حقيقت و معنويت مي«، ».شود هاي روحي و رواني مواجه مي انسانيت با بحران«
  »دفاع از هويت

  معنويت ـ حريت ـ عقالنيت ـ مسئوليت و تعهد) 2  يت ـ مسئوليت و تعهد ـ حريتحقيقت ـ معنو) 1
  سطح دوم معنويت ـ حريت ـ مسئوليت و تعهد ـ ) 4  سطح اول معنويت ـ حريت ـ مسئوليت و تعهد ـ ) 3

 كتاب درسي 17تا14هايصفحه هاي فرهنگ جهاني مطلوب ويژگي
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  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -92آبان  10 آزمون كانون(  )ترتيب به(فقدان كدام ويژگي فرهنگ مطلوب جهاني است؟  ةيك از موارد زير، نتيجهر. 7 .517
 »ها عدم توانايي دفاع از ارزش«ـ » گران نفوذ سلطه«ـ » دو قطبي شدن جهان«ـ » هاي روحي و رواني انسان بحران«

  معنويت ـ قسط ـ آزادي ـ مسئوليت) 2    معنويت ـ قسط ـ تعهد ـ حقيقت) 1
  ـ عقالنيت ـ تعهد ـ حقيقت حريت) 4  حريت ـ عقالنيت ـ آزادي ـ مسئوليت) 3

 باشد؟ هاي فرهنگ مطلوب جهاني هستند، درست مي كه از ويژگي» مسئوليت و تعهد«و » عدالت و قسط«، دربارة ترتيب بههاي زير،  يك از عبارت كدام. 8 .518

  )15مرتبط با متن صفحة  -92آذر  22آزمون كانون (  
  .شود كشي ظالمانة برخي از برخي ديگر مي ـ مانع استضعاف و بهره. دهد ها پاسخ مي به نيازهاي معنوي و ابدي انسان) 1
  .بخشد ـ به افراد قدرت مقاومت مي. شود مانع دو قطبي شدن جهان مي) 2
  .كند ـ زمينة گسترش فرهنگ را فراهم مي. كند هاي ديگر، معناي خود را پيدا مي در دامان ارزش) 3
  .هاي مختلف است ـ معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش. شود ها مي مانع پايمال شدن حقوق انسان) 4

 ؟نيستصحيح   هاي زير در مورد ارزش حرّيت صحيح است ولي در رابطه با ارزش حقيقت، يك از گزينه كدام. 9 .519

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -92دي  24آزمون كانون (     
ــ از جملـه   . سـازند  شوند و زمينة ظلم بر او را فراهم مي اش مي مانع از رسيدن آدمي به حقوق انساني آزادي از قيدوبندهايي است كه معناي راستين آن، ) 1

  .سازد هاي رقيب مقاوم مي هايي است كه يك فرهنگ را در برابر فرهنگ ارزش
توانـد معيـار و ميزانـي بـراي      رزش، جامعـه نمـي  ـ در صورت عدم وجود ايـن ا . معناي آزادي از حق و قانون براي تجاوز به حقوق خود يا ديگران نيست به) 2

  .هاي مختلف داشته باشد سنجش عقايد و ارزش
ـ با نظر به شرايط . شود كشي ظالمانة برخي از برخي ديگر مي شدن جهان و استضعاف و بهره ها، دو قطبي  ارزشي است كه مانع پايمال شدن حقوق انسان) 3

  . دهد تاريخي مختلف به نيازهاي متغير پاسخ مي
هاي ديگـر، معنـاي خـود را     ـ ارزشي است كه همواره در كنار و در دامان ارزش. هاست هاي بنيادين دربارة مرگ و زندگي انسان  معناي پاسخ به پرسش به) 4

  .كند پيدا مي

  )16و  15هاي  مرتبط با متن صفحه -93وردين فر 22آزمون كانون (  هاي فرهنگ مطلوب جهاني اشاره دارند؟ يك از ويژگي ، به كدامترتيب بهموارد زير، . 10 .520
  .ارزشي كه براي انسان در تعيين سرنوشتش نقش قائل است) لفا

 . دهد ارزشي كه توانايي پاسخ به نيازهاي ناشي از شرايط تاريخي متفاوت را به فرهنگ مي) ب

  مسئوليت و تعهد ـ حقيقت) 2    عدالت و قسط ـ عقالنيت) 1
  مسئوليت و تعهد ـ عقالنيت) 4    عدالت و قسط ـ حقيقت) 3

