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هر یک از موارد زیر، چگونه و چه زمانی شکل گرفتند؟

- امپریالیسم سیاسی

- بلوک شرق و غرب

- هویت فرهنگی هر جهان اجتماعی

1

(1
با اشغال نظامی جوامع ضعیف _ توسط مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم _ پذیرش و به رسمیت شناختن نوعی از عقاید و

ارزش ها از سوی افراد

(2
با از بین رفتن مقاومت فرهنگی جوامع ضعیف _ طی قرن بیستم توسط مخالفان و طرفداران سرمایه داری _ به وسیلة قواعد، هنجارها و

نمادهای هر جهان اجتماعی

(3
با اشغال نظامی جوامع ضعیف _ در نیمة  دوم قرن نوزدهم توسط مخالفان و طرفداران سرمایه داری _ به  واسطة عقاید و آرمان ها و

ارزش های جهان اجتماعی

(4
با اشغال سیاسی جوامع ضعیف _ پس از جنگ جهانی دوم و پیدایش چالش اصلی بین کشورهای غنی و فقیر _ براساس عقاید و آرمان ها

و ارزش های کالن جهان اجتماعی

کدام روند، منجر به بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی شد؟  2

(1
فرهنگ قرون وسطی  توجه به شناخت از راه عقل و تجربه  نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی  ایجاد بحران

معرفتی در دوران رنسانس  بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی

←←←

←

(2
روش تجربی تنها راه درست شناخت حقایق امور  بحران معرفتی جدید  آشکار شدن محدودیت معرفتهای غیر حسی و غیر تجربی 

نیاز به استدالل عقلی  پرداختن به شناخت عقلی و تجربی

←←←

←

(3
نادیه گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه  توجه به کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا به عنوان معتبر ترین راه شناخت  ایجاد بحران

معرفتی در دوران رنسانس  روش تجربی به عنوان تنها راه شناخت  استدالل عقلی جدید

←←

←←

(4
کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبر ترین راه شناخت جهان در قرون وسطی  نادیده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه  ایجاد

بحران معرفتی در دوران رنسانس  نادیده گرفتن جایگاه وحی و شهود در شناخت علمی  بسنده کردن به شناخت عقلی و تجربی

←←

←←

به ترتیب پاسخ هر یک از پرسش های زیر، در کدام گزینه  بیان شده است؟

الف) پرسش های مربوط به آزادی همواره در کنار کدام ارزش ها مطرح می شود؟

ب) محکوم بودن انسان به سرنوشتی محتوم، نتیجه فقدان کدام ارزش جهان شمول است؟

ج) پاسخ به کدام پرسش، با توجه به عقالنیت سطح دوم صورت می پذیرد؟

3

حقیقت، معنویت و عدالت _ مسئولیت _ بحران زیست محیطی2)حقیقت، معنویت و عدالت _ تعهد _ معنای مرگ و زندگی 1)

عدالت، عقالنیت، تعهد _ قسط _ معنای مرگ و زندگی4)عدالت، عقالنیت، تعهد _ مسئولیت _ بحران زیست محیطی3)

کدام گزینه جاهای خالی عبارت های زیر به را درستی کامل می کند؟

الف) لیبرالیسم، اندیشه سیاسی جدیدی است که براساس … شکل می گیرد و … مبدأ قانون گذاری می داند.

ب) … نخستین انقالب لیبرال در جهان است.

4

اصالت بخشیدن به انسان دنیوی _ خواست و اراده آدمی _ انقالب فرانسه1)

اصالت بخشیدن به جامعه انسانی _ مصالح جهان اجتماعی _ انقالب روسیه2)

 اصالت بخشیدن به جامعه انسانی _ خواست و اراده آدمی _ انقالب روسیه3)

اصالت بخشیدن به انسان دنیوی _ مصالح جهان اجتماعی _ انقالب فرانسه4)
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وضعیت استعمارگران و مجریانابزارهاانواع استعمار

«الف»حضور مستقیم سربازانقدیم

استعمارگران پنهان«ج»نو

مجریان پنهان«ب»فرانو

در ارتباط با انواع استعمار، کدام گزینه به ترتیب موارد جدول زیر را تکمیل می کند؟ 5

استعمارگران آشکار _ ناتوی فرهنگی _ کنترل بازار و سیاست های کشورهای دیگر1)

استعمارگران آشکار _ شبیخون فرهنگی _ دولت های دست نشانده2)

مجریان آشکار _ تهاجم فرهنگی _ سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی3)

مجریان آشکار _ تبلیغ فرهنگ _ رسانه ها و فناوری اطالعات4)

کدام گزینه بهترتیب سطح دوم و سطح اول از ویژگیهاى عقالنیت در فرهنگ جهانی مطلوب را نشان میدهد؟ 6

(1
فرهنگ باید بتواند به پرسشهاى بنیادین بشر درباره انسان و جهان پاسخ بدهد. فرهنگ جهانی باید توانایی پاسخ به پرسشهاى

ثابت بشر و پرسشهاى متغیر را داشته باشد.

