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درس اول: جهان فرهنگی

)داخل 97 - + درس 5 و 8 یازدهم(  4    | عبارات زیر را به ترتیب از جهت درست و غلط بودن مشخص نمایید: 

گاهی مشترک آدمیان شکل می گیرد.  جهان اجتماعی مانند جهان طبیعی و نفسانی انسان ها با فرهنگ و آ

 دولت، ملت ها قبل از انقالب فرانسه خود را با هویت سیاسی، تاریخی و جغرافیایی معرفی می کردند.

 روشنگری با رویکرد دنیوی هنگامی که با شناخت تجربی همراه باشد چون مرجعیت وحی را نمی پذیرد به دئیسم ختم می شود.

4( غ ـ غ ـ د 3( غ ـ غ ـ غ  2( د ـ د ـ غ  1( د ـ غ ـ د 
هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید مربوط به ............... است. جهان فرهنگی در برابر ............... قرار داده می شود و هر فرد بر اساس ...............   4    |

)خارج93( مسائل روزمرۀ زندگی خود را تفسیر می کند. جهان ............... پیش از انسان وجود داشته است.  

2( جهان اجتماعی ـ جهان انسانی ـ عقاید و ارزش های خود ـ ذهنی 1( جهان انسانی ـ جهان تکوینی ـ هنجارها و رفتارهای خود ـ ذهنی 
4( جهان انسانی ـ جهان ذهنی ـ عقاید و ارزش های خود ـ تکوینی 3( جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ خصوصیات ذهنی خود ـ تکوینی 

به ترتیب کدام یک نظر کسانی است که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و تکوینی می دانند و کدام یک دیدگاه گروهی است که   4    |

)داخل 92( جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند؟  

1( بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی وجود ندارد ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند. 
2( علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است ـ جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند.

3( جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه استـ  ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است. 
4( ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی دارند ـ جهان تکوینی و طبیعی را مادۀ خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی 

و اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.
ما با پدیده های متفاوتی روبه رو هستیم که با تأمل بیش تر متوجه می شویم که آن ها در مجموعه هایی دسته بندی می شوند. این مجموعه ها را به دلیل   4  | |

............... »جهان« می نامند. جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با ............... او پدید می آید به این جهان تعلق دارد. جهان انسانی به دو 

بخش ............... و ............... تقسیم می شود.

2(  بزرگیشان ـ عمل و اندیشه ـ فرهنگی ـ اجتماعی 1(  بزرگیشان ـ هنجار و رفتار ـ اجتماعی ـ فردی 
4(  اهمیت شان ـ هنجار و رفتار ـ فرهنگی ـ اجتماعی 3(  اهمیت شان ـ عمل و اندیشه ـ اجتماعی ـ فردی 

این جمله نشانگر چیست؟ »سه فرد در یک مسابقه، موضوعی واحد را به سه شکل مختلف خلق می کنند.«  4    |

2(  بخش فردی جهان انسانی که به زندگی شخصی و فردی انسان ها بازمی گردد. 1(  سؤاالت انسان شناسانۀ جهان فرهنگی  
4(  نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی گاهی و عمل مشترک انسان ها است.  3(  شیوۀ زندگی اجتماعی که محصول آ

کدام گزینه نادرست است؟  4    |

1(  بین دو بخش فرهنگی و اجتماعی جهان انسانی هماهنگی و تناسب وجود دارد.
2(  هنگامی که کسی براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار کند، وارد جهان فرهنگی می شود.

3(  جهان تکوینی مستقل از خواست و ارادۀ انسان است.
4(  گرم شدن کرۀ زمین نشان دهندۀ تعامل نادرست انسان با جهان هستی است.

پیامد کدام یک از گزینه های زیر نادرست آمده است؟ )دربارۀ تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی(  4    |

1(  دیدگاهی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کند  از وجود 3 جهان سخن می گویند.
2(  دیدگاه متفکران اسالمی  جهان تکوینی شامل جهان طبیعت و فوق طبیعت است.

3(  دیدگاهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند  جهان فرهنگی تابع جهان ذهنی و فردی افراد است.
4(  نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با طبیعی  ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.
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کدام گزینه نمودار زیر را به درستی تکمیل می کند؟  4    |
1(  جهان فرهنگی ـ جهان فرهنگی ـ جهان اجتماعی

2(  جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی
3(  جهان فوق طبیعت ـ جهان فرهنگی ـ جهان اجتماعی

متفکران اسالمی 

نظر متفکران غربی )جهان تکوینی محدود به طبیعت(
جهان تکوینی 

جهان طبیعت 

جهان طبیعت الف
ب
ج 4(  جهان فوق طبیعت ـ جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی 

به ترتیب هر کدام از عبارات مربوط به کدام گزینه است؟  4    |
کید بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه ـ جهان ذهنی، فرهنگی و تکوینی در تعامل با یکدیگرند. انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند ـ تأ

کید قرآن بر جهان فردی ـ جهان تکوینی محدود به طبیعت نیست. 1(  اغالل و سالسل ـ تأ
2(  اغالل و سالسل ـ جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آن هاست ـ تعامل ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها

کید قرآن بر جهان فردی ـ جهان تکوینی محدود به طبیعت نیست. 3(  هویت مشرکانۀ افراد و فرهنگ ـ تأ
4(  هویت مشرکانۀ افراد و فرهنگ ـ جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آن هاست ـ تعامل ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها

عبارت زیر نتیجه منطقی کدام یک از گزاره های زیر است؟  4    |
»هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می آورد و به همان نوع از عقاید و خصوصیات اجازۀ بروز می دهد.«

گر اندیشه اش را بیان کند به جهان فرهنگی وارد می شود. 1(  وقتی فردی دربارۀ موضوعی می اندیشد در محدودۀ فردی خود است اما ا
2(  جهان ذهنی، جهان فرهنگی و جهان تکوینی با یکدیگر در تعامل هستند.

3(  بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد.
4(  ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی مادی و طبیعی دارد.

جهان فرهنگی  جهان ذهنی  4    | کدام گزینه در رابطه با نمودار مقابل صحیح نیست؟ 
1(  وقتی فردی کتابی می نویسد یا مجسمه ای می سازد یا به دیگری محبت می کند، از جهان فردی به جهان فرهنگی وارد می شود.

2(  هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می آورد و به همان نوع اجازۀ بروز می دهد.
3(  بخش فردی جهان انسانی را جهان ذهنی و بخش اجتماعی آن را جهان فرهنگی نیز می نامند.

4(  در جهان فرهنگی هنگامی که فردی اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند یا براساس آن اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند به 
جهان اجتماعی وارد می شود.

هر یک از عبارات زیر با کدام یک از دیدگاه های مربوط به  تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی مرتبط است؟  4    |
الف(  ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.
ب(  جهان تکوینی مادۀ خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

کید می کند. ج( قرآن کریم جهان فردی اشخاص را نادیده نمی گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأ
د(  جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.

2(  دیدگاه اول ـ دیدگاه دوم ـ دیدگاه سوم ـ دیدگاه دوم 1(  دیدگاه اول ـ دیدگاه دوم ـ دیدگاه سوم ـ دیدگاه سوم 
4(  دیدگاه اول ـ دیدگاه دوم ـ دیدگاه اول ـ دیدگاه اول 3(  دیدگاه دوم ـ دیدگاه اول ـ دیدگاه سوم ـ دیدگاه دوم 

از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان ............... و از بخش فردی آن با عنوان ............... تعبیر می کنند و بدین ترتیب ............... در برابر ............... قرار   4    |
داده می شود.

2(  جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان عینی ـ جهان انسانی 1(  جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی 
4(  جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی 3(  جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان عینی ـ جهان انسانی 

کدام گزینه اطالعات نادرستی در خصوص پرسش های بنیادین هر فرهنگ ارائه می دهد؟  4  | |
1( پرسش هایی از قبیل این که آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود است  پرسش های هستی شناسانه

2( پرسش هایی از قبیل این که آیا انسان موجودی مختار و فعال است  پرسش های انسان شناسانه
3( پرسش هایی از قبیل این که آیا تنها راه شناخت واقعیت حس و تجربه است  پرسش های معرفت شناسانه

4( پرسش هایی از قبیل این که هویت جهان اجتماعی بیشتر متأثر از الیه های سطحی فرهنگ است یا عمیق  پرسش های معرفت شناسانه
هر یک از عبارات زیر، ما را با کدام پرسش  اساسی در شناخت هر فرهنگ روبه رو می کند؟  4    |

»انسان موجودی مختار است ـ حقایق را به وسیلۀ عقل و وحی می توان شناخت ـ آدمی در قبال فرهنگی که به او منتقل می شود، فعال و تأثیرگذار است«
2( هستی شناسانه ـ هستی شناسانه ـ انسان شناسانه 1( انسان شناسانه ـ معرفت شناسانه ـ هستی شناسانه 

4( هستی شناسانه ـ هستی شناسانه ـ معرفت شناسانه 3( انسان شناسانه ـ معرفت شناسانه ـ انسان شناسانه 
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پرسش ها و پاسخ های بنیادین به آن ها ...............   4    |

الف( همان عقاید اساسی یا تصاویر بنیادی هر فرهنگ از انسان و جهان را می سازند.
ب( به مثابه روح یا شالود ۀ فرهنگ عمل می کنند.

ج( در الیه های سطحی هر فرهنگ به چشم می خورند.
د( هنجارها و نمادهای هر فرهنگ اند.

4( د ـ الف 3( ج ـ ب  2( ب ـ الف   1( د ـ ج 
روح و شالودۀ فرهنگ ............... و ............... جهان های فرهنگی مختلفی پدید می آورد.  4    |

1( همان عقاید اساسی یا تصاویر بنیادی هر فرهنگ از انسان و جهان است ـ پاسخ های متفاوت به پرسش های اساسی
2( شامل پرسش های انسان شناسانه و معرفت شناسانه است ـ تفاوت در هنجارها و نمادها

3( مهم ترین تفاوت جهان اجتماعی و جهان طبیعی است ـ پاسخ های متفاوت به پرسش های اساسی
4( پرسش های اساسی آن است که به سه دسته تقسیم می شوند ـ تفاوت در هنجار ها و نمادها 

معلول هر یک از عبارات زیر کدام است؟  4    |
گاهی و عمل مشترک انسان ها ـ بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان اسالم تناسب و هماهنگی وجود دارد ـ ارائۀ پاسخ های متفاوت به پرسش های  »آ

هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه«
1( فرهنگ ـ هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد ـ پیدایش جهان های ذهنی مختلف

2( بخش  اجتماعی جهان انسانی ـ هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد ـ پیدایش جهان های انسانی مختلف
3( بخش اجتماعی جهان انسانی ـ هر نوع عقیده و اخالقی جویای فرهنگی متناسب با خود است ـ پیدایش جهان های اجتماعی مختلف

4( فرهنگ ـ هر نوع عقیده و اخالقی جویای فرهنگی متناسب با خود است ـ پیدایش جهان های فرهنگی مختلف
کدام گزینه دربارۀ »جهان انسانی« نادرست است؟  4    |

1( پدیده های متفاوت در منظومه های بزرگ و مهمی دسته بندی می شوند؛ به دلیل اهمیت این منظومه ها از آن ها به »جهان« تعبیر می شود؛ یکی از این 
جهان ها، جهان انسانی است. جهان انسان است محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به این جهان است.

2( جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود؛ بخش فردی آن به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گردد. ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی 
انسان ها به این بخش تعلق دارد. هر کدام از ما دانسته ها، تجربه ها و خلقیات ویژه ای داریم که افراد دیگر با ما در آن ها شریک نیستند.

3( بخش اجتماعی آن، زندگی اجتماعی انسان ها را دربرمی گیرد. این بخش هویت فرهنگی دارد و فرهنگ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد 
گاهی و عمل مشترک انسان هاست. از بخش اجتماعی جهان انسانی به جهان فرهنگی نیز یاد می شود. و خود نیز محصول آ

4( بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات اجتماعی را در افراد پدید 
 می آورد و به همان نوع اجازۀ بروز و ظهور می دهد و هر نوع عقیده و اخالقی نیز جویای فرهنگ متناسب با خود است.

هر یک از عبارات زیر به کدام بخش از جهان انسانی اشاره می کند؟  4    |
»باهوش ـ ایرانی ـ کشاورز ـ جوان«

2( جهان ذهنی ـ جهان اجتماعی ـ جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی 1( جهان فردی ـ جهان فرهنگی ـ جهان فرهنگی ـ جهان اجتماعی 
4( جهان فرهنگی ـ جهان فردی ـ جهان اجتماعی ـ جهان اجتماعی 3( جهان اجتماعی ـ جهان فردی ـ جهان اجتماعی ـ جهان ذهنی 

کدام گزینه نمودار مقابل را به درستی کامل می کند؟  4    |
1( زندگی اجتماعی انسان ها را در بر می گیرد و هویت فرهنگی دارد ـ هر فرد دانسته ها، تجربه ها و خلقیات ویژه ای دارد.

2( هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید آید، مربوط به این بخش استـ  ابعاد اخالقی و روانی انسان ها به این بخش تعلق دارد.
3( از آن به جهان فرهنگی نیز یاد می شود ـ بخش فردی آن به زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گردد. 

4( وقتی فردی اندیشۀ خود را بیان می کند، به این حوزه وارد می شود ـ در تناسب با بخش فرهنگی عمل می کند.
کدام گزینه به عبارات زیر اشاره دارد؟  4    |

»بخش ذهنی جهان انسانی ـ جهان تکوینی ـ فرهنگ«
1( خسیس بودن ـ جهان طبیعی و فوق طبیعی ـ شکل دهندۀ شیوۀ زندگی انسان ها

2( مؤمن بودن ـ جهان انسانی ـ شکل دهندۀ شیوۀ زندگی انسان ها
3( زندگی شخصی انسان ها ـ جهان طبیعی و فوق طبیعی ـ صرفاً بر جهان ذهنی تأثیر می گذارد.
4( ابعاد ذهنی و روانی ـ محصول اندیشه و عمل انسان ها ـ صرفاً بر جهان ذهنی تأثیر می گذارد.
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کدام گزینه به درستی یا نادرستی عبارات زیر اشاره می کند؟  4    |
الف( پدیده های اطراف ما در منظومه های بزرگ و مهمی دسته بندی می شوند که به دلیل کثرت این منظومه ها از آن ها به »جهان ها« تعبیر می شود.

ب( جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به این جهان است.
ج( گروهی که طبیعت را به جهان تکوینی محدود می کنند، با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی و جهان فرهنگی از سه جهان سخن می گویند.

د( از منظر قرآن هرگاه انسان، اخالقی الهی داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگی توحیدی برخوردار باشد، جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید.
4( غ ـ ص ـ غ ـ ص 3( ص ـ غ ـ غ ـ غ  2( غ ـ غ ـ ص ـ ص  1( غ ـ ص ـ غ ـ غ 

کدام گزینه به ترتیب به »مفهوم«، »علت« و »پیامد« عبارات زیر اشاره می کند؟  4  | |
الف( فرهنگ                 ب( گشوده شدن درهای برکات جهان تکوینی از منظر قرآن                 ج( مهم تر دانستن جهان فرهنگی نسبت به جهان ذهنی و تکوینی

گاهی و عمل مشترک انسان ها ـ برخورداری انسان از اخالق الهی ـ مادی و طبیعی دانستن ذهن افراد و فرهنگ جامعه 1( آ
گاهی و عمل مشترک انسان ها ـ برخورداری جامعه از فرهنگ توحیدی ـ از بین رفتن اهمیت و استقالل جهان ذهنی و تکوینی 2( محصول آ

3( شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها ـ برخورداری انسان از اخالق الهی ـ یکسان پنداشتن علوم طبیعی و علوم انسانی
4( شکل دهندۀ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها ـ برخورداری جامعه از فرهنگ توحیدی ـ محدود کردن جهان تکوینی به جهان طبیعت

هر یک از موارد زیر به کدام جهان اشاره می کند؟  4    |
 نوجوانی که بسیار خجالتی بود )1( در تعامل با دیگران دچار مشکالت زیادی شده بود )2( او برای رهایی از این مشکالت نزد یک روان شناس رفت. )3(

2( جهان فردی ـ جهان اجتماعی ـ جهان فرهنگی 1( جهان انسانی ـ جهان اجتماعی ـ جهان فردی 
4( جهان ذهنی ـ جهان فردی ـ جهان اجتماعی 3( جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی 

چه تعداد از گزاره های زیر نادرست است؟  4    |
الف( وقتی فردی دربارۀ مسئله ای خاص می اندیشد، در محدودۀ فردی و ذهنی خود به سر می برد ولی هنگامی که اندیشۀ خود را به صورت گفتار یا نوشتار 

بیان می کند یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به محدودۀ اجتماعی و فرهنگی وارد می شود.
ب( برخی جهان تکوین را به طبیعت محدود می کنند. این گروه طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند و با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی 

و جهان فرهنگی از سه جهان طبیعی، انسانی و اجتماعی سخن می گویند.
ج( متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند؛ نزد آنان جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است. آن ها جهان تکوینی را 

به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.
د( قرآن کریم عالوه بر آن که برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید، جهان فردی اشخاص را نیز نادیده 

کید می کند. نمی گیرد و بر مسئولیت فرهنگ و جامعه در قبال فرد تأ
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

هریک از موارد زیر در قلمرو کدام جهان قرار می گیرد؟  4    |
ب( مجرمی که تجربۀ زندانی شدن دارد. الف( فردی که از ترس از ارتفاع رنج می برد. 