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -95آذر  2آزمون كانون (  نادرست بيان شده است؟» هاي فرهنگ مطلوب جهاني ويژگي«يك از  توضيح كدام. 11 .521
  .كند يگران جلوگيري م ها به موجوداتي منفعل و نفوذ سلطه هايي است كه از تبديل انسان از جمله ارزش ←مسئوليت ) 1
توانـد از   هـاي مختلـف داشـته باشـد و در نتيجـه نمـي       تواند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش اگر فرهنگي فاقد اين ارزش باشد، نمي ← تعهد) 2

  .هاي خود دفاع كند حقانيت ارزش
  .شود كشي ظالمانة برخي از برخي ديگر مي هقطبي شدن جهان و استضعاف و بهردو ها،  ارزشي است كه مانع پايمال شدن حقوق انسان ← قسط) 3
   .سازد هاي روحي و رواني گرفتار مي كه بسط و گسترش پيدا كند، انسانيت را با بحران گي فاقد اين ارزش باشد، در صورتياگر فرهن ← معنويت) 4

محدوديت توجه به نيازهـاي مـادي و   «، ».شود ديگر ميبرخي از برخي ة كشي ظالمان قطبي شدن جهان و استضعاف و بهره  مانع دو«يك از عبارات هر. 12 .522
رويكردهاي تقديرگرايانـه و غيرمسـئول،   «و  ».شود ها را تأمين كند، مي دنيوي انسان موجب غفلت از پاسخ به نيازهايي كه سعادت معنوي و ابدي انسان

 ي فرهنگ مطلوب جهاني اشاره دارند؟ ها يك از ويژگي به كدام» .سازند نفوذ و تسلط فرهنگ بيگانگان را فراهم مية زمين

 )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -93آبان  23آزمون كانون (    

  عقالنيت ـ مسئوليت ـ عدالت) 2     حقيقت ـ معنويت ـ حريت) 1
   قسط ـ معنويت ـ تعهد) 4    عدالت ـ حريت ـ عقالنيت) 3

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -95دي  26آزمون كانون (  ؟ طلوب جهاني هستندفقدان كدام ويژگي فرهنگ مة هاي زير، نتيج هريك از فرهنگ. 13 .523
  »استضعاف«ـ » هاي روحي و رواني هاي همراه با بحران فرهنگ«ـ » رويكردهاي تقديرگرايانه«
  تعهد ـ معنويت ـ قسط) 2    عقالنيت ـ معنويت ـ قسط) 1
  تعهد ـ حقيقت ـ حريت) 4    عقالنيت ـ حقيقت ـ حريت) 3
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هاي خود را  سازد و فرهنگ صهيونيسم آرمان هاي روحي و رواني گرفتار مي درصورت گسترش، انسانيت را با بحران ،برخوردار نباشد …فرهنگي كه از . 14 .524
  )15و  12هاي  مرتبط با متن صفح صفحه -94آبان  8آزمون كانون (  .داند مي …متوجه 

  اد خاصحقيقت ـ نژ) 2    عقالنيت ـ كانون ثروت و قدرت) 1
  معنويت ـ نژاد خاص) 4    آزادي ـ كانون ثروت و قدرت) 3

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -94آبان  22آزمون كانون (  فقدان كدام ويژگي فرهنگ مطلوب جهاني است؟ة يك از موارد زير، نتيجهر ترتيب به. 15 .525
 »حقانيت عقايدي در دفاع از عدم تواناي«ـ » نفوذ فرهنگ بيگانگان«ـ » ها پايمال شدن حقوق انسان«

  قسط ـ آزادي ـ مسئوليت) 2    عقالنيت ـ آزادي ـ مسئوليت) 1
   عقالنيت ـ تعهد ـ حقيقت) 4    قسط ـ تعهد ـ حقيقت) 3

   شود؟ هاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني تحقق نيابد اين نتايج حاصل مي يك از ارزش كه كدام در صورتي ترتيب به. 16 .526

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه - 93 از كشور خارج كنكور(     

هـاي   اي سنجش عقايد و ارزشنداشتن معيار و ميزاني بر«و » هاي روحي و رواني گرفتاري انسانيت در بحران«، »از بين رفتن قدرت مقاومت يك فرهنگ«
  »مختلف

  مسئوليت و تعهد ـ معنويت ـ عقالنيت) 2    عقالنيت ـ حقيقت ـ معنويت) 1
  عدالت و قسط ـ معنويت ـ عقالنيت) 4  وليت و تعهد ـ ـ معنويت ـ حقيقتمسئ) 3