(2
فرهنگ باید مانع نفوذ سلطهگران و تبدیل انسان به موجودى منفعل بشود. فرهنگ باید در شرایط تاریخی مختلف در مقابل

پرسشها و نیازهاى متفاوتی که انسان با آن مواجه میشود، پاسخگو باشد.

(3
فرهنگ باید بتواند بر اساس عقاید و ارزشهاى بنیادین خود به پرسشهاى ثابت و متغیر بشر پاسخ بدهد. اگر فرهنگی نتواند به

پرسشهاى بنیادین پاسخ دهد، توانایی دفاع از هویت خود را نخواهد داشت.

(4
اگر فرهنگی نتواند به پرسشهاى بنیادین پاسخ دهد، توانایی دفاع از هویت خود را نخواهد داشت.  در صورت نبود این سطح از

عقالنیت، فرهنگ دچار بحران روحی و روانی میشود.

کدام گزینه صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را به درستی بیان می کند؟

الف) سلطه بر دیگر جوامع از ارزش های اجتماعی برخی فرهنگ ها و جوامع است.

ب) در طول تاریخ برخی فرهنگ ها با عبور از مرزهای جغرافیایی خود، به سوی جهانی شدن گام برداشته اند.

پ) فرهنگ مغوالن با تصرف مناطق وسیعی از جهان نشان داد که شایسته جهانی شدن را دارد.

7

غ _ غ _ ص4)غ _ ص _ غ3)ص _ ص _ غ2)ص _ غ _ ص1)

چه تعداد از عبارت های زیر در ارتباط با ویژگی های «جامعه تغلب در دیدگاه فارابی» صحیح است؟

الف) در جامعه تغلب، مردم برای غلبه یافتن بر سایر ملت ها با یک دیگر همکاری می کنند.

ب) مردم این جامعه گمان می کنند که تنها آنان هستند که خوشبخت، پیروز و مورد َرشک دیگران اند و از همه جوامع دیگر برترند.

پ) افراد جامعه تغلب دوست ندارند که بر یکایک مردم جامعه خود چیره شوند و از چیرگی بر یک دیگر خودداری می کنند.

ت) مردم این جامعه معتقدند که ملت های دیگر هم توانسته اند به موقعیت آنان برسند ولی به سعادت نمی رسند.

8

چهار4)یک3)دو2)سه1)
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استعمار اروپایی در چه سده هایی بزرگ ترین برده برداری تاریخ بشریت را برپا کرد و غلبه نظامی همواره ... 9

هفدهم و هجدهم میالدی _ گسترش فرهنگی به دنبال نمی آورد.1)

نوزدهم و بیستم میالدی _ با غلبه اقتصادی همراه است.2)

پانزدهم و شانزدهم میالدی _ گسترش فرهنگی به دنبال می آورد.3)

پانزدهم و شانزدهم میالدی _ گسترش اقتصادی به دنبال نمی آورد.4)

کدام عبارت درباره «انواع استعمار» درست است؟ 10

در استعمار فرانو، کشور استعمارگر از طریق دولت های دست نشانده، کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می گیرد.1)

(2
جهان غرب در استعمار نو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد؛ یعنی به عقاید، آرمان ها و ارزش های فرهنگ های دیگر

هجوم می برد و باورها و ارزش های فرهنگ خود را تبلیغ می کند.

(3
در استعمار فرانو بیش از آن که از ابزارها و ظرفیت های فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها استفاده شود، از ابزارهای نظامی، سیاسی و

اقتصادی استفاده می شود.

(4
در استعمار نو، کشورهای استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی که در دوره استعمار ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهای

مستعمره، برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنند.

به ترتیب صحیح یا غلط بودن هر کدام از گزاره های زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

الف) غلبه نظامی به حضور مستقیم قوم مهاجم در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم منجر می شود و همیشه بسط فرهنگی آن ها را به دنبال

می آورد.

ب) قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد، حتی در صورتی که هویت فرهنگی خود را حفظ کند، با ضعیف شدن تدریجی قدرت

نظامی مهاجم، نمی تواند استقالل سیاسی خود را به دست آورد.

پ) اگر قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می خورد، فرهنگی غنی و قوی داشته باشد، می تواند گروه مهاجم را درون فرهنگ خود

هضم نماید و به خدمت گیرد.

ت) امپراتوری و شاهنشاهی از طریق کشورگشایی و با قدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز شکل می گیرد.