ج( افراد معترضی که در خیابان راهپیمایی می کنند.
2( جهان فردی ـ جهان فرهنگی ـ جهان اجتماعی 1( جهان ذهنی ـ جهان فردی ـ جهان فرهنگی 

4( جهان انسانی ـ جهان ذهنی ـ جهان ذهنی 3( جهان فرهنگی ـ جهان اجتماعی ـ جهان انسانی 
»سربازی که در جنگ به شدت دلتنگ خانوادۀ خود بود، برای آن ها نامه نوشت.«  عبارت مذکور به کدام بخش از جهان انسانی اشاره دارد؟  4    |

2( جهان فرهنگی ـ جهان اجتماعی 1( جهان ذهنی ـ جهان فردی  
4( جهان اجتماعی ـ جهان ذهنی 3( جهان فردی ـ جهان فرهنگی  

کدام گزینه در ارتباط با شکل مقابل صحیح است؟   4    |
1( وقتی فردی دربارۀ مسئله ای خاص می اندیشد، در محدودۀ فردی و ذهنی خود به سر می برد ولی هنگامی که اندیشۀ خود را به صورت گفتار یا نوشتار بیان 

می کند یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به محدودۀ اجتماعی و فرهنگی وارد می شود.
2( بین دو بخش فردی و اجتماعی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید 

می آورد و به همان نوع اجازۀ بروز و ظهور می دهد و هر نوع عقیده و اخالقی نیز جویای فرهنگی متناسب با خود است.
3( بین جهان های مختلف ارتباط و تعامل وجود دارد. بین جهان تکوینی و طبیعی ارتباط و پیوند برقرار است. دربارۀ جهان های مختلف و چگونگی ارتباط 

و پیوند آن ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.
4( قرآن کریم عالوه بر آن که برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید، جهان فردی اشخاص را نیز نادیده 

کید می کند. نمی گیرد و بر مسئولیت فرهنگ و جامعه در قبال فرد تأ
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وقتی فردی دربارۀ مسئله ای خاص می اندیشد ............... ولی هنگامی که ............... به محدودۀ ............... وارد می شود.  4    |

1( در محدودۀ شخصی و فردی عمل می کند ـ اندیشۀ خود را به صورت گفتار بیان کند ـ ذهنی یا فردی جهان انسانی
2( شیوۀ زندگی جهان انسان ها را شکل می دهد ـ اندیشۀ خود را به صورت نوشتار بیان کند ـ اندیشه و عمل انسان 

3( در قلمرو تجربه ها و خلقیات مختص به خود عمل می کند ـ بر اساس تصمیم خود با دیگران رفتار کند ـ زندگی اجتماعی انسان ها
4( در حوزۀ ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی خود رفتار می کند ـ در حوزۀ تجربیات خود عمل کند ـ اجتماعی جهان انسانی

»کودکی به دلیل بی نظمی دائماً وسایل خود را گم می کرد )1( والدین او بارها با او در این باره صحبت کردند )2( اما نتیجه ای حاصل نشد. در نهایت آن ها   4    |
تصمیم گرفتند که وی را تنبیه کنند )3(«. هر یک از اعداد مطروح، به کدام مفاهیم اشاره می کنند؟

2( خلقیات فردی ـ ابعاد روانی ـ جهان اجتماعی 1( جهان انسانی ـ جهان انسانی ـ ابعاد ذهنی 
4( ابعاد اخالقی ـ جهان اجتماعی ـ هویت فرهنگی جهان انسانی 3( جهان ذهنی ـ تجربیات شخصی ـ جهان انسانی 

با توجه به دیدگاه متفکران مسلمان، کدام گزینه در خصوص »الف« و »ب« صحیح است؟    4    |
1( به جهان طبیعت محدود نمی شود بلکه جهان طبیعت بخشی از آن است ـ به 
زندگی شخصی و فردی انسان ها باز می گردد و محصول اندیشه و عمل انسان است.

2( این جهان بر اساس حکمت و مشیت خداوند، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع 
ما  با  ویژه ای است که دیگران در آن ها  انسانی دارد ـ شامل تجربه ها و خلقیات 

شریک  نیستند.
3( قرآن کریم عالوه بر آن که برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است، از 

زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید ـ زندگی اجتماعی انسان ها را در برمی گیرد.
4( هرگاه انسان اخالق الهی و جامعه، فرهنگی توحیدی داشته باشد، آسمان و زمین درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید ـ هویت فرهنگی دارد.

کدام گزینه در خصوص دیدگاه کسانی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند، نادرست است؟  4    |
1( جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است. از این دیدگاه ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.
2( بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی وجود ندارد و نادیده گرفتن این تفاوت سبب از بین رفتن امکان داوری دربارۀ عقاید و ارزش های اجتماعی می شود.

3( این گروه طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند و با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی و جهان فرهنگی از سه جهان سخن می گویند.
4( این گروه جهان تکوینی را مادۀ خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند؛ در این دیدگاه جهان فرهنگی و ذهنی استقالل خود را از دست می دهند.

کدام گزینه مربوط به نظریات گروهی است که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند؟  4  | |
1( ذهن افراد و فرهنگ را دارای هویتی طبیعی و مادی می دانند و علوم مربوط به آن ها را علومی نظیر علوم طبیعی معرفی می کنند.

گاهی نیز به حیات انسانی منحصر نمی شود. ک و آ 2( اعتقاد دارند که جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و ادرا
3( جهان تکوینی را مادۀ خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند و جهان ذهنی را تابع فرهنگ معرفی می کنند. 

4( اعتقاد دارند که جهان ذهنی و جهان اجتماعی، اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.
کدام گزینه در خصوص دیدگاه های زیر صحیح است؟  4    |

»جهان تکوینی به طبیعت محدود است ـ علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی ندارند«
1( ذهن افراد هویتی طبیعی و مادی دارند ـ جهان طبیعی مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است.

گاهی محدود به حیات انسانی است ـ جهان تکوینی به طبیعت محدود است. ک و آ 2( ادرا
3( علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی ندارند ـ جهان تکوینی مادۀ خامی برای تصرف فرهنگ ها است.

4( جهان هستی برخوردی حکیمانه و هوشمندانه دارد ـ جهان ذهنی استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهد.
کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟  4    |

گاهی نیز به حیات انسانی منحصر نمی شود و جهان هستی نیز برخوردی  ک و آ 1( در نگاه قرآنی، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و ادرا
حکیمانه و هوشمندانه با جهان انسانی دارد.

2( برخی جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند. این گروه جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می دانند و جهان تکوینی را نیز 
مادۀ خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند.

3( برخی جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند و این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند؛ از این دید گاه ذهن افراد و 
فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادی دارند.

4( در نگاه قرآن جهان تکوینی بر اساس حکمت و مشیت خود، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد. قرآن کریم برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است.
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||   4  
معلولعلت 

)الف(
از دست رفتن استقالل جهان 

ذهنی و جهان تکوینی

برخورداری جامعه از 

هویتی مشرکانه
)ب(

بازماندن انسان از شناخت 

خود و جهان هستی
)ج(

کدام گزینه جدول مقابل را به درستی کامل می کند؟ 
و آسمان ـ شکوفا  با زمین  تعامل سازنده  از  بازماندن  ـ  فرهنگی  دانستن جهان  1( مهم تر 

نشدن استعداد آدمی
2( نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و انسانی ـ پنهان شدن ظرفیت های آسمان و زمین ـ 

بازماندن انسان از تعامل صحیح با هستی
3( مهم تر دانستن جهان فرهنگیـ  بازماندن از تعامل سازنده با زمین و آسمانـ  نادیده گرفتن 

مسئولیت فرد در قبال جامعه 
4( نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و انسانی ـ شکوفا نشدن استعداد آدمی ـ گرفتار شدن 

به اغالل و سالسل در تعبیر قرآن
چه تعداد از گزاره های زیر در خصوص نگاه قرآن نادرست است؟  4   ||

گاهی نیز به حیات انسانی منحصر نمی شود و جهان هستی نیز برخوردی  ک و آ الف( در نگاه قرآنی جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست، ادرا
حکیمانه و هوشمندانه با جهان انسانی دارد.

ب( در نگاه قرآنی جهان تکوینی بر اساس حکمت و مشیت خداوند سبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد.
ج( قرآن کریم عالوه بر آن که برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید، جهان فردی اشخاص را نیز نادیده 

کید می کند. نمی گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأ
د( از منظر قرآن هرگاه جامعه از فرهنگی توحیدی برخوردار باشد، جهان انسانی درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید و هرگاه افراد و فرهنگ 

جامعه هویتی مشرکانه داشته باشند، زمین و آسمان از تعامل سازنده با آن ها بازمی ماند.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام گزینه را می توان به تعبیر قرآنی »اغالل و سالسل« مرتبط دانست؟  4   ||
1( بین جهان های مختلف ارتباط و تعامل وجود دارد. بین جهان تکوینی و جهان انسانی ارتباط و پیوند برقرار است. دربارۀ جهان های مختلف و چگونگی 

ارتباط و پیوند آن ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.
2( برخی دیدگاه ها مانع شناخت صحیح انسان و جهان هستی می شوند. وقتی انسان از شناخت خویشتن و جهان هستی بازماند از تعامل صحیح با جهان 

هستی و شکوفایی استعداد های خویش درمی ماند. 
3( متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند؛ نزد آنان جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است و جهان تکوینی به دو 

جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می شود.
4( در تعابیر قرآنی از دو بخش جهان تکوینی با عناوینی مانند دنیا و آخرت،  شهادت و غیب، ملک و ملکوت و مانند آن ها یاد می شود.

از منظر قرآن کریم هرگاه انسان ............... داشته باشد و جامعه نیز از فرهنگی ............... برخوردار باشد، ............... درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید.  4   ||
2( فطرت الهی ـ با ارزش های توحید ـ جهان تکوینی 1( اخالق الهی ـ توحیدی ـ جهان انسانی 

4( اخالق الهی ـ با ارزش های توحید ـ جهان طبیعی و فوق طبیعی 3( فطرت الهی ـ توحیدی ـ جهان فرهنگی 
جهان اجتماعی بخشی از ............... است، ............... محصول زندگی انسان است و هر چه با ............... و ............... انسان پدید می آید مربوط به این جهان است.  4   ||

2( جهان فرهنگی ـ جهان فرهنگی ـ اندیشه ـ عمل 1( جهان انسانی ـ جهان ذهنی ـ اخالق ـ فرهنگ 
4( جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ اخالق ـ فرهنگ 3( جهان انسانی ـ جهان انسانی ـ اندیشه ـ عمل  

بخش اجتماعی جهان انسانی هویتی ............... دارد. به همین دلیل جهان اجتماعی را ............... می نامند. فرهنگ ............... را شکل می دهد و حاصل ............... است.  4   ||
1( اجتماعی ـ جهان فرهنگی ـ نحوۀ تفکر و اعتقادات انسان ها ـ باورها و ارزش های انسان ها
گاهی و عمل مشترک آدمیان 2( فرهنگی ـ جهان انسانی ـ نحوۀ تفکر و اعتقادات جوامع ـ آ

3( انسانی ـ جهان ذهنی ـ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها ـ باورها و ارزش های بنیادین جوامع 
گاهی و عمل مشترک آدمیان 4( فرهنگی ـ جهان فرهنگی ـ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها ـ آ

بخش فردی جهان انسانی به ............... و ............... انسان ها باز می گردد و ...............  4   ||
1( زندگی جمعی ـ فردی ـ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها به این بخش مربوط می شود.

2( زندگی شخصی ـ فردی ـ ابعاد اخالقی و ذهنی و روانی انسان ها به این بخش مربوط می شود.
3( زندگی جمعی ـ فردی ـ ابعاد اخالقی و ذهنی و روانی انسان ها به این بخش مربوط می شود.

4( زندگی شخصی ـ فردی ـ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها به این بخش مربوط می شود.
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از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان ............... و از بخش فردی آن با عنوان ............... تعبیر می کنند و بدین ترتیب ............... در برابر ............... قرار داده می شود.  4  |||

2( جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان تکوینی ـ جهان انسانی 1( جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی 
4( جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان ذهنی 3( جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان تکوینی ـ جهان انسانی 

کدام یک از گزینه های زیر با شکل مقابل مرتبط است؟   4   ||
1( بخش اجتماعی جهان انسانی زندگی اجتماعی را پدید می آورد. این بخش هویتی فرهنگی دارد و به همین دلیل 

جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند. فرهنگ، شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد.
تعبیر  با عنوان جهان ذهنی  از بخش فردی آن  و  با عنوان جهان فرهنگی  انسانی  اجتماعی جهان  از بخش   )2

می کنند و بدین ترتیب جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود.
3( بین دو بخش فردی و اجتماعی یا ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی 

را در افراد پدید می آورد و به همان نوع اجازه بروز و ظهور می دهد و هر نوع اخالقی نیز جویای فرهنگی متناسب با خود است.
4( وقتی فردی دربارۀ مسئلۀ خاص می اندیشد، در محدودۀ جهان فردی و ذهنی خود زندگی می کند، ولی هنگامی که اندیشۀ خود را به صورت گفتار و 

نوشتار بیان می کند یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، به جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد. 
اندیشه دربارۀ مسئله ای خاص و بیان اندیشه به صورت گفتار و نوشتار و رفتار، به معنای این است که:   4   ||

1( فرد در محدودۀ جهان فردی و ذهنی خود زندگی می کند و به جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد.
2( جهان ذهنی و فردی انسان ها الیه ها و سطوح مختلفی دارد و هر فرد بر اساس عقاید و ارزش های خود مسائل روزمرۀ زندگی خود را تفسیر می کند.

3( فرد در محدودۀ جهان اجتماعی و فرهنگی خود زندگی می کند و به جهان فردی و ذهنی قدم می گذارد.
4( جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند، که الیه ها و سطوح مختلفی دارد و عقاید و ارزش ها مربوط به الیه های عمیق و بنیادین فرهنگ هستند و 

هنجارها و رفتارها در الیه های غیربنیادین قرار دارند.
تفسیر مسائل روزمرۀ زندگی فرد بر اساس ............... می باشد و بین دو بخش ............... و ............... جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد.  4    |

2( عقاید ارزش های او ـ اجتماعی ـ فرهنگی  1( هنجارها رفتارهای او ـ اجتماعی ـ فرهنگی 
4( عقاید ارزش های او ـ ذهنی ـ فرهنگی 3( هنجارها رفتارهای او ـ ذهنی ـ فرهنگی 

کدام یک از گزینه های زیر با شکل مقابل هماهنگ است؟   4    |
1( هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات روانی را در افراد پدید می آورد و به همان نوع اجازۀ بروز و ظهور می دهد و هر نوع اخالقی نیز جویای 

فرهنگی متناسب با خود است. 
2( بین دو بخش اجتماعی و فرهنگی یا فردی و ذهنی تناسب و هماهنگی وجود دارد، هر فرد بر اساس عقاید و ارزش های خود مسائل روزمرۀ زندگی خود 

را تفسیر می کند و درباره آن ها تصمیم می گیرد.
3( جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است؛ از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان جهان فرهنگی و از بخش فردی آن با عنوان جهان ذهنی تعبیر می کنند. 
4( جهان انسانی اعم از آن که اجتماعی یا ذهنی باشد در برابر جهان فرهنگی قرار دارد. جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل 

انسان پدید آید مربوط به این جهان است. 
کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟  4    |

1( برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند و جهان طبیعت را در برابر جهان انسانی قرار می دهند و جهان انسانی را به جهان ذهنی و فرهنگی تقسیم می کنند.
2( تمامی پدیده های جهان هستی محصول زندگی انسان می باشند و جهان انسانی اعم از این که فردی یا اجتماعی باشد در برابر جهان تکوینی قرار دارد.