  )15و  14هاي  مرتبط با متن صفحه -95آذر  2آزمون كانون (  دهد؟ هاي فرهنگ مطلوب جهاني را نشان مي كدام ويژگي ترتيب به متن زير. 17 .527
، درهم بكوبد و ايرانيان پرداختند كشي ظالمانه مي استضعاف و بهرهپرياليستي را كه به موفق شد نهادهاي ام ايمان به خدا و حقانيت اوانقالب ايران با تكيه بر 

رفع نيازهاي مادي و با اين پيروزي، بنيان حكومت جمهوري اسالمي كه . ، برهاندشد قيدوبند بنياد شاهنشاهي كه مانع از رسيدن آدمي به حقيقت ميرا از 
  .اشته شدرا در بطن خود دارد، گذ ها معنوي انسان

  عقالنيت -عدالت و قسط  -عدالت و قسط  -حقيقت ) 2  عقالنيت -عدالت و قسط  -آزادي  -معنويت ) 1
  معنويت -آزادي  -عدالت و قسط  -حقيقت ) 4  معنويت -عدالت و قسط  -آزادي  -معنويت ) 3

نداشتن معيـار و ميزانـي   «شود؟  حقق نيابد، اين نتايج حاصل ميهاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني ت يك از ارزش كه كدام ، در صورتيترتيب به. 18 .528
   » هاي بنيادين هويتي خود ناتواني در دفاع از اليه«و » از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ«، »ها براي سنجش عقايد و ارزش

 )16تا  14هاي  مرتبط با متن صفحه -94سراسري  كنكور(    

  حقيقت ـ مسئوليت و تعهد ـ عقالنيت) 2  تعهدعقالنيت ـ معنويت ـ مسئوليت و ) 1
  عدالت و قسط ـ معنويت ـ حقيقت) 4  معنويت ـ حريت و آزادي ـ حقيقت) 3

  )44و  12، 9هاي  ، صفحه1شناسي  ؛ تركيبي با جامعه15مرتبط با متن صفحة  -با تغيير 94سراسري  كنكور(  اند؟ كدام ترتيب بهشناختي متن زير،  مفاهيم جامعه. 19 .529
در قبال فرزندان  هيچ سبعيتيدشمن از . به خرج دادند  رشادت فراوانها اعزام شدند و از خود  به جبهه داوطلبانهاي از جوانان  جريان دفاع مقدس، عدهدر 

 .جاودانه شدها در تاريخ  ايثار آن. پوشي نكرد ايران چشم

  ش اجتماعيحريت و آزادي ـ كنش اجتماعي ـ عدم عقالنيت ـ پيامد غير طبيعي كن) 1
  ـ ارزش اجتماعي حسابگرانة معطوف به دنياليت و تعهد ـ كنش ئوكنش اجتماعي ـ مس) 2
  فرهنگ ر اجتماعي ـ زوال عقالنيت ـ خردهمسئوليت و تعهد ـ هنجا) 3
  كالنة ارزش اجتماعي ـ كنش انساني ـ كنش ارادي ـ پديد) 4

  )48و  12، 6هاي  ، صفحه1شناسي  ؛ تركيبي با جامعه15ة مرتبط با متن صفح -95آذر  2نون زمون كاآ(  اند؟ ترتيب كدام شناختي متن زير به مفاهيم جامعه. 20 .530
موجب ... ريزي نامناسب و  و برنامه مسئوليتي بيازدحام جمعيت، . به سرزمين منا رفته بودند جهت انجام مناسك حج، حاجيان 1394در مراسم حج سال 

  .اعالم شد عزاي عموميبه همين مناسبت در ايران . اي از زائران گرديد عده باختن جان
  كنش اجتماعي ـ عدم عقالنيت ـ پيامد غيرطبيعي كنش اجتماعي ـ كنش سنتي) 1
  هنجار اجتماعي ـ عدم مسئوليت ـ پيامد غيرطبيعي كنش اجتماعي ـ كنش عاطفي) 2
  هنجار اجتماعيعدم تعهد ـ پيامد غيرارادي كنش اجتماعي ـ  -جهان اجتماعيقلمرو آرماني ) 3
  كنش حسابگرانة معطوف به دنيا ـ عدم تعهد ـ پيامد طبيعي كنش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي) 4

  
  
  
  