11

ص _ غ _ ص _ غ2)غ _ غ _ ص _ ص1)

غ _ ص _ غ _ ص4)ص _ ص _ غ _ ص3)

کدام گزینه در ارتباط با «فرهنگ صهیونیسم بین الملل» درست است؟ 12

آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و خود، دیگران را در خدمت به آن نژاد به کار می گیرد.1)

کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد و کشورهای دیگر را پیرامون و آن به خدمت می گیرد.2)

سعادت همه انسان ها را دنبال می کند و آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی نمی داند.3)

عقاید و ارزش های آن، حق و هنجارها و رفتارهای آن مغایر با حق است.4)

کدام عبارت به «ویژگی های رویکرد جبرگرا و غیرمسئول» اشاره نمی کند؟ 13

منکر نقش انسان ها در تع�ن سرنوشتشان می باشند و در این فرهنگ ها،  انسان ها نمی توانند آینده شان را براساس اراده و عمل بسازد.1)

قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و انسان را محکوم به سرنوشتی محتوم می دانند.2)

انسان ها را به موجوداتی فعال تبدیل می کنند که زمینه تحقق عقاید جهان شمول را فراهم می آورند.3)

زمینه نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند و نمی توانند روحیه تعهد را ایجاد کنند.4)

کدام گزینه از ویژگی های گونه نخست فرهنگ های جهانی نیست؟ 14

نگاهی سلطه جویانه به سایر جوامع دارند.1)

عقاید و ارزش های آن، متعلق به قوم و گروه خاصی است.2)

از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند و مطابق نیازهای فطری آدمیان اند.3)

فرهنگ صهیونیسم و فرهنگ سرمایه داری، دو نمونه از این گونه اند.4)
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به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با دید گاه سوم درباره «تعامل جهان های مختلف» صحیح و در ارتباط با دیدگاه دوم آن،

نادرست است؟

15

(1
بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی واقعی قائل نیستند و علوم مربوط به علوم انسانی را نظیر علوم طبیعی می دانند _ قرآن کریم عالوه

بر آنکه برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل  است، جهان فردی اشخاص را نیز نادیده نمی گیرد.

(2
جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند و طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند _ با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی

و فرهنگی از دو جهان سخن می گویند.

(3
جهان فرهنگی، جهان ذهنی و تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند _ جهان تکوینی را ماده خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها

و جوامع مختلف می دانند.

(4
جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و جهان تکوینی براساس حکمت خداوند، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد _

جهان فرهنگی اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان طبیعی و تکوینی از دست می دهد.

کدام بیت، فاقد مجاز است؟ 16

گر بر سر خاک من بنشینی و برخیزی                     تا محشر از این شادی برخیزم و بنشینم1)

 به غمزه نرگس مستت بریخت خون دلم                      ولیکن از بر من جان به ناتوانی برد2)

 سر اگر در سِر کار تو کنم دوری نیست                       کان که در دست تو افتاد ز سر نندیشد3)

سهل است به خون من اگر دست برآری                       جان دادن در پای تو دشوار نباشد4)

کدام گزینه عبارات زیر را به ترتیب صحیح یا غلط بودن مشخص می کند؟

_ مغوالن فتوحاتی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود داشتند و جهان گشایی آنان به جهانی شدن فرهنگشان منجر شد.

_ فارابی جامعه ای که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن حق نباشد، «مدینه فاسقه» می نامد.

_ موفقیت های استعمار نو ناشی از پیشرفت در زمینه دریانوردی، فنون نظامی و اقتصاد صنعتی بود.

_ استعمار نوعی از جهان گشایی و امپراتوری است که از قرن هجدهم به بعد توسط اروپا�ان آغاز شد و در قرن بیستم به اوج رسید.

17

غ _ ص _ ص _ غ4)ص _ ص _ غ _ غ3)غ _ ص _ غ _ غ2)غ _ غ _ ص _ ص  1)

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام موارد ارتباط دارند؟

«وجه اشتراک استعمار و امپراتوری»، «تفاوت امپریالیسم فرهنگی و استعمار فرانو» و «وجه افتراق استعمار فرانو و امپریالیسم سیاسی» 

18

بسط فرهنگی قوم غالب _ استفاده از ابزارهای نظامی _ استفاده از ظرفیت های فرهنگی1)

توسل به قدرت نظامی _ استفاده از نیروی نظامی _ اشغال نظامی جوامع ضعیف2)

توسل به قدرت نظامی _ شیوه دستیابی به تسلط فرهنگی _ استفاده از ظرفیت های فرهنگی3)

 بسط فرهنگی قوم غالب _ کنترل بازار و سیاست _ حفظ سلطه جهان غرب4)

در متن زیر به ترتیب فقدان کدام ارزش ها در فرهنگ مدرن نقد شده اند؟

«در فیلم «عصر جدید» چارلی چاپلین، انسان در جهان مدرن به عنوان موجودی تعریف می شود که در تمام طول زندگی خود مشغول کار

کردن است و فرصتی برای اندیشیدن و امور روحانی ندارد؛ او نقشی در تغ�ر سرنوشت خود ندارد و از زمانی که به دنیا می آید، تقدیرش

مشخص است؛ یا صاحب کارخانه و ثروتمند است یا اینکه باید به عنوان نیروی کار برای ثروتمندان کار کند.»