3( جهان اجتماعی بخشی از جهان انسانی است، جهان انسانی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید آید مربوط به این جهان است. 
4( بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. هر فرهنگی نوع خاصی از خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و 

جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود.
کدام یک از گزینه های زیر با عبارت »گروهی جهان طبیعت را در برابر جهان انسانی قرار می دهند« ارتباط بیشتری دارد؟  4    |

1( برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند و با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی و فرهنگی از سه جهان سخن می گویند؛ جهان اول: 
جهان طبیعت، جهان دوم: جهان ذهن، جهان سوم: جهان فرهنگ.

2( گروهی جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند و معتقدند بین جهان ذهنی و جهان فرهنگی پیوند و ارتباط وجود دارد.
گاهی را نیز به حیات انسانی محدود نمی کنند و عالم نیز برخوردی حکیمانه و هوشمندانه  ک و آ 3( برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود نمی کنند و ادرا

با جهان انسانی و فرهنگی آن ها دارد.
کید می کنند. 4( گروهی هر دو جهان فرهنگی و جهان تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأ
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کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با جهان انسانی صحیح نیست، ولی در رابطه با جهان تکوینی صحیح است؟  4    |
1( جهان انسانی در برابر جهان تکوینی قرار دارد و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به این جهان است ـ جهان تکوینی پیش از انسان 

وجود داشته است و مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد.
2( برخی با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی و فرهنگی بین دو جهان ارتباط و پیوند قرار می دهند ـ گروهی جهان تکوینی و طبیعی را ماده ای خام 

می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی است.
3( جهان انسانی محصول زندگی انسان است و اعم از آن که فردی یا اجتماعی باشد در برابر جهان فرهنگی قرار داده می شود ـ متفکران مسلمان جهان 

عینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند و آن را مستقل از خواست و اعتبار انسان می دانند.
4( جهان انسانی به زندگی شخصی و فردی انسان ها بازمی گردد و ابعاد اخالقی و روحی انسان ها را دربرمی گیرد ـ جهان تکوینی به دو جهان طبیعت و فوق 

طبیعت تقسیم می شود و بین جهان عینی و جهان انسانی ارتباط برقرار است.
گروهی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند، معتقدند که:  4    |

1( ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه است. 
2( جهان ذهنی و فرهنگی از این جهان مهم تر است و بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.
3( این جهان مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی است و بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.

4( جهان فرهنگ مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی است و بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی و انسانی تفاوت قائل اند.
کدام یک در ارتباط با نظر گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان تکوینی و طبیعی می دانند صحیح است؟   4    |

1( ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و جهان تکوینی و طبیعی را مادۀ خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف 
فرهنگی و اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

2( جهان ذهنی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند و جهان تکوینی و طبیعی را مادۀ خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی 
و اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

3( ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است و بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند. 
4( جهان ذهنی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است و بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.

جهان ............... مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد و نزد متفکران مسلمان جهان، بخشی از جهان ............... است و گروهی که ............... بین   4  | |
علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی تفاوتی قائل نیستند. 

1( تکوینی ـ عینی و تکوینی ـ جهان عینی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.
2( تکوینی ـ ذهنی و فردی ـ جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی می دانند.

3( ذهنی ـ عینی و تکوینی ـ جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و طبیعی و عینی می دانند.
4( فرهنگی ـ ذهنی و فردی ـ هر دو جهان فرهنگی و جهان عینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند. 

کدام یک در رابطه با جهان فرهنگی صحیح است؟   4    |
1( جهان انسانی بخشی از جهان فرهنگی است و جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود.
2( جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است و جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود.

3( جهان فرهنگی محصول زندگی انسان است و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید مربوط به این جهان است.
4( بخش اجتماعی جهان فرهنگی زندگی اجتماعی را پدید می آورد، به همین دلیل جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند. 

گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و طبیعی می دانند، معتقدند جهان ذهنی و فردی افراد ............... می باشد و جهان تکوینی و طبیعی   4    |
نیز مادۀ خامی است که در معرض برداشت ها و تصرفات ............... قرار می گیرد. 

2( تابع جهان تکوینی ـ فرهنگی افراد 1( دارای هویتی طبیعی ـ علمی افراد  
4( تابع فرهنگ جامعه ـ فرهنگی انسان ها  3( تابع فکر و اندیشۀ افراد ـ علمی انسان ها 

)+ درس 5 یازدهم(  4    | کدام گزینه دربارۀ شالودۀ فرهنگ نادرست است؟ 
1( در فرهنگ دینی اسالم، انسان به عنوان برترین آیت و نشانۀ خداوند سبحان، خلیفۀ خداوند بر زمین است و به همین دلیل بر موجودات فراوان دیگر 

برتری و کرامت دارد: پاسخ فرهنگ توحیدی به پرسش هستی شناسانه
2( در فرهنگ غرب ابعاد معنوی انسان و جهان یا به فراموشی سپرده شده یا به صورتی گزینشی در حاشیۀ اهداف و نیازهای دنیوی به خدمت گرفته 

می شود: پاسخ فرهنگ غرب به پرسش هستی شناسانه
3( دانش تجربی بدون آن که توان داوری دربارۀ ارزش ها و آرمان های انسانی را داشته باشد به صورت دانش  ابزاری، در خدمت ارزش های دنیوی انسان قرار 

می گیرد: پاسخ فرهنگ غرب به پرسش معرفت شناسانه
4( روشنگری ناظر به روش رویارویی با حقیقت و شناخت است و موانع شناخت حقیقت و راه وصول به آن را معرفی می کند: پاسخ فرهنگ غرب به پرسش معرفت شناسانه
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به ترتیب هر یک از پرسش های زیر، مربوط به کدام دسته از پرسش های بنیادی هر فرهنگ است؟  4    |
 آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟

 آیا جهان آفرینش به همین جهان مادی محدود می شود؟
 آیا انسان موجودی مختار است یا مجبور؟

2( معرفت شناسانه ـ انسان شناسانه ـ هستی شناسانه 1( هستی شناسانه ـ معرفت شناسانه ـ انسان شناسانه 
4( معرفت شناسانه ـ هستی شناسانه ـ انسان شناسانه 3( هستی شناسانه ـ انسان شناسانه ـ معرفت شناسانه 

درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟  4    |
الف( جهان تکوینی، محصول زندگی انسان است و هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، متعلق به آن است.

ب( از دیدگاه قرآن، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی مهم و در تعامل با یکدیگرند.
ج( متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.

د( جهان فرهنگی، زندگی اجتماعی انسان را در برمی گیرد و ابعاد ذهنی و روانی انسان ها به این بخش تعلق دارد.
4( ص ـ غ ـ ص ـ غ 3( ص ـ غ ـ غ ـ غ  2( غ ـ ص ـ ص ـ غ  1( ص ـ ص ـ غ ـ غ 

به ترتیب مصادیق »الف«، »ب« و »ج« در جدول زیر کدام اند؟  4    |
1( جهان فرهنگی ـ جهان تکوینی ـ جهان انسانی
2( جهان ذهنی ـ جهان فرهنگی ـ جهان تکوینی

3( جهان ذهنی ـ جهان فردی ـ جهان تکوینی

بخش فردی جهان انسانی)الف(

گاهی و عمل مشترک انسان ها )ب(محصول آ

)ج(مستقل از خواست و ارادۀ انسان 4( جهان فرهنگی ـ جهان فردی ـ جهان انسانی 
مطابق نمودار زیر، کدام یک از دیدگاه های زیر، درست می باشد؟  4    |

1( برای جامعه و فرهنگ، جایگاه ویژه ای قائل است و در عین حال، جهان فردی اشخاص را نادیده نمی گیرد.
2( جهان تکوینی اهمیتی ندارد، بلکه مادۀ خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

3( ذهن افراد و فرهنگ، هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.
4( طبق این دیدگاه، جهان تکوینی فرصت تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می کند.

پاسخ پرسش های زیر را در کدام گزینه می توان یافت؟ )به ترتیب(  4    |
 کدام جهان، شیوۀ زندگی اجتماعی انسان را شکل می دهد؟

 متفکران مسلمان، کدام جهان را به جهان طبیعت محدود نمی دانند؟
 دیدگاهی که تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی را نادیده می گیرد، کدام جهان را مقدم یا مهم تر می داند؟

 کدام جهان، به زندگی شخصی و فردی انسان ها، باز می گردد؟
2( جهان فرهنگی ـ جهان تکوینی ـ جهان فوق طبیعت ـ جهان فردی 1( جهان اجتماعی ـ جهان انسانی ـ جهان طبیعت ـ جهان تکوینی 

4( جهان فرهنگی ـ جهان تکوینی ـ جهان طبیعت ـ جهان ذهنی 3( جهان فردی ـ جهان انسانی ـ جهان فوق طبیعت ـ جهان انسانی 
از نگاه قرآن، رابطه و تعامل جهان های فرهنگی، ذهنی و تکوینی شامل همۀ موارد زیر می باشد، به جز ............  4    |

گاهی نیز به انسان منحصر نمی شود. ک و آ 1( از نگاه قرآن، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و ادرا
2( نگاه قرآنی، فرصت تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم نموده و برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است.

3( براساس این دیدگاه، جهان ذهنی مطابق حکمت و خواست خداوند سبحان، با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.
4( این دیدگاه، جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می داند.

عبارت های بیان شده در کدام گزینه به ترتیب دربارۀ »جهان انسانی« نادرست و دربارۀ »جهان تکوینی« درست می باشد؟  4  | |
1( تمامی پدیده های جهان هستی، محصول جهان انسانی هستند ـ هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به جهان تکوینی است.

2( ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها به بخش فردی جهان انسانی تعلق دارد ـ از نظر متفکران مسلمان، جهان طبیعت بخشی از این جهان است.
3( بخش اجتماعی جهان انسانی، زندگی اجتماعی انسان ها را در برمی گیرد ـ این جهان به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می شود.

4( جهان انسانی به دو بخش جهان اجتماعی و جهان فرهنگی تقسیم می شود ـ وجود جهان تکوینی، مستقل از خواست و ارادۀ انسان است.
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درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟  4    |
الف( وقتی فردی اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند و براساس اندیشۀ خود با دیگران رفتار می کند، به جهان فرهنگی وارد می شود.

ب( متفکران مسلمان، جهان طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند و جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند.
گاهی و عمل مشترک انسان هاست و شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد. ج( فرهنگ، محصول آ

د( گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند، جهان تکوینی را مادۀ خامی می دانند که جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.
4( غ ـ غ ـ ص ـ ص 3( ص ـ غ ـ غ ـ ص  2( ص ـ غ ـ ص ـ ص  1( ص ـ غ ـ ص ـ غ 

کدام یک از گزینه های زیر، نمایانگر نمودار مقابل در ارتباط با تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی است؟  4    |
1( جهان تکوینی در این دیدگاه، اهمیتی ندارد و جهان ذهنی و فردی افراد، تابع فرهنگ آن ها می باشد.

2( جهان تکوینی مادۀ خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند و جهان 
ذهنی و تکوینی استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.

گاهی نیز به انسان منحصر نمی شود.  ک و آ 3( جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و ادرا
و جهان  از جهان ذهنی  مهم تر  و جهان طبیعت  به جهان طبیعت محدود می شود  تکوینی  4( جهان 

فرهنگی است، در این دیدگاه ذهن افراد، هویتی طبیعی دارد.
پرسش های بنیادی یا همان عقاید اساسی که تصاویر بنیادی هر فرهنگ را از انسان و جهان می سازند، به سه دستۀ اصلی ............ ، ............ و ..........  4     

تقسیم می شوند و به مثابه ............ عمل می کنند.
1( هستی شناسانه ـ ابزارشناسانه ـ معرفت شناسانه ـ هنجارها و ارزش های آن فرهنگ

2( معرفت شناسانه ـ هستی شناسانه ـ انسان شناسانه ـ روح یا شالودۀ آن فرهنگ
3( معرفت شناسانه ـ انسان شناسانه ـ  هستی شناسانه ـ هنجارها و ارزش های آن فرهنگ

4( هستی شناسانه ـ روش شناسانه ـ معرفت شناسانه ـ روح یا شالودۀ آن فرهنگ

 درس دوم: فرهنگ جهانی

)داخل 1401(  4      به ترتیب، هر یک از عبارت ها و ارزش های زیر به کدام قسمت در جدول مربوط است؟ 
 ایجاد زمینۀ گسترش و تحقق عقاید جهان شمول

مشخصات و مصداق هاویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی عقالنیت

بحران زیست محیطی)ب(

)ج(تعهد و مسئولیت

پیشگیری از تباه شدن منابع و امکانات بشر)الف(

 عدالت 
1(  ب ـ الف ـ ج
2( ب ـ ج ـ الف
3( ج ـ ب ـ الف
4( الف ـ ب ـ ج 

)خارج 1401(  4      به ترتیب، هر یک از عبارت ها و ارزش های زیر به کدام قسمت در جدول مربوط است؟ 
 ایجاد زمینۀ گسترش و تحقق ارزش های جهان شمول

مشخصاتویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی عقالنیت

)ج(تعهد و مسئولیت

پاسخ به پرسش های متغیر بشر)ب(

پیشگیری از تفرقه میان جوامع)الف(

 عدالت 
1(  الف ـ ج ـ ب
2( ب ـ الف ـ ج
3( ج ـ الف ـ ب
4( ج ـ ب ـ الف

در کدام گزینه تعریف درست فرهنگ جهانی ذکر شده است؟  4     
گر فرهنگی که عقاید و ارزش های مربوط به قوم و منطقۀ خاصی داشته باشد، نگاه سلطه جویانه به سایر اقوام و مناطق داشته باشد، فرهنگ جهانی می شود. 1(  ا

2(  فرهنگی که از مرزهای تاریخی و جغرافیایی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.
گر فرهنگی که عقاید و ارزش هایش سعادت همۀ انسان ها را دنبال کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن گوید، فرهنگ جهانی می شود. 3(  ا

4(  فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.
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     4  

 هنجارها و رفتارهای ناهمسو با حق)الف(

)ب(فرهنگ حق

)ج(سرمایه داری

کدام گزینه جاهای خالی جدول زیر را به درستی پُر می کند؟ 
1(  الف: مدینۀ فاسقه/ ب: مطابق با معنویت انسان/ ج: نمونه ای از فرهنگ قدرت و ثروت
2(  الف: مدینۀ فاسقه/ ب: مطابق نیازهای فطری/ ج: نمونه ای از فرهنگ سلطه و استکبار
3(  الف: مدینۀ فاضله/ ب: مطابق نیازهای فطری/ ج: نمونه ای از فرهنگ سلطه و استکبار
4(  الف: مدینۀ فاضله/ ب: مطابق با معنویت انسان/ ج: نمونه ای از فرهنگ قدرت و ثروت

کدام گزینه به مفهوم بیت زیر اشاره می کند؟  4     
نوبهاریـــم«»تمیـــز رنـــگ و بـــو بـــر مـــا حـــرام اســـت یـــک  پـــروردۀ  مـــا  کـــه 

1(  عقاید و ارزش های یک جامعه باید عام و جهان شمول باشد.
2(  فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند.

3(  عقاید و ارزش های فرهنگ جهانی باید عقاید و ارزش های مشترک انسانی باشد.
4(  فرهنگ های مختلف دارای عناصری هستند که برخی از آن ها تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی بیشتری دارند.

............... پدید می آیند و در   4      ............... ندارند. در طول زمان در سرزمینی واحد فرهنگ های  فرهنگ های مختلف گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی 
............... در  ............... فرهنگ های گوناگونی شکل می گیرند.

2(  مشابهی ـ متفاوتی ـ سرزمینی واحد ـ زمان های متعدد گونی ـ زمانی واحد ـ سرزمین های متعدد  1(  یکسانی ـ گونا
4(  یکسانی ـ مشابهی ـ سرزمین های متعدد ـ زمانی واحد گونی ـ یکسانی ـ زمانی واحد ـ سرزمین های متعدد  3( گونا

کدام گزینه به ترتیب در رابطه با فرهنگ حق و مدینۀ فاسقۀ فارابی نادرست و درست است؟  4  |  
1(  فرهنگی که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد ـ جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق نیست اما هنجارها و رفتارهای آن 

موافق و همسو با حق است.
2(  فرهنگی که عقاید و ارزش های آن مطابق با حق است ولی هنجارها و رفتارهای آن مطابق با حق نیست ـ جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق نباشد 

اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق است.
3(  فرهنگی که هنجارها و رفتارهای آن مطابق با حق ولی عقاید و ارزش های آن مطابق حق نیست ـ جامعه ای که هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو 

با حق نیست ولی عقاید و ارزش های آن حق باشد.
4(  فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشدـ  جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق حق نیست.

هر یک از عبارات زیر به کدام یک از ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی ارتباط دارد؟  4     
الف(  برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینۀ ظلم بر او را فراهم می کنند.

ب(  وجود این ویژگی مانع قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانۀ برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر می شود.
ج(  نبود این ویژگی در یک فرهنگ، باعث می شود که فرهنگ نمی تواند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشد.

د( فرهنگ باید بتواند براساس عقاید و ارزش های بنیادین خود به پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب بدهد.
2(  عدالت ـ آزادی ـ حقیقت ـ عقالنیت سطح دوم 1(  آزادی ـ حقیقت ـ عدالت ـ معنویت  
4(  آزادی ـ عدالت ـ حقیقت ـ عقالنیت سطح دوم 3(  آزادی ـ عدالت ـ معنویت ـ عقالنیت سطح اول 

هر یک از عبارات زیر با کدام گزینه مرتبط است؟  4     
 وجود این ویژگی در فرهنگ جهانی زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهانی شدن را فراهم آورد.

 برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند.
 نبودن این ویژگی به بحران های روحی و روانی جوامع منجر می شود.

 آدمی دربارۀ مرگ و زندگی خود پرسش های بنیادینی دارد که باید به آن ها پاسخ داده شود.
2(  مسئولیت ـ آزادی ـ معنویت ـ معنویت 1(  تعهد ـ عدالت ـ معنویت ـ معنویت  
4(  مسئولیت ـ آزادی ـ معنویت ـ معنویت 3(  تعهد ـ معنویت ـ عدالت ـ عقالنیت  

ظرف رشد و تحول موجودات طبیعی ............... است که ...............   4     
1( زمان ـ در عرصۀ آن، گونه های جانوری و حتی بدن و جهان ذهنی انسان ها نیز مراحل مختلفی را طی می کنند.

کنده شد و به مکان جغرافیایی خود وابسته اند.  2( مکان ـ در پهنۀ آن گونه های جانوری در محدودۀ جغرافیایی خاصی پرا
گاهی و عمل مشترک انسان هاست و از طریق تعلیم و تربیت منتقل می شود. 3( فرهنگ ـ حاصل آ

4( جهان اجتماعی ـ بر اساس عقاید و ارزش های اساسی و کالن خود؛ یعنی روح و شالودۀ خود، متنوع اند. 
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کدام گزینه با عبارت »مورچگان از هزاران سال پیش مراحل مشابهی را در طول زندگی خود داشته اند« هم معناست؟  4     
کنده اند و به مکان جغرافیایی خود وابسته اند. 1( گونه های جانوری در محدودۀ جغرافیایی خاصی پرا

2( برخی عناصر فرهنگی، تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی بیشتری دارند و برخی این گونه نیستند.
3( بدن انسان در طول زمان از دوران جنینی تا تولد، جوانی و پیری، مراحل مشابهی را طی می کند.

4( اعضای تمامی موجودات زنده مراحل زندگی یکسانی داشته و از تاریخ مشابهی برخوردارند.
چه تعداد از گزاره های زیر در خصوص فرهنگ  جهانی نادرست است؟  4     

الف( انسان در بخش بزرگ تری از سطح زمین نسبت به سایر گونه های جانوری، استقرار دارد؛ زیرا با فعالیت های فرهنگی خود و از طریق تصرفاتی که در 
طبیعت انجام می دهد، امکان سازگاری با شرایط مختلف جغرافیایی را پیدا می کند.

ب( فرهنگ های مختلف، گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارد. در طول زمان در یک سرزمین واحد، فرهنگ های متفاوتی، پدید می آید و در 
زمان واحد در سرزمین های متعدد، فرهنگ  های گوناگونی به وجود می آیند.

ج( برخی از فرهنگ ها عمری کوتاه دارند و برخی مدتی طوالنی دوام می آورند. برخی در مناطقی محدود شکل می گیرند و از مرزهای جغرافیایی خود عبور 
نمی کنند ولی برخی دیگر گسترش فراوانی دارند.

د( برخی عناصر فرهنگی تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی بیشتری دارند و برخی این گونه نیستند. فرهنگ ها متنوع اند و این تنوع به عقاید و ارزش های 
اساسی و کالن آن ها بر می گردد. در حالی که روح و شالودۀ همۀ فرهنگ ها یکسان است.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
فرهنگ جهانی چیست و چگونگی گسترش فرهنگ در مقایسه با عناصر آن در کدام گزینه شرح داده شده است؟  4     

1( فرهنگی است که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور کرده و در پهنۀ جهان گسترش می یابدـ  هر دوی آن ها گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارد.
2( فرهنگی است که تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند ـ صرفاً فرهنگ ها گسترۀ 

جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند.
3( فرهنگی است که تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند ـ هر دوی آن ها گسترۀ 

جغرافیایی و تدوام تاریخی متفاوتی ندارند.
4( فرهنگی است که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور کرده و در پهنۀ جهان گسترش می یابدـ  صرفاً فرهنگ ها گسترۀ جغرافیایی و تدوام تاریخی متفاوتی ندارند.

علت هر یک از موارد زیر کدام است؟  4     
»تنوع فرهنگ ها ـ پیدایش منطقۀ مرکزی و پیرامونی ـ پیدایش فرهنگ جهانی«

1( تنوع عقاید و ارزش ها ـ نگاه سلطه جویانه به سایر جوامع ـ پیدایش عقاید و ارزش های یکسان
2( تنوع شالودۀ فرهنگ ها ـ صهیونیسم ـ عبور فرهنگ  از مرزهای جغرافیایی و قومی

3( تنوع گسترۀ جغرافیایی ـ فرهنگ سرمایه داری ـ عبور فرهنگ  از مرزهای جغرافیایی و قومی
4( تنوع تداوم تاریخی ـ مدینۀ فاسقه ـ پیدایش عقاید و ارزش های یکسان

کدام عبارات به فرهنگ جهانی اشاره می کنند؟  4     
الف( فرهنگی است که عقاید، ارزش ها یا رفتار آن ناظر به قوم، منطقه و گروه خاصی است و نگاه سلطه جویانه نسبت به سایر جوامع دارد.

ب( فرهنگی است که تنها کانون ثروت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیۀ آن به خدمت می گیرد.
ج( فرهنگی است که تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.

د( فرهنگی است که عقاید و ارزش های آن ناظر به قوم و گروه خاصی نیست و سعادت همۀ انسان ها را دنبال می کند و از آرمان های مشترک سخن می گوید.
4( الف ـ ب 3( د ـ الف   2( ب ـ ج  1( ج ـ د 

علت »یکسان نبودن فرهنگ هایی که در زمان واحد در سرزمین های متعدد به وجود می آیند«   در کدام گزینه بیان شده است؟  4     
2( برخی از فرهنگ ها عمری کوتاه دارند و برخی مدتی طوالنی دوام می آورند. 1( انسان ها امکان سازگاری با شرایط مختلف جغرافیایی را پیدا می کنند. 

4( فرهنگ های مختلف گسترۀ جغرافیایی یکسانی ندارند. 3( جهان ذهنی و جهان فرهنگی بشر تاریخ متفاوتی دارد. 
در چه صورتی فرهنگ استکبار، جهانی می شود و پیامد جهانی شدن این نوع فرهنگ چیست؟  4  |  

1( در صورتی که نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشد ـ تقسیم جهان به مناطق دوگانۀ مرکزی و پیرامونی 
2( در صورتی که نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشد ـ شکل گیری مدینۀ فاسقه در جهان

3( در صورتی که در مسیر رسیدن به عقاید و آرمان های مشترک انسانی گام بردارد ـ تقسیم جهان به مناطق دوگانۀ مرکزی و پیرامونی
4( در صورتی که در مسیر رسیدن به عقاید و آرمان های مشترک انسانی گام بردارد ـ شکل گیری مدینۀ فاسقه در جهان
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     4  

معلولعلت

)الف(
جهانی شدن 
یک فرهنگ

تنوع روح و 
شالودۀ فرهنگ ها

)ب(

کدام گزینه جدول روبه رو را به درستی کامل می کند؟ 
1( ناظر بودن عقاید یک فرهنگ به قوم خاص و داشتن نگاه سلطه جویانه ـ جهانی شدن فرهنگ ها

2( گسترش فرهنگ حق در جامعه و همسو بودن هنجار ها و رفتار ها با آن ـ همسو بودن هنجارها با آن
3( دنبال کردن عقاید و آرمان های مشترک و سعادت همۀ انسان ها توسط فرهنگ ـ تقسیم جهان به مناطق دوگانه

4( عبور فرهنگ از مرزهای جغرافیایی و گسترش آن در پهنۀ جهان ـ تنوع فرهنگ ها
صهیونیسم ............... و ............... دیگران را در خدمت خود، به کار می گیرد.  4     

1( آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند ـ با دنبال کردن عقاید مشترک انسانی
2( کانون ثروت را مورد توجه قرار می دهد ـ با در دست گرفتن قدرت و ثروت بین المللی

3( از جمله  فرهنگ هایی است که نگاه سلطه جویانه دارد ـ با توجه به عقاید و ارزش های جهان شمول خود
4( دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند ـ با رویکرد دنیوی و این جهانی خود

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟  4     
1( فرهنگی که عقاید، ارزش ها یا رفتار آن ناظر به قوم، منطقه یا گروه خاصی است، با عبور از مرزهای جغرافیایی خود، جهان را به مناطقی دوگانه تقسیم می کند.
2( صهیونیسم آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود، دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیرد.

3( سرمایه داری تنها کانون ثروت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیۀ آن به خدمت می گیرد.
4( فرهنگی که تسلط یک قوم و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند، فرهنگ استکبار است.

فرهنگ سلطه یا استکبار چیست؟  4     
1( فرهنگی است که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در پهنۀ جهان گسترش می یابد.

2( فرهنگی است که عقاید و ارزش های آن ناظر به قوم و منطقۀ خاصی است. 
3( فرهنگی است که دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.

4( فرهنگی است که عقاید آن حق ولی هنجارها و رفتارهای اعضای آن، باطل است.
کدام فرهنگ از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید و ویژگی این فرهنگ چیست؟  4     

1( فرهنگی که ناظر به قوم خاصی نیست ـ جهان را به مناطق دوگانه تقسیم می کند.
2( فرهنگی که تسلط یک قوم بر دیگران را به دنبال می آورد ـ در سطح عقاید و هنجار ها ناسازگار نیست.

3( فرهنگی که هنجارهای آن، مطابق ارزش هایش است ـ مطابق با نیازهای فطری آدمیان است.
4( فرهنگی که سعادت همۀ انسان ها را دنبال می کند ـ با فرهنگ های قومی، قبیله ای منافات دارد.

هر یک از عبارات زیر به کدام مفهوم جامعه شناختی اشاره دارد؟  4     
الف( فرهنگی که عقاید، ارزش ها و هنجار های آن مطابق نیازهای فطری است.       ب( عقاید و ارزش های فرهنگ جهانی          ج( مانع دوقطبی شدن جهان

2( فرهنگ جاهلی ـ عقاید عام ـ عدالت 1( فرهنگ حق  ـ عقاید عام ـ قسط  
4( فرهنگ جاهلی ـ عقاید جهان شمول ـ آزادی 3( فرهنگ حق ـ عقاید جهان شمول ـ حریت 

درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟  4     
الف( فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجار ها و رفتار های آن موافق و همسو با حق نباشد، مدینۀ ضاله می نامد.

ب( عقاید و ارزش های فرهنگ  جهانی باید عقاید و ارزش های مشترک انسانی باشد که از آن ها به عقاید و ارزش های عام و جهان شمول یاد می شود.
ج( فرهنگ هایی که به معنویت اعتقادی نداشته باشند، نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند.

د( فرهنگ های جبرگرا منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشتشان می باشند و قدرت مقاومت را از انسان ها می گیرند.
4( ص ـ غ ـ ص ـ غ 3( غ  ـ غ ـ ص ـ ص  2( غ ـ ص ـ غ ـ ص  1( غ ـ ص ـ غ ـ غ  

فرهنگ حق و فرهنگ مدینۀ فاسقه چه تفاوتی دارند؟  4     
1( در فرهنگ حق هنجارها و رفتار ها همسو با عقاید و ارزش های آن و مطابق نیازهای فطری است در حالی که در فرهنگ مدینۀ فاسقه عقاید و ارزش ها 

حق اند ولی هنجارها و رفتار ها با آن موافق نیستند.
2( در فرهنگ مدینۀ فاسقه عقاید و ارزش ها، هنجارها و رفتار ها، باطل اند در حالی که فرهنگ حق، فرهنگی است که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای 

آن تنها مطابق نیازهای مادی آدمیان است.
3( در فرهنگ حق، هنجارها و رفتار ها همسو با عقاید و ارزش های آن است و مطابق نیازهای فطری است در صورتی که در فرهنگ مدینۀ فاسقه عقاید، 

ارزش ها، هنجارها و رفتار ها، باطل اند.
4( در فرهنگ مدینۀ فاسقه عقاید و ارزش ها حق اند ولی هنجار ها و رفتار ها با آن موافق نیستند در صورتی که فرهنگ حق، فرهنگی است که عقاید، ارزش ها، 

هنجارها و رفتارهای آن تنها مطابق نیازهای مادی آدمیان است.
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هر یک از عبارات زیر به کدام ویژگی فرهنگ جهانی اشاره می کند؟  4     
»ارائۀ معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش ها ـ مانع بهره کشی ظالمانۀ برخی از برخی دیگر ـ گرفتاری به بحران های روحی و روانی« 

4( حقیقتـ  عدالت و قسطـ  معنویت 3( معنویتـ  حریت و آزادیـ  معنویت  2( معنویتـ  حریت و آزادیـ  حقیقت  1( حقیقتـ  عدالت و قسطـ  حقیقت 
کدام یک از عبارات زیر دربارۀ »ویژگی های فرهنگ جهانی« نادرست است؟  4  |  

1( برخی قید و بند ها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینۀ ظلم بر انسان را فراهم می کنند؛ فرهنگ جهانی باید انسان را از این 
قید و بندها رها کند  حریت

2( فرهنگی که صرفاً متوجه نیازهای مادی و دنیوی است و از نیازهای ابدی و معنوی انسان چشم پوشی می کند در صورتی که در مسیر جهانی شدن گام 
بردارد، بشر را به بحران روحی گرفتار می کند  معنویت

3( فرهنگ هایی که فاقد این ویژگی  باشند، نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند و از ارزش های خود دفاع کنند  حقیقت
4( فرهنگ  جهانی باید بتواند بر اساس عقاید و ارزش های بنیادین خود به سازماندهی و مدیریت الزم برای پاسخگویی به نیازهای متغیر مبادرت کند  تعهد و مسئولیت

کدام گزینه به ترتیب به ویژگی »عدالت و قسط«، »تعهد و مسئولیت« و »حریت و آزادی« از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی اشاره می کند؟  4     
1( مانع قطبی شدن جهان ـ انکار نقش انسان در تعیین سرنوشتشان ـ تبدیل انسان به موجودی منفعل 

2( مانع پایمال شدن حقوق انسان ها ـ ایجاد زمینه برای گسترش فرهنگ ـ رهایی از قید و بند ها
3( مانع تفرقه بین جوامع ـ مانع نفوذ سلطه گران ـ مانع تباه شدن امکانات بشر

4( مانع گرفتاری به بحران های روحی ـ سلب قدرت مقاومت از انسان ـ سنجش عقاید و ارزش ها
کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟  4     

1( فرهنگی که صرفاً متوجه نیازهای مادی و دنیوی است و نیازهای ابدی و معنوی انسان چشم پوشی می کند، در صورتی که گام در مسیر جهانی شدن 
بگذارد، بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار می سازد.

2( همۀ قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند و زمینۀ ظلم بر انسان را فراهم می کنند. فرهنگ جهانی باید حریت و آزادی 
انسان از این قید و بندها را تأمین کند.

3( فرهنگ جهانی برای رسیدن به آرمان های جهانی خود باید بتواند بر اساس عقاید و ارزش های بنیادین خود یک جامعۀ جهانی را تعریف نماید و مسیر 
حرکت به سوی آن جامعه را ترسیم کند.

گر فرهنگی نتواند به این پرسش ها پاسخ دهد، توان دفاع از  4( فرهنگ جهانی ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد؛ ا
هویت خود را از دست می دهد.

کدام گزینه به روند صحیحی اشاره می کند؟  4     
1( انکار نقش انسان در تعیین سرنوشتش توسط فرهنگ های جبرگرا  ایجاد زمینۀ نفوذ بیگانگان  سلب قدرت مقاومت انسان

2( سلب قدرت مقاومت انسان  تبدیل انسان به موجودی منفعل  انکار نقش انسان در تعیین سرنوشتش توسط فرهنگ های جبرگرا
3( ایجاد زمینۀ نفوذ بیگانگان  سلب قدرت مقاومت انسان  تبدیل انسان به موجودی منفعل

4( انکار نقش انسان در تعیین سرنوشتش توسط فرهنگ های جبرگرا  سلب قدرت مقاومت انسان  ایجاد زمینۀ نفوذ بیگانگان
کدام فرهنگ جهان را به مناطق دوگانه تقسیم می کند؟  4     

1( فرهنگی که از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید و ناظر به نوع بشر است.
2( فرهنگی که هنجارها و رفتار های آن موافق با حق نباشد.
3( فرهنگی که عقاید و رفتار آن ناظر به گروهی خاص است.

4( فرهنگی که عقاید و ارزش های آن موافق با حق نباشد.
موارد زیر به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟   4     

»به خدمت گرفتن منطقۀ پیرامونی توسط منطقۀ مرکزی« و »ایجاد امکان سازگاری با شرایط مختلف جغرافیایی از طریق فعالیت های انسانی«
گونی تاریخی فرهنگ ها 2( فرهنگ سرمایه داری ـ گونا 1( مدینۀ فاسقه ـ نگاه معنوی به طبیعت 
4( مدینۀ فاسقه ـ تناسب هویت های فردی و طبیعی 3( فرهنگ صهیونیسم ـ نگاه دنیوی جهان متجدد به طبیعت 

رویکرد اصلی فرهنگ بین المللی صهیونیسم چیست؟  4     
1( آرمان هایش متوجه نژادی خاص است و دیگران را با رویکرد مادی در خدمت این نژاد به کار می گیرد. 

2( ارزش هایش در جهت تکامل بشر غربی بوده و در پی ایجاد جامعۀ مطلوب جهانی است. 
3( ارزش هایش ناظر به منطقه ای خاص بوده و نگاه سلطه جویانه نسبت به اقوام دیگر ندارد. 

4( آرمان ها و ارزش هایش متوجه جامعه جهانی است و رویکرد جهان معنوی را دنبال می کند. 
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هر یک از عبارات »فرهنگی است که از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید ـ فرهنگی است که دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند ـ   4     

فرهنگی است که آرمان های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود، دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیرد ـ فرهنگی 
است که کانون قدرت و ثروت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیۀ آن به خدمت می گیرد.« با کدام گزینه در ارتباط است؟
2( فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سلطهـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ سرمایه داری 1( فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ سلطهـ  فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سرمایه داری 
4( فرهنگ سلطهـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ جهانیـ  فرهنگ سرمایه داری 3( فرهنگ سرمایه داریـ  فرهنگ صهیونیسمـ  فرهنگ سلطهـ  فرهنگ جهانی 

کدام یک از گزینه های زیر مدینۀ فاسقه فارابی را نشان می دهد؟  4     
1( جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق نباشد.

2( جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد و هنجارها و رفتارهای آن نیز موافق با حق باشد.
3( جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق نباشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق باشد.
4( جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق نباشد و هنجارها و رفتارهای آن نیز موافق حق نباشد.

فرهنگی شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را دارد که:   4     
1( عقاید، آرمان ها و ارزش های آن مطابق با فطرت باشد ـ بتواند کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار دهد. 

2( بتواند کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار دهد ـ عقاید و آرمان ها و رفتارهای آن ناظر به قوم و منطقه و گروهی خاص باشد.
3( عقاید، آرمان ها و ارزش های آن موافق با فطرت باشد ـ هنجارها و رفتارهای خود را بر اساس عقاید و آرمان های خویش سازمان دهد.

4( عقاید، ارزش ها و یا رفتار آن ناظر به قوم، منطقه یا گروهی خاص است ـ هنجارها و رفتارهای خود را بر اساس عقاید و آرمان های خویش سازمان دهد.
کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در ارتباط با فرهنگ سلطه صحیح است ولی در رابطه با فرهنگ واحد جهانی صحیح نیست؟  4  |  

1( فرهنگ سرمایه داری با عبور از مرزهای جغرافیایی جهان را به مناطق دوگانه تقسیم می کند و ناظر به نوع بشر است ـ تسلط گروهی خاص را بر دیگران 
به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند. 

2( صهیونیسم بین الملل ارزش ها و عقاید خود را ناظر به قوم و منطقۀ خاصی می داند و نگاه سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارد ـ عقاید، ارزش ها، 
هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری می باشد.

3( فرهنگ سرمایه داری کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیۀ آن به خدمت می گیرد ـ سعادت همۀ 
انسان ها را دنبال می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید.

 4( صهیونیسم بین الملل آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود، دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیردـ 
عقاید و آرمان ها و ارزش های آن موافق با فطرت آدمیان است و تسلط جامعۀ خاص را بر دیگران به دنبال می آورد. 

کدام یک از گزینه های زیر به »ویژگی حقیقت« از ارزش هایی که یک فرهنگ مطلوب جهانی باید از آن ها برخوردار باشد، اشاره دارد؟   4     
1( به پرسش های بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی انسان ها پاسخ می دهد و مانع از بروز بحران های روحی و روانی می شود.

2( معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف می باشد و در نتیجه می تواند از درستی ارزش ها و عقاید خود دفاع کند.
3( یک فرهنگ را در برابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند و زمینۀ گسترش فرهنگ را فراهم می کنند.

4( مانع پایمال شدن حقوق انسان ها و دوقطبی شدن جهان و استضعاف و بهره کشی ظالمانۀ برخی از برخی دیگر می شود.
به ترتیب هر یک از موارد زیر نتیجۀ فقدان کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی است؟  4     

 بحران های روحی و روانی انسان  دوقطبی شدن جهان  نفوذ فرهنگ بیگانگان  عدم توانایی در دفاع از ارزش ها
2( معنویت ـ قسط ـ آزادی ـ مسئولیت 1( معنویت ـ تعهد ـ حقیقت ـ تعهد  
4( حریت ـ عقالنیت ـ تعهد ـ حقیقت 3( حریت ـ عقالنیت ـ آزادی ـ مسئولیت 

ویژگی حقیقت چه نتیجه ای را در ارتباط با فرهنگ به بار می آورد؟   4     
1( یک فرهنگ را در برابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازد و زمینۀ گسترش فرهنگ را فراهم می کند.

2( به پرسش های بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی انسان ها پاسخ می دهد و مانع از بروز بحران های روحی و روانی می شود.
3( مانع پایمال شدن حقوق انسان ها، دوقطبی شدن جهان و استضعاف و بهره کشی ظالمانه برخی از برخی دیگر می شود.

4( معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف به دست می دهد و در نتیجه می توان از حقانیت ارزش ها و عقاید خود دفاع کرد.
هر یک از عبارات »زمینۀ گسترش فرهنگ را فراهم می کنند ـ توانایی پاسخ به پرسش های بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی ـ ارزشی است که همواره در کنار   4     

ارزش های دیگر معنای خود را پیدا می کند ـ معیار و میزانی برای سنجش عقاید«، با کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی مرتبط است؟
2( مسئولیت و تعهد ـ معنویت ـ حریت و آزادی ـ حقیقت  1( معنویت ـ مسئولیت و تعهد ـ حقیقت ـ حریت و آزادی 
4( حقیقت ـ حریت و آزادی ـ معنویت ـ مسئولیت و تعهد 3( حریت و آزادی ـ حقیقت ـ مسئولیت و تعهد ـ معنویت 
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هر یک از عبارات زیر، به ترتیب نتیجۀ چیست؟  4     
»آزادی همواره در کنار ارزش های دیگر معنای خود را پیدا می کند.«، »فرهنگی که فاقد توانایی دفاع از ارزش ها و حقانیت آن ها است« و »گرفتار شدن 

انسانیت به بحران های روحی و روانی« 
1( آزادی همواره آزادی از یک امر برای رسیدن به امر دیگری است ـ قائل نبودن به یک حقیقت و محروم بودن از عقالنیت نوع اول ـ فقدان ویژگی معنویت

2( آزادی همواره آزادی از یک امر برای رسیدن به امری دیگر است ـ قائل نبودن به یک حقیقت ـ فقدان آزادی و فراهم کردن زمینۀ ظلم
3( معنای راستین آزادی، آزادی از قید و بندهایی است که مانع رسیدن آدمی به حقیقت و حقوق انسانی او می شوند ـ محروم بودن از عقالنیت نوع دوم 

ـ بسط و گسترش سکوالریسم
4( معنای راستین آزادی، آزادی از قید و بندهایی است که مانع رسیدن آدمی به حقیقت و حقوق انسانی او می شوند ـ قائل نبودن به یک حقیقت و محروم 

گرایی بودن از عقالنیت نوع اول ـ بسط و گسترش دنیا
به ترتیب کدام فرهنگ ها ظرفیت جهانی شدن را ندارند و »مقاومت در برابر فرهنگ های رقیب« نتیجۀ برخورداری از کدام ارزش است؟  4     

1( فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی نیست ـ حقیقت
2( فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند ـ مسئولیت و تعهد

3( فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی نیست ـ مسئولیت و تعهد
4( فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند ـ حقیقت

)+ درس 1 یازدهم(  4      روح و شالودۀ هر فرهنگ چیست و اساس تنوع فرهنگ ها کدام عامل است؟ 
2( قلمرو تاریخی و جغرافیایی آنـ  عقاید و ارزش های اساسی و کالن 1( عقاید و ارزش های اساسی و کالنـ  عقاید و ارزش های اساسی و کالن 

4( عقاید و ارزش های اساسی و کالنـ  افرادی که در پرتو آن فرهنگ زندگی می کنند. 3( قلمرو تاریخی و جغرافیایی آنـ  افرادی که در پرتو آن فرهنگ زندگی می کنند. 

کدام گزینه در ارتباط با ویژگی های »تعهد«، »قسط« و »حریت« در فرهنگ مطلوب جهانی صحیح است؟ )به ترتیب(  4     
1( مقاوم ساختن یک فرهنگ در برابر فرهنگ های رقیب ـ مقاوم ساختن یک فرهنگ در برابر فرهنگ های رقیب ـ فراهم کردن زمینۀ گسترش فرهنگ

2( مقاوم ساختن یک فرهنگ در برابر فرهنگ های رقیب ـ مانع استضعاف ظالمانۀ برخی از برخی دیگر ـ پیدا کردن معنای راستین خود در کنار ارزش های 
حقیقت، معنویت و عدالت 

3( مانع پایمال شدن حقوق انسان هاـ  توان دفاع از حقانیت ارزش ها و عقاید خودـ  پیدا کردن معنای راستین خود در کنار ارزش های حقیقت، معنویت و عدالت 
4( مانع پایمال شدن حقوق انسان ها ـ توان دفاع از حقانیت ارزش ها و عقاید خود ـ فراهم کردن زمینۀ گسترش فرهنگ

هر یک از عبارت های زیر، به کدام فرهنگ ها یا آرمان ها اشاره دارد؟ )به ترتیب(  4     
 آرمان ها یا ارزش هایی که می خواهد دیگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی بکشاند.

 فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد.
 آرمان ها یا ارزش های آن، با رویکرد دنیوی، دیگران را در خدمت به نژاد خاصی به کار می گیرد.

 فرهنگی که کانون ثروت و قدرت را برای به خدمت گرفتن کشورهای دیگر، مورد توجه قرار می دهد.
1( فرهنگ سلطه ـ فرهنگ استکبار ـ فرهنگ صهیونیسم ـ فرهنگ سرمایه داری

2( فرهنگ سرمایه داری ـ فرهنگ صهیونیسم ـ ارزش های فرهنگ سلطه ـ فرهنگ سرمایه داری
3( فرهنگ استکبار ـ فرهنگ صهیونیسم ـ فرهنگ استکبار ـ فرهنگ صهیونیسم

4( فرهنگ صهیونیسم ـ فرهنگ استکبار ـ فرهنگ سرمایه داری ـ فرهنگ صهیونیسم
درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به ترتیب کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟  4  |  

الف( فرهنگی که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قومی خاص نیست، می تواند از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن  گوید.
ب( فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است.

ج( فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق نباشد، اما هنجارهای آن همسو یا حق باشد، مدینۀ فاسقه می نامد.
د( فرهنگ های مختلف، گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی دارند و در طول زمان، در سرزمینی واحد، فرهنگ های یکسانی پدید می آیند.

4( ص ـ ص ـ غ ـ غ 3( غ ـ ص ـ ص ـ ص  2( ص ـ غ ـ غ ـ ص  1( ص ـ غ ـ ص ـ ص 
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هر یک از عبارت های زیر، به ترتیب با کدام گزینه ارتباط پیدا می کند؟  4     

 با وجود این ارزش جهان شمول، می توان از قطبی شدن جهان، بهره کشی ظالمانۀ برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر و در نتیجه پایمال شدن 
حقوق انسان ها جلوگیری کرد.

 فرهنگ جهانی باید چنین روحیه ای را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید جهان شمول را فراهم آورد.
 هر فرهنگ با وجود آن می تواند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشد تا از حقانیت آن ارزش ها دفاع کند.

 وجود چنین ارزش جهان شمولی باعث پیشگیری از تفرقه بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر می شود.
2( عدالت ـ تعهد و مسئولیت ـ حقیقت ـ عدالت 1( آزادی ـ معنویت ـ تعهد و مسئولیت ـ عقالنیت 
4( آزادی ـ تعهد و مسئولیت ـ عقالنیت ـ آزادی 3( عقالنیت ـ معنویت ـ تعهد و مسئولیت ـ حقیقت 

گر فرهنگ جهانی، از ............ برخوردار نباشد و صرفاً متوجه نیازهای مادی و دنیوی انسان باشد، بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار می سازد و   4      ا
گر فرهنگی، فاقد ویژگی ............ باشد، نمی تواند به پرسش های بنیادین بشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد و سرانجام یک فرهنگ مطلوب باید دارای  ا

ویژگی ............ باشد تا بتواند برخی قید و بندها را که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شود، از بین ببرد.
2( عقالنیت ـ عدالت ـ معنویت 1( تعهد و مسئولیت ـ عقالنیت ـ حقیقت 
4( معنویت ـ عدالت ـ معنویت 3( معنویت ـ عقالنیت ـ آزادی  

تعریف بیان شده در کدام گزینه با مفهوم مورد نظر تناسب ندارد؟  4     
1( فرهنگ استکبار: فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد و دیگر اقوام و جوامع را به ضعف و ناتوانی می کشاند.
2( عقالنیت فرهنگ جهانی: فرهنگ جهانی باید عالوه بر پرسش های بنیادین، در شرایط تاریخی مختلف، توانایی پاسخ گویی به پرسش های ثابت و متغیر بشر را داشته باشد.

گاهی و عمل  3( جهان فرهنگی: بخش اجتماعی جهان انسانی را در برمی گیرد و شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و خود نیز محصول آ
مشترک انسان ها می باشد.

4( فرهنگ جبرگرا: نقش انسان ها را در تعیین سرنوشتشان انکار می کنند، ولی قدرت مقاومت را از آن ها نمی گیرند، بلکه آن ها را به موجوداتی فعال تبدیل می کنند.
به ترتیب هر یک از عبارت های زیر، بیانگر کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی می باشد؟  4     

 باید عالوه بر پرسش های بنیادین، توانایی پاسخ به پرسش های ثابت و متغیر بشر را داشته باشد.
 با این ویژگی، می تواند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف را داشته باشد.

 باید این ویژگی را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.
 فرهنگ هایی که نتوانند چنین ویژگی ای را داشته باشند، نمی توانند از حقانیت ارزش های خود دفاع کنند.

2( تعهد و مسئولیت ـ عدالت ـ معنویت ـ عدالت 1( عقالنیت ـ حقیقت ـ عدالت ـ آزادی 
4( عقالنیت ـ حقیقت ـ تعهد و مسئولیت ـ حقیقت 3( تعهد و مسئولیت ـ عدالت ـ آزادی ـ معنویت 

ارزش جهان شمول ............ است که می تواند از تفرقه بین جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کند. در مقابل ارزش ............ است که برخی   4     
فرهنگ ها با قید و بندهایشان مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند. فرهنگ جهانی باید با ............، از قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانۀ 
برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر جلوگیری کند و فرهنگ جهانی باید از ............ برخوردار باشد تا مانع گرفتار شدن انسان ها به بحران های روحی و روانی گردد.

2( عدالت ـ آزادی ـ عدالت ـ معنویت 1( تعهد و مسئولیت ـ حقیقت ـ آزادی ـ معنویت 
4( عقالنیت ـ عقالنیت ـ تعهد و مسئولیت ـ آزادی 3( حقیقت ـ عقالنیت ـ عدالت ـ آزادی 

در کدام یک از گزینه های زیر عبارت های بیان شده، با هم تناسب ندارند؟  4     
1( فرهنگ استکبار: فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد.

2( فرهنگ صهیونیسم: فرهنگی که کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد.
3( فرهنگ جهانی: فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در جهان گسترش می یابد.

4( فرهنگ سلطه: فرهنگی که دیگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند.
فرهنگ جهانی مطلوب، باید دارای سطوحی از عقالنیت باشد؛ یعنی ............  4     

1( باید روحیه ای در انسان ایجاد کند که زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.
2( بتواند براساس عقاید و ارزش های بنیادین خود، زمینۀ نفوذ و حمایت سلطه گران را فراهم سازد.

3( بتواند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته و از حقانیت عقاید خود دفاع کند.
4( عالوه بر پرسش های بنیادین انسان، توانایی پاسخ به پرسش های متفاوت و متغیر او را داشته باشد.
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جهان غرب هویت خود را بر اساس اقتصاد شکل می دهد و سرمایه داری  			  	
عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است، جوامع دیگری که به تبعیت از 

غرب رویکرد سکوالر و دنیوی دارند نیز هویت سرمایه داری پیدا می کنند.
انواع تحریم های اقتصادی و نفتی و مالی بر علیه کشور اجرا شده تا  			  3

اوالً درآمد نفتی کشور را محدود کنند ثانیاً از انتقال آن به کشور ممانعت کنند.
افزایش  			 زیرا  است؛  آن  جمعیت  جامعه،  هر  بقای  شرط  اولین   	

جمعیت یک جهان اجتماعی، به منزلۀ گسترش فرهنگ و معانی آن است. 
هویت هر جهان اجتماعی، براساس فرهنگ )عقاید و ارزش های کالن(  	3	  	

آن شکل می گیرد و به همین دلیل از آن به »هویت فرهنگی« تعبیر می شود. 
گسترش جهان اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ و معانی آن صورت می گیرد. 
کاهش جمعیت می تواند زمینه ساز بسط و تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد. 

	  به آن دسته از فعالیت های روزمره که برای تهیه و تولید وسایل  	3	
ضروری زندگی و رفع نیازهای مادی و معیشتی خود و دیگران انجام می دهیم، 

کنش اقتصادی می گویند. 
 اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت آن است. 

 تأمین جمعیت مناسب برای جهان های اجتماعی، مسئله ای هویتی است. 
 هدف اسالم، تأسیس جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن است. الزمۀ 

تحقق این هدف، داشتن جمعیت مناسب است. 
 اقتصاد، روزنۀ ورود استعمار و نابودی هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

جوامع به شمار می رود. 
بررسیعباراتنادرست:  	3	  	

باعث  ایجاد می کند و  اقتصاد شکننده، درآمد هنگفت و بدون زحمتی  الف( 
شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای )نه قوی و غیرشکننده( می شود که 

مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. 
سیاست های  )نه  اقتصاد  سویی  از  که  غرب  سلطه گر  کشورهای  از  برخی  د( 
جمعیتی( را اساس همه چیز می پندارند و از سوی دیگر، تمامی شیوه  های 
اقتصادی غیرسرمایه داری را نابود شده می بینند، پاشنۀ آشیل ایران اسالمی را 

اقتصاد )نه جمعیت( می دانند. 
در گزینۀ )3(، قسمت اول درست است زیرا تولید ملی ضعیف و  33	  3

شکننده ای را ایجاد می کند که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت 
رفاه  احساس  بلندمدت(،  )نه  کوتاه مدت  این وضعیت می تواند در  ولی  است 
بیشتری را آن هم با نوسانات زیاد )نه بدون نوسانات(، برای مردم به ارمغان آورد. 

3  جهان اجتماعی برخالف جهان طبیعی و جهان نفسانی انسان ها  	3	
گاهی مشترک آدمیان شکل می گیرد. با فرهنگ و آ

 با انقالب فرانسه دولت هایی شکل گرفت که به طور رسمی گسست خود را 
با  را  برخالف »حکومت های گذشته« خود  این دولت ها  کردند.  اعالم  از دین 
هویتی دینی و معنوی نمی شناختند؛ پس حکومت های قبل از انقالب فرانسه 

هویت دینی و معنوی داشته اند. نه سیاسی، تاریخی و جغرافیایی. 
 روشنگری با رویکرد دنیوی، هنگامی که با »شناخت عقلی« همراه باشد، به 

دلیل این که مرجعیت وحی را نمی پذیرد، به دئیسم ختم می شود.

هر چه با عمل و اندیشۀ انسان پدید می آید مربوط به جهان  	3	  	
انسانی است. جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود و هر فرد 
بر اساس عقاید و ارزش های خود مسائل روزمرۀ زندگی خود را تفسیر می کند. 

جهان تکوینی پیش از انسان وجود داشته است.
جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه است. ذهن افراد و فرهنگ  	3	  3

جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.
مجموعه های بزرگ و مهم که شامل پدیده های متفاوت پیرامون ما  	3	  3

می شوند به دلیل اهمیتشان جهان نامیده می شوند. هر چه با اندیشه و عمل 
بخش  دو  به  انسانی  دارد. جهان  تعلق  انسانی  به جهان  می آید  پدید  انسان 

فردی و اجتماعی تقسیم می شوند.
 جهان فردی = جهان ذهنی / جهان اجتماعی = جهان فرهنگی 

بخش فردی جهان انسانی نشانگر این است که هر کدام از ما  	3	  	
سؤال  صورت  جملۀ  و  داریم  ویژه ای  دانسته های  و  خلقیات  و  خصوصیات 

نشان دهندۀ همین موضوع است.
	  بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسان تناسب و هماهنگی  	3	

وجود دارد.
)جهان فرهنیگ که خب همون جهان اجتماعیه!!!(

در این دیدگاه جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آن ها است  			  3
و نه برعکس.

متفکران اسالمی جهان تکوینی را به 2 بخش طبیعت و فوق  			  	
به  تکوینی  جهان  کردن  محدود  با  غربی  متفکران  می کنند.  تقسیم  طبیعت 

جهان طبیعت از 3 جهان طبیعت، ذهن و فرهنگ سخن می گویند.
	  اغالل و سالسل در قرآن زنجیرهایی اند که انسان را در دنیا و  			

آخرت به بند می کشد.
 قرآن جهان فردی را نادیده نمی گیرد و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و 

کید می کند. جامعه تأ
فرهنگی،  و جهان  نیست  به طبیعت  تکوینی محدود  قرآن جهان  نگاه  از   

ذهنی و تکوینی مهم و در تعامل با یکدیگرند.
این جمله به تعامل و رابطۀ بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی  3		  3

اشاره می کند و در نتیجه رابطۀ علت و معلولی با تناسب و هماهنگی بخش 
ذهنی و فرهنگی جهان انسانی دارد.

وقتی فردی دربارۀ موضوعی خاص می اندیشد، در محدودۀ فردی  			  	
و ذهنی خود قرار  دارد، ولی هنگامی که اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته 
با دیگران رفتار می کند و به  اندیشه و تصمیم خود  یا براساس  بیان می کند 

جهان فرهنگی وارد می شود.
	  دیدگاه اول  ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی مادی دارند و  			

علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.
و جوامع  فرهنگ ها  که  است  مادۀ خامی  تکوینی  دوم  جهان  دیدگاه    

مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.
 دیدگاه سوم  قرآن کریم جهان فردی اشخاص را نادیده نمی گیرد و بر 

کید می کند. مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأ
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 دیدگاه چهارم  جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل 

خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهد.
جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است، از بخش اجتماعی جهان  			  	

انسانی با عنوان جهان فرهنگی و از بخش فردی آن با عنوان جهان ذهنی تعبیر 
می کنند و بدین ترتیب جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود.

پرسش های بنیادین به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند:  			  	
 هستی شناسانه  انسان شناسانه  معرفت شناسانه. پرسش  مذکور 

در گزینۀ )4( از پرسش های اساسی هر فرهنگ نیست.
انسان موجودی مختار است  انسان شناسانه / حقایق را به  			  3

قبال  در  آدمی   / معرفت شناسانه  می توان شناخت   وحی  و  عقل  وسیلۀ 
فرهنگی که به او منتقل می شود، فعال و تأثیرگذار است  انسان شناسانه

هر فرهنگی در عمیق ترین الیه های خود )عقاید و ارزش ها( به  			  	
بنیادی ترین پرسش های بشر پاسخ می دهد. این پرسش ها و پاسخ های بنیادی، 
همان عقاید اساسی یا تصاویر بنیادی هر فرهنگ از انسان و جهان را می سازند 

و به مثابه روح یا شالودۀ فرهنگ عمل می کنند.
یا تصاویر  			 بنیادی، همان عقاید اساسی  پرسش ها و پاسخ های   	

شالودۀ  یا  روح  مثابه  به  و  را می سازد  و جهان  انسان  از  فرهنگ  هر  بنیادی 
فرهنگ عمل می کنند. پرسش های بنیادی به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند: 

 هستی شناسانه  انسان شناسانه  معرفت شناسانه
پاسخ های متفاوت به این پرسش های اساسی، جهان های فرهنگی مختلفی پدید می آورد.

گاهی و عمل مشترک انسان ها است. بین دو 			 فرهنگ، محصول آ  	
هر  دارد؛  وجود  هماهنگی  و  تناسب  انسانی  جهان  فرهنگی  و  ذهنی  بخش 
فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد 
نیز  اخالقی  و  عقیده  نوع  هر  و  و ظهور می دهد  بروز  اجازۀ  نوع  به همان  و 
پرسش های  به  متفاوت  پاسخ های  است.  خود  با  متناسب  فرهنگی  جویای 
اساسی )شامل پرسش های هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه( 

جهان های فرهنگی یا اجتماعی مختلفی پدید می آورد.
هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد  			  	

پدید می آورد و به همان نوع اجازۀ بروز و ظهور می دهد.
باهوش و جوان  جهان فردی یا ذهنی / ایرانی و کشاورز   3		  	

جهان اجتماعی یا فرهنگی
الف: جهان اجتماعی یا فرهنگی / ب: جهان انسانی 			  3

بررسیگزینهها:
2( جهان انسانی ـ جهان ذهنی 1( جهان اجتماعی ـ جهان ذهنی 

4( جهان اجتماعی ـ جهان ذهنی 3( جهان اجتماعی ـ جهان انسانی 
بررسیگزینهها: 			  	

2( درست ـ نادرست ـ درست 1( درست ـ درست ـ درست 
4( درست ـ نادرست ـ نادرست 3( درست ـ درست ـ نادرست 

بررسیعباراتنادرست: 			  	
الف( پدیده های اطراف ما در منظومه های بزرگ و مهمی دسته بندی می شوند 

که به دلیل اهمیت این منظومه ها از آن ها به »جهان ها« تعبیر می شود.

ج( گروهی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند، با تقسیم جهان 
انسانی به دو جهان ذهنی و جهان فرهنگی از سه جهان سخن می گویند.

الف( فرهنگ شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و  			  	
گاهی و عمل مشترک انسان هاست. خود نیز محصول آ

از  نیز  جامعه  و  باشد  داشته  الهی  اخالقی  انسان  هرگاه  قرآن  منظر  از  ب( 
فرهنگی توحیدی برخوردار باشد، جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی 

انسان ها می گشاید.
ج( گروهی از افراد جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند. 
در این دیدگاه  جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و استقالل خود را در برابر 

جهان فرهنگی از دست می دهد.
خجالتی بودن: جهان ذهنی یا فردی / تعامل با دیگران: جهان  			  	

اجتماعی یا فرهنگی / رفتن نزد یک روان شناس: جهان اجتماعی یا فرهنگی
بررسیعباراتنادرست: 			  3

ب( ... از سه جهان طبیعت، ذهن و فرهنگ سخن می گویند.
کید می کند. د( ... بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأ

الف( فردی که از ترس از ارتفاع رنج می برد  جهان ذهنی یا فردی/ 			  	
ب( مجرمی که تجربۀ زندانی شدن دارد  جهان فردی یا ذهنی / ج( افراد 

معترضی که در خیابان راهپیمایی می کنند  جهان فرهنگی یا اجتماعی 
جهان ذهنی یا فردی / نوشتن نامه برای  			 احساس دلتنگی   3

دیگران  جهان اجتماعی یا فرهنگی
شکل مذکور به ارتباط و تأثیر متقابل دو جهان ذهنی )فردی(  			  	

و  قلمرو دو جهان فردی  به   )1( گزینۀ  اشاره می کند.  )اجتماعی(  فرهنگی  و 
اجتماعی می پردازد. 

در گزینۀ )3( جهان عینی همان جهان طبیعی است )پس به دو تا جهان اشاره نکرده(. 
اما  تأثیر متقابل جهان فردی و اجتماعی اشاره شده است  به  در گزینۀ )4( 
کید دارد )نه بر عکس!(  قرآن کریم بر مسئولیت فرد در مقابل فرهنگ و جامعه تأ

بازم منتظر توضییح؟! گزینۀ )2( درسته دیگه!
وقتی فردی دربارۀ مسئله ای خاص می اندیشد، در محدودۀ فردی  3		  3

و ذهنی خود به سر می برد ولی هنگامی که اندیشۀ خود را به صورت گفتار یا 
نوشتار بیان می کند یا براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند، 

به محدودۀ اجتماعی و فرهنگی وارد می شود.
بررسیگزینهها:

2( نادرست ـ درست ـ نادرست  1( درست ـ درست ـ نادرست 
4( درست ـ نادرست ـ درست 3( درست ـ درست ـ درست  

بی نظمی و گم کردن وسایل  جهان انسانیـ  خلقیات فردیـ   			  	
جهان ذهنی ـ ابعاد اخالقی

صحبت کردن والدین با کودک  جهان انسانی ـ جهان اجتماعی 
هویت  ـ  انسانی  جهان  ـ  اجتماعی  جهان  والدین   توسط  کودک  تنبیه 

فرهنگی جهان انسانی
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جهان هستی

الف( جهان تکوینی

جهان انسانی

جهان طبیعت

جهان فوق طبیعت

ب( جهان اجتماعی

جهان فردی
بررسیگزینهها: 

2( درست ـ نادرست 1( درست ـ نادرست 
4( درست ـ درست 3( نادرست ـ درست 

برخی جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند و این  			  	
جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند؛ از این دیدگاه ذهن 
افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر 
قائل  تفاوتی  انسانی  علوم  و  علوم طبیعی  بین  گروه  این  است.  علوم طبیعی 
دربارۀ  داوری  امکان  رفتن  بین  از  تفاوت سبب  این  گرفتن  نادیده  و  نیستند 

عقاید و ارزش های اجتماعی می شود.
گروهی جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند.  			  3

این گروه جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می دانند و جهان تکوینی 
را نیز مادۀ خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند. در 
این دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و استقالل خود را در برابر 

جهان فرهنگی از دست می دهند.
بررسیگزینهها: 			  	

2( نادرست ـ درست 1( درست ـ درست 
4( نادرست ـ نادرست 3( درست ـ نادرست 

در نگاه قرآن، جهان تکوینی براساس حکمت و مشیت خداوند  			  	
سبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد.

بررسیگزینهها: 			  	
2( نادرست ـ درست ـ درست  1( درست ـ درست ـ درست 
4( نادرست ـ درست ـ درست 3( درست ـ درست ـ نادرست  

د( از منظر قرآن، هرگاه جامعه از فرهنگی توحیدی برخوردار باشد،  			  	
جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید.

هستی  			 جهان  و  انسان  صحیح  شناخت  مانع  دیدگاه ها  برخی   	
می شوند، وقتی انسان از شناخت خویشتن و جهان هستی بازماند، از تعامل 
صحیح با جهان هستی و شکوفایی استعدادهای خویش در می ماند. قرآن کریم 
از عقاید و اعمالی که مانع دستیابی انسان به حقیقت خویش و جهان هستی 
می شوند، به اغالل و سالسل یاد می کند؛ اغالل و سالسل، زنجیرهایی هستند 

که انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند.
از منظر قرآن کریم هرگاه انسان اخالق الهی داشته باشد و جامعه  3		  	

نیز از فرهنگی توحیدی برخوردار باشد، جهان تکوینی )طبیعی و فوق طبیعی( 
درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید.

انسانی  			 جهان  است.  انسانی  جهان  از  بخشی  اجتماعی  جهان   3
محصول زندگی انسان هاست و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، 

مربوط به این جهان است.

بخش اجتماعی جهان انسانی هویتی فرهنگی دارد. به همین دلیل  			  	
اجتماعی  زندگی  شیوۀ  فرهنگ  فرهنگی می نامند.  را جهان  اجتماعی  جهان 
گاهی و عمل مشترک میان آدمیان است.  انسان ها را شکل می دهد و حاصل آ

بخش فردی جهان انسانی به زندگی شخصی و فردی انسان ها  			  	
برمی گردد و ابعاد اخالقی و ذهنی و روانی انسان ها به این بخش مربوط می شود.

از بخش جهان انسانی با عنوان جهان فرهنگی و از بخش فردی  			  	
آن با عنوان جهان ذهنی تعبیر می کنند و بدین ترتیب جهان فرهنگی در برابر 

جهان ذهنی قرار داده می شود.
مطابق شکل از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان جهان  			  	

با عنوان جهان ذهنی تعبیر می کنند و بدین  از بخش فردی آن  فرهنگی و 
ترتیب جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود. 

اندیشه دربارۀ مسئله ای خاص و بیان اندیشه به صورت گفتار و  			  	
نوشتار و رفتار به معنای این است که فرد در محدودۀ جهان فردی و ذهنی 

خود زندگی می کند و به جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد. 
تفسیر مسائل روزمرۀ زندگی فرد بر اساس عقاید و ارزش ها می باشد  			  	

و بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد.
هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات روانی را در افراد  			  	

پدید می آورد و به همان نوع اجازۀ بروز و ظهور می دهد و هر نوع اخالقی نیز 
جویای فرهنگی متناسب با خود است. 

تمامی پدیده های جهان هستی محصول زندگی انسان نمی باشند و  			  	
جهان انسانی اعم از این که فردی یا اجتماعی باشد در برابر جهان تکوینی قرار دارد. 

برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند و جهان انسانی  3		  	
را در مقابل جهان طبیعت قرار می دهند و با تقسیم جهان انسانی به دو جهان 
ذهنی و فرهنگی از سه جهان سخن می گویند. جهان اول: جهان طبیعت ـ 

جهان دوم: جهان ذهن ـ جهان سوم: جهان فرهنگ
جهان انسانی محصول زندگی انسان است و اعم از آن که فردی  			  3

متفکران  دارد.  قرار  فرهنگی  جهان  برابر  در  فردی  جهان  باشد  اجتماعی  یا 
مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند و آن را مستقل 

از خواست و اعتبار انسان می دانند.
گروهی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند  			  3

بین علوم  و  از جهان ذهنی و فرهنگی است  این جهان مهم تر  که  معتقدند 
طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی قائل نیستند. 

جهان ذهنی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند و جهان تکوینی  			  	
و طبیعی را مادۀ خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف 

فرهنگی و اجتماعی انسان قرار می گیرد.
جهان عینی مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد  			  	

و  است  تکوینی  و  عینی  جهان  از  بخشی  طبیعت  جهان  مسلمان  متفکران 
گروهی که جهان عینی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند بین 

علوم طبیعی و علوم انسانی و علوم اجتماعی تفاوت قائل نیستند. 
جهان فرهنگی بخشی از جهان انسانی است و جهان فرهنگی در  			  	

برابر جهان ذهنی قرار داده می شود. 
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و طبیعی  			 از جهان ذهنی  مهم تر  را  فرهنگ  که جهان  گروهی   	
می باشد  جامعه  فرهنگ  تابع  افراد  فردی  و  ذهنی  جهان  معتقدند  می دانند 
نیز مادۀ خامی است که در معرض برداشت ها و  و جهان تکوینی و طبیعی 

تصرفات فرهنگی انسان ها قرار می گیرد.
در فرهنگ دینی اسالم، انسان به عنوان برترین آیت و نشانۀ خداوند  			  	

سبحان، خلیفۀ خداوند بر زمین است و به همین دلیل بر موجودات فراوان 
دیگر برتری و کرامت دارد: پاسخ فرهنگ توحیدی به پرسش انسان شناسانه

پرسش های بنیادی بشر به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند: 			  	
همین  به  هستی  جهان  آیا  قبیل:  این  از  پرسش هایی  با  هستی شناسانه،   

جهان مادی محدود می شود؟
 انسان شناسانه، با پرسش هایی از این قبیل: آیا انسان موجودی مختار و فعال 

است یا مجبور و منفعل؟
 معرفت شناسانه، با پرسش هایی از این قبیل: آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟

بررسیعباراتنادرست: 			  	
الف( جهان انسانی )نه جهان تکوینی( محصول زندگی انسان است و هرچه با 

اندیشه و عمل انسان پدید می آید، به این جهان تعلق دارد.
د( جهان فرهنگی، زندگی اجتماعی انسان را در برمی گیرد، ولی ابعاد ذهنی و 

روانی انسان ها به بخش فردی یا جهان ذهنی تعلق دارد، نه جهان فرهنگی.
بخش فردی جهان انسانی را ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان ها  3		  	

تشکیل می دهد، از این رو بخش فردی جهان انسانی را جهان ذهنی می نامند.
فرهنگ، شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و خود نیز محصول 
گاهی و عمل مشترک انسان هاست، از این رو بخش اجتماعی جهان انسانی را  آ

جهان فرهنگی نیز می نامند.
جهان تکوینی، پیش از انسان هم بوده و وجود آن مستقل از خواست و ارادۀ انسان است.

نمودار صورت سوال مربوط به دیدگاهی است که جهان طبیعت را  			  3
مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می داند. ذهن افراد و فرهنگ در این دیدگاه، 
هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها، نظیر علوم طبیعی است.

	  بخش اجتماعی جهان انسانی را جهان فرهنگی می نامند و  			
فرهنگ یا جهان فرهنگی، شیوۀ زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد.

 متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند، از 
نظر آنان، جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است.

فرهنگی  جهان  و  ذهنی  جهان  از  مهم تر  را  طبیعت  جهان  که  دیدگاهی   
و  ظرفیت ها  طبیعی،  علوم  با  انسانی  علوم  تفاوت  گرفتن  نادیده  با  می داند، 

قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.
زندگی  به  نامند،  می  ذهنی  جهان  را  آن  که  انسانی  جهان  فردی  بخش   

شخصی و فردی انسان ها بازمی گردد.
براساس دیدگاه سوم که نگاه قرآنی است، جهان فرهنگی، جهان  			  3

ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در تعامل با یک دیگرند و این دیدگاه فرصت 
تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می کند. در این دیدگاه، 
به  نیز  گاهی  آ و  ک  ادرا و  نیست  طبیعت  جهان  به  محدود  تکوینی  جهان 
قائل  ویژه ای  جایگاه  فرهنگ  و  جامعه  برای  قرآن  نمی شود.  منحصر  انسان 
است. براساس نگاه قرآنی، جهان تکوینی )نه جهان ذهنی( براساس حکمت و 

خواست خداوند سبحان، با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.

جهان انسانی به دو بخش اجتماعی که آن را جهان فرهنگی و  			  	
فردی که آن را جهان ذهنی می گویند، تقسیم می شود )نه دو بخش جهان 

اجتماعی و جهان فرهنگی که هر دو یکی می باشند(.
که  دارد  تکوینی وجود  نام جهان  به  انسانی، جهان دیگری  مقابل جهان  در 

پیش از انسان بوده و وجود آن مستقل از خواست و ارادۀ انسان است.
بررسیعبارتنادرست: 			  	

ب( متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند. 
هم چنین آن ها طبیعت یا جهان طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار نمی دهند.

نمودار صورت سوال، به دیدگاه قرآنی اشاره دارد. از نگاه قرآن،  			  3
گاهی نیز به انسان  ک و آ جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست. ادرا
منحصر نمی شود و جهان تکوینی براساس حکمت و خواست خداوند سبحان، 

با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.
پرسش های بنیادی یا همان عقاید اساسی که تصاویر بنیادی هر  			  	

فرهنگ  آن  شالودۀ  یا  روح  مثابه  به  می سازند،  جهان  و  انسان  از  را  فرهنگ 
هستی شناسانه،  اصلی  دستۀ  سه  به  بنیادی  پرسش های  این  می کنند.  عمل 

انسان شناسانه و معرفت شناسانه تقسیم می شوند.
ایجاد زمینۀ گسترش و تحقق عقاید جهان شمول  ویژگی مسئولیت  			  3

گر فرهنگی آن  و تعهد از ویژگی های فرهنگ مطلوب و فطری جهان شمول است که ا
را داشته باشد زمینه گسترش و تحقق عقاید جهان شمول را فراهم می کند.

باشد )عقالنیت  باید دارای دو سطح عقالنیت  عقالنیت  فرهنگ جهانی 
سطح اول و عقالنیت سطح دوم(

عقالنیت سطح اول باید به پرسش های بنیادین بشر پاسخ دهد.
عقالنیت سطح دوم باید به پرسش های متغیر پاسخ بدهد.

بحران زیست محیطی مسئله امروز بشر است، در حالی که مسئلۀ دیروز او 
نبودن و چه بسا فردای تاریخ، مسئله او نباشد یا صورت دیگری پیدا نکند. 

عقالنیت سطح دو این مسئله را باید پاسخ بدهد.
شمول   			 جهان  ارزش های  تحقق  و  گسترش  زمینه  ایجاد   	

ـ  بشر  متغیر  پرسش های  به  پاسخ  عقالنیت   ـ  )ج(  تعهد  و  مسئولیت 
عدالت  پیشگیری از تفرقه میان جوامع

فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی خود عبور می کند و در  3		  	
جهان گسترش می یابد، فرهنگ جهانی است. 

الف( از نظر فارابی جامعه ای که عقاید و ارزش های حق دارد اما  			  	
هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد، مدینۀ فاصله است.

ارزش ها،  عقاید،  )یعنی  است  فطری  نیازهای  با  متناسب  حق  فرهنگ  ب( 
هنجارها و رفتارهایش، مطابق نیازهای فطری است.(

و  )فرهنگ ثروت  است.  و سلطه  استکبار  فرهنگ  از  نمونه ای  ج( سرمایه داری 
قدرت که همون سرمایه داریه (

در این بیت »ما پروردۀ یک نوبهاریم« مشخص می کند که در  			  3
گزینه ها باید به دنبال عقاید و ارزش های مشترک انسانی باشیم!

فرهنگ های مختلف گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی  			  	
گونی پدید می آیند و  ندارد. در طول زمان در سرزمینی واحد فرهنگ های گونا
گونی شکل می گیرند. در زمانی واحد در سرزمین های متعدد فرهنگ های گونا
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مطابق  			 آن  رفتارهای  و  هنجارها  ارزش ها،  عقاید،  که  فرهنگی   3
که عقاید  را  فارابی جامعه ای  است.  باشد همان فرهنگ حق  نیازهای فطری 
و ارزش های آن حق باشد اما هنجار او رفتارهای آن موافق و همسو با حق 

نباشد، مدینۀ  فاسقه می نامد.
الف(  رهایی انسان از قید و بندها برای رسیدن به کمال و حقوق  			  	

انسانی اش آزادی
ب( مانع قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه می شود عدالت

ج( وجود معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف حقیقت
د( پاسخ به پرسش های متغیر  عقالنیت سطح دوم

	   وجود ویژگی مسئولیت و تعهد در فرهنگ جهانی زمینۀ گسترش  			
و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد.

  وجود ویژگی آزادی مانع می شود که برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان 
به کمال و حقوق انسانی اش شوند.

 نبود معنویت در فرهنگ  جهانی فرهنگ را منجر به بحران روحی و روانی می کند.
  با وجود ویژگی معنویت آدمی به پرسش های بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی 

می تواند پاسخ دهد.
موجودات طبیعی به زمان و مکان وابسته اند و در این دو ظرف رشد  			  	

می کنند و تحول می یابند. اعضای هر گونۀ جانوری مراحل زندگی یکسانی دارند. 
بدن انسان نیز در طول زمان از دوران جنینی تا تولد، جوانی و پیری مراحل 
مشابهی را طی می کند ولی جهان ذهنی و جهان فرهنگی بشر، تاریخ متفاوتی دارد.

یکسانی  			 زندگی  مراحل  همشون(  )نه  جانوری  گونۀ  هر  اعضای   3
دارند مورچگان از هزاران سال پیش مراحل مشابهی را در طول زندگی خود 
داشته اند. هر گونۀ جانوری، تاریخ مشابهی دارد. بدن انسان نیز در طول زمان 

از دوران جنینی تا تولد، جوانی و پیری مراحل مشابهی را طی می کند.
د( فرهنگ ها متنوع اند و این تنوع به عقاید و ارزش های اساسی و  			  	

کالن آن ها برمی گردد؛ یعنی روح و شالودۀ فرهنگ ها متنوع است.
فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کند و در پهنۀ 3		  	

دارای  آن،  عناصر  و  فرهنگ  است.  جهانی  فرهنگ  می یابد،  گسترش  جهان 
گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی متفاوت اند.

تنوع شالودۀ فرهنگ ها منجر به تنوع فرهنگ ها می شود. فرهنگ  			  	
فرهنگ  می کند،  تقسیم  پیرامونی  و  مرکزی  منطقۀ  به  را  جهان  صهیونیسم 
جهانی با عبور از مرزهای جغرافیایی و گسترش در پهنۀ جهان به وجود می آید.

فرهنگ های جهانی دو گونه اند: 			  3
 فرهنگی است که عقاید، ارزش ها یا رفتار  آن ناظر به قوم، منطقه یا گروه 

خاصی است و نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه دارد. )الف( 
 فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم 
خاصی نیست و سعادت همۀ انسان ها را دنبال می کند و از عقاید و آرمان های 

مشترک انسانی سخن می گوید. )د( 
جغرافیایی  			 گسترۀ  تفاوت  به  سؤال  صورت  در  مذکور  عبارات   	

فرهنگ ها اشاره دارد.

فرهنگ هایی که عقاید و ارزش های آن ها ناظر به قوم و منطقۀ  			  	
این که  مگر  نمی روند  فراتر  منطقه ای خود  و  قومی  از محدودۀ  است،  خاصی 
چنین  باشند.  داشته  سلطه جویانه  نگاه  مناطق  و  اقوام  سایر  به  نسبت 
فرهنگ هایی با عبور از مرزهای جغرافیایی خود، جهان را به مناطقی دوگانه 

تقسیم می کنند؛ یکی از این دو منطقه مرکزی و دیگری پیرامونی است.
فرهنگ جهانی با عبور از مرزهای جغرافیایی و گسترش در پهنۀ جهان  			  	

به وجود می آید. تنوع روح و شالودۀ فرهنگ ها منجر به تنوع فرهنگ ها می شود.
خاصی  			 نژاد  متوجه  را  خود  ارزش های  و  آرمان ها  صهیونیسم   	

می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود، دیگران را در خدمت این نژاد به 
کار می گیرد. این فرهنگ از جمله فرهنگ هایی است که با نگاه سلطه جویانۀ 

خود دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.
سرمایه داری کانون ثروت و قدرت )نه فقط ثروت( را مورد توجه  			  3

قرار می دهد.
فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران  			  3

به دنبال می آورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند، فرهنگ سلطه و 
استکبار است.

گونۀ دوم، فرهنگ جهانی، فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و  			  	
هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست و سعادت همۀ انسان ها را 

دنبال می کند و از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید.
الف( فرهنگی که عقاید، ارزش ها و هنجار ها و رفتار های آن مطابق  3		  	

نیازهای فطری باشد، همان فرهنگ حق است.
ب( عقاید و ارزش های فرهنگ جهانی باید عقاید و ارزش های مشترک انسانی 

باشد که از آن ها به عقاید و ارزش های عام و جهان شمول یاد می شود.
ج( ویژگی عدالت و قسط مانع دوقطبی شدن جهان می شود.

برریس غلطاشون: 			  	
ج( معنویت  حقیقت  الف( مدینۀ ضاله  مدینۀ فاسقه 

رفتار های آن مطابق  			 و  ارزش ها و هنجارها  که عقاید،  فرهنگی   	
نیازهای فطری باشد، همان فرهنگ حق است. فارابی جامعه ای را که عقاید 
و ارزش های آن حق باشد اما هنجار ها و رفتار های آن موافق و همسو با حق 

نباشد، مدینۀ فاسقه می نامد.
ارائۀ معیار و میزان برای سنجش  عقاید و ارزش ها  حقیقت  			  	

 مانع بهر ه کشی ظالمانۀ برخی از برخی دیگر  عدالت و قسط 
 گرفتاری به بحران های روحی و روانی  معنویت

عبارت مذکور در گزینۀ )4( به عقالنیت اشاره می کند. 			  	
بررسیگزینهها: 			  	

2( درست ـ درست ـ درست  1( درست ـ درست ـ نادرست  
4( نادرست ـ درست ـ نادرست 3( درست ـ درست ـ نادرست  

برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند. 			  	
انکار نقش انسان در تعیین سرنوشتش توسط فرهنگ های جبرگرا  	3	  	

ایجاد  او به موجودی منفعل   انسان و تبدیل   سلب قدرت مقاومت 
زمینۀ نفوذ بیگانگان
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فرهنگی که عقاید و ارزش ها و هنجارهای آن ناظر به قوم، منطقه  	3	  3
یا گروه خاصی است، چنین فرهنگی با عبور از مرزهای جغرافیایی خود جهان 

را به مناطق دوگانه تقسیم می کند. 
قرار  	3	 توجه  مورد  را  قدرت  و  ثروت  کانون  سرمایه داری  فرهنگ   	

می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و حاشیۀ آن به خدمت می گیرد و 
گونی تاریخی فرهنگ ها با ایجاد امکان سازگاری با شرایط مختلف  مفهوم گونا

جغرافیایی از طریق فعالیت های انسانی ارتباط دارد.
صهیونیسم آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند  33	  	

و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیرد. 
فرهنگ جهانی فرهنگی است که از عقاید و آرمان های مشترک  	3	  	

انسانی سخن می گوید ـ فرهنگ سلطه فرهنگی است که دیگران را به ضعف 
و ناتوانی می کشاند ـ فرهنگ صهیونیسم فرهنگی است که آرمان های خود را 
متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی خود دیگران را در 
خدمت این نژاد به کار می گیرد ـ فرهنگ سرمایه داری فرهنگی است که کانون 
قدرت و ثروت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را در پیرامون و 

حاشیۀ آن به خدمت می گیرد. 
مدینۀ فاسقه فارابی جامعه ای است که در آن عقاید و ارزش ها حق  	3	  	

باشد اما هنجارها و رفتارهای آنان موافق با حق نباشد. 
فرهنگی شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را  	3	  3

و  باشد و هنجارها  با فطرت  ارزش های آن موافق  و  آرمان ها  که عقاید،  دارد 
رفتارهای خود را بر اساس عقاید و آرمان های خویش سازمان دهد. 

در رابطه با فرهنگ سلطۀ صهیونیسم بین الملل، ارزش ها و عقاید  	3	  	
خود،  جهانی  این  و  دنیوی  رویکرد  با  و  خاصی می داند  نژاد  متوجه  را  خود 
دیگران را در خدمت این نژاد به کار می گیرد ـ عقاید و آرمان ها و ارزش های 
آن موافق با فطرت آدمیان است و تسلط جامعۀ خاص را بر دیگران به دنبال 

می آورد که این نوع فرهنگ مطابق با فرهنگ واحد جهانی نیست. 
حقیقت معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف  	3	  	

می باشد و در نتیجه فرهنگ می تواند از درستی ارزش ها و عقاید خود دفاع کند.
	   بحران های روحی و روانی انسان = فقدان معنویت  	3	

  دو قطبی شدن جهان = فقدان تعهد
  نفوذ فرهنگ بیگانگان = فقدان حقیقت

  عدم توانایی در دفاع از ارزش ها = فقدان مسئولیت و تعهد
حقیقت معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف  			  	

می باشد و در نتیجه فرهنگ می تواند از درستی ارزش ها و عقاید خود دفاع کند.
مسئولیت و تعهد زمینۀ گسترش فرهنگ را فراهم می کند. 			  	

معنویت توانایی پاسخ به پرسش های بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی است.
حریت و آزادی ارزشی است که همواره در کنار ارزش های دیگر معنای خود 

را پیدا می کند.
حقیقت معیار و میزانی برای سنجش عقاید است. 

آزادی، همواره آزادی از یک امر برای رسیدن به امر دیگر است. 			  	
قائل نبودن به یک حقیقت و محروم بودن از عقالنیت نوع اول، عدم توانایی 

یک فرهنگ در دفاع از ارزش ها و حقانیت آن ها را به دنبال دارد.

گرفتار شدن انسان به بحران های روحی و روانی نتیجۀ فقدان معنویت می باشد.
فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند،  3		  	

نتیجۀ  برابر فرهنگ های رقیب  مقاومت در  و  ندارند  را  ظرفیت جهانی شدن 
مسئولیت و تعهد است. 

فرهنگ ها متنوع اند و این تنوع به عقاید و ارزش های اساسی و  			  	
کالن آن ها برمی گردد؛ یعنی روح و شالودۀ فرهنگ ها متنوع است.

تعهد = مقاوم ساختن یک فرهنگ در برابر فرهنگ های رقیب  			  	
قسط = مانع استضعاف برخی از برخی دیگر 

حریت = پیدا کردن معنای راستین خود در کنار ارزش های حقیقت، معنویت و عدالت 
	   فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران  			

به دنبال می آورد و دیگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند، 
فرهنگ سلطه یا استکبار است.

  آرمان ها و ارزش های صهیونیسم، نژاد خاصی را مورد توجه قرار می دهد و با 
رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت به آن نژاد به کار می گیرد.

و  می دهد  قرار  توجه  مورد  را  قدرت  و  ثروت  کانون  سرمایه داری،  فرهنگ    
کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد.

بررسیعباراتنادرست: 			  	
و  هنجارها  اما  باشد،  آن حق  ارزش های  و  عقاید  که  را  جامعه ای  فارابی  ج( 

رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد، مدینۀ فاسقه می نامد.
د( فرهنگ های مختلف، گسترۀ جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند و در 

طول زمان، در سرزمینی واحد، فرهنگ های متفاوتی پدید می آیند.
	   با ارزش جهان شمول عدالت، می توان از قطبی شدن جهان،  			

بهره کشی ظالمانۀ برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر و در نتیجه، پایمال 
شدن حقوق انسان ها جلوگیری کرد.

انسان ها ایجاد کند تا  باید روحیۀ تعهد و مسئولیت را در    فرهنگ جهانی 
زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.

  فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند معیار و میزانی برای 
سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند و در نتیجه، نمی توانند از 

حقانیت ارزش های خود دفاع کنند.
  با وجود ارزش جهان شمول عدالت است که می توان از تفرقه بین جوامع و 

تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کرد.
گر فرهنگ جهانی، از معنویت برخوردار نباشد و صرفاً متوجه  			 ا  3

نیازهای مادی و دنیوی انسان باشد، بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار 
گر فرهنگی، فاقد ویژگی عقالنیت باشد، نمی تواند به پرسش های  می سازد و ا
بنیادین بشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد و سرانجام یک فرهنگ مطلوب 
باید دارای ویژگی آزادی باشد تا بتواند برخی قید و بندها را که مانع رسیدن 

انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شود، پاره کند.
بررسیگزینهها: 			  	

1( فرهنگی که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال 
می آورد و دیگر اقوام و جوامع را به ضعف و ناتوانی می کشاند، فرهنگ سلطه 

یا استکبار است.
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2( فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد و عالوه بر پرسش های 
بنیادین، در شرایط تاریخی مختلف، توانایی پاسخ گویی به پرسش های ثابت و 

متغیر بشر را داشته باشد.
3( فرهنگ یا جهان فرهنگی، بخش اجتماعی جهان انسانی و شیوۀ زندگی 
گاهی و عمل مشترک  اجتماعی انسان ها را در برمی گیرد و خود نیز محصول آ

انسان ها می باشد.
4( فرهنگ های جبرگرا و غیرمسئول، نقش انسان ها را در تعیین سرنوشتشان 
انکار می کنند، قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و آن ها را به موجوداتی 

منفعل )نه فعال( تبدیل می کنند و زمینۀ نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند.
	   فرهنگ جهانی باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد، انسان باید  			

بتواند عالوه بر پرسش های بنیادین، توانایی پاسخ به پرسش های ثابت و متغیر 
بشر را داشته باشد.

  فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند معیار و میزانی برای 
سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند و در نتیجه، نمی توانند از 

حقانیت ارزش های خود دفاع کنند.
انسان ها ایجاد کند تا  باید روحیۀ تعهد و مسئولیت را در    فرهنگ جهانی 

زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.
ارزش جهان شمول عدالت است که می تواند از تفرقه بین جوامع و  			  	

تباه شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری کند.
برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند. 
فرهنگ جهانی باید آزادی انسان از قید و بندها را فراهم کند اما در مقابل برخی 
فرهنگ ها آزادی انسان را تأمین نمی کنند و زمینۀ ظلم بر او را فراهم می کنند.

فرهنگ جهانی باید با ارزش عدالت، از قطبی شدن جهان، بهره کشی ظالمانۀ برخی 
انسان ها و جوامع از برخی دیگر و در نتیجه، پایمال شدن حقوق انسان ها جلوگیری کند.
فرهنگی که صرفاً متوجه نیازهای مادی و دنیوی باشد، بشر را به بحران های 
ارزشی  که  معنویت  از  باید  جهانی  فرهنگ  می سازد.  گرفتار  روانی  و  روحی 

جهان شمول است، برخوردار باشد.
فرهنگ صهیونیسم، نژاد خاصی را مورد توجه قرار می دهد و با  3		  	

رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت به آن نژاد به کار می گیرد.
فرهنگ جهانی )مطلوب(، باید دارای دو سطح از عقالنیت باشد:  			  	

 ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد.
با  مختلف  تاریخی  شرایط  در  بنیادین،  پرسش های  عالوه بر  انسان   
پرسش ها و نیازهای متفاوتی مواجه می شود. فرهنگ جهانی باید توانایی پاسخ 
به پرسش های ثابت بشر و پرسش های متغیر را داشته باشد و براساس عقاید و 
ارزش های بنیادین خود، به این پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب بدهد.

ویژگی های جامعه تغلب:  مردم برای غلبه یافتن بر سایر ملل،  			  	
همکاری می کنند.  شیفتۀ غلبه بر دیگرانند.  هدف آن ها مقهور کردن 
دیگران است.  گمان می کنند فقط آن ها خوشبخت و پیروزند.  جوامع 
دیگر را خوار و بی ارزش می دانند.  می خواهند دیگران آن ها را ستایش کنند.

در استعمار نو کشور استعمارگر با اتکا به قدرت اقتصادی خود، با  			  	
استفاده از نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی و از طریق دولت های 

دست نشانده، کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد.
پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی: موفقیت استعمار  			  	

استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره: سیاست استعمار نو
استفاده از نهادها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی: سیاست استعمار نو

استفاده از کودتای نظامی: تفاوت استعمار نو و فرانو
ادغام جوامع در نظام جهانی: دستاورد استعمار 			  3

استفاده از کودتای نظامی: تفاوت استعمار نو و فرانو
پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر: از مراحل تکوین نظام نوین جهانی

پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی: موفقیت استعمار
استفاده از ظرفیت های دورۀ نفوذ و استعمار توسط استعمارگران:  			  	

استعمار نو
بهره گیری از ابزارهای فرهنگی و علمی: استعمار فرانو

پیشرفت در زمینۀ دریانوردی و اقتصاد صنعتی: استعمار قدیم
هدف قراردادن هویت فرهنگی دیگر کشورها: استعمار فرانو

فرهنگ غرب در قرن اخیر اشکال مختلفی از سلطه را به وجود  			  3
آورده است که در صورت سؤال مصداقی از آن دیده می شود.

	   امپریالیسم سیاسی با اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد. 			
  استعمار به معنای اشغال یک سرزمین خارجی با توسل به قدرت سیاسی 

و نظامی است.
امپریالیسم اقتصادی با تصرف بازارها و مواد خام سایر کشورها  			  	

همراه است و موارد )ب( و )ج( همه در مورد استعمار هستند.
زبان پدیده ای فرهنگی است در نتیجه جایگزینی زبان در هند به  3		  	

استعمار فرانو برمی گردد که در آن از ابزارهای فرهنگی و علمی استفاده می کنند.
			 	

گیابزارهانوعاستعمار ویژ

استعمارگران آشکارند )مجری ندارند(.-استعمار قدیم

استعمارگران پنهان و مجریان پنهان.-استعمار نو

استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.تبلیغ استعمار فرانو

پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی موفقیت استعمار 			  	
استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره سیاست استعمار نو

استفاده از نهادها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی عملکرد استعمار نو
استفاده از کودتای نظامی تفاوت استعمار نو و فرانو

استعمار یعنی اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت  			  	
نظامی و سیاسی. امپریالیسم به هر نوع سلطه ای گفته می شود.

	   مغوالن با قدرت نظامی خود مناطق وسیعی از جهان را تصرف  			
کردند ولی فرهنگ آن ها قومی و قبیله ای بود و شایستگی جهانی شدن را نداشت.