19

معنویت _ عدالت و قسط _ آزادی و حّریت2)عقالنیت _ مسئولیت و تعهد _ عدالت و قسط1)

معنویت _ مسئولیت و تعهد _ عدالت و قسط4)عقالنیت _ عدالت و قسط _ آزادی و حّریت3)
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متن زیر، به ترتیب فقدان کدام ویژگی فرهنگ جهانی مطلوب را نشان می دهد؟

«امروزه نظریه پردازان غربی، در نقد و تحلیل نظام جهانی دوقطبی موجود، آثار فراوانی ارائه داده اند؛ اغلب این آثار، انتقاد اصلی خود را به

بسترهای معرفتی فرهنگ غرب وارد نموده و آن را عامل بحران های روحی و روانی بشر متجدد، نداشتن مالک و معیار برای سنجش

آرمان های مدرن و در نهایت ناتوانی در دفاع از هویت فرهنگ مدرن معرفی نموده اند.»

20

حقیقت _ عقالنیت _ حقیقت _ تعهد و مسئولیت2)عدالت و قسط _  معنویت _ عقالنیت _ حقیقت1)

حقیقت _ معنویت _ تعهد و مسئولیت _ عقالنیت4)عدالت و قسط _  معنویت _ حقیقت _ عقالنیت  3)

با توجه به ویژگی های پنج گانه فرهنگ مطلوب جهانی، چند گزاره زیر نادرست است؟ 

الف) در صورتی که به حقیقتی قائل نباشیم، از داشتن معیار و میزانی برای ارزیابی صحیح یا غلط بودن ارزش ها و عقاید باز می مانیم.

ب) برای رسیدن به کمال و حقوق انسانی، باید قید و بندهایی که زمینه ظلم را فراهم می کند، کنار بزنیم. به این منظور، ویژگی آزادی

اهمیت بسیاری پیدا می کند.

ج) برای جلوگیری از بحران  های روحی و روانی، باید به معنویتی اعتقاد داشت تا نیازهای خود را صرفًا به موارد کاذب محدود نکنیم.

د) زمینه گسترش و تحقق عقاید و ارزش ها، با قائل شدن به حقیقت و دفاع از آن، امکان پذیر است.

و) مفهوم عدالت، براساس ارزش های جهان شمول دیگر همچون حقیقت و معنویت تعریف می شود.

21

سه4)چهار3)یک2) دو1)

در ارتباط با دو سطح عقالنیت، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 22

پرسش های بنیادین، مرتبط با سطح نخست عقالنیت است و فرهنگ جهانی مطلوب ابتدا باید پاسخ گوی این پرسش ها باشد.1)

عدم توانایی دفاع از هویت، به دلیل عدم پاسخ گویی به پرسش هایی درباره انسان و جهان است.2)

فرهنگ جهانی، توانایی پاسخ گویی به پرسش ها و نیازهای متغیر را براساس عقاید و ارزش های بنیادین به دست می آورد.3)

(4
سطح دوم عقالنیت در ارتباط با پاسخ گویی به آن دسته از پرسش ها و نیازهای متغیری است که در شرایط تاریخی یکسانی، ایجاد

می شود.

به ترتیب فرهنگ اسالم از کدام نظر با فرهنگ ژاپنی تفاوت دارد و وجه شباهت فرهنگ ژاپنی با فرهنگ اینکاها در چیست؟ 23

تداوم تاریخی باال _ هیچ کدام از فرهنگ ها گستردگی جغرافیایی ندارند.1)

گستردگی جغرافیایی _ هیچ کدام از فرهنگ ها تداوم تاریخی باالیی ندارند.2)

تداوم تاریخی باال _ هیچ کدام از فرهنگ ها تداوم تاریخی باالیی ندارند.3)

گستردگی جغرافیایی _ هیچ کدام از فرهنگ ها گستردگی جغرافیایی ندارند.4)

الف) به ترتیب مولوی و اقبال الهوری در ابیات زیر به چه فرهنگی اشاره دارند؟

«ای بسا هندو و ترک هم زبان / ای بسا دو ترک چون بیگانگان

نه افغانیم و نی ترک و تتاریم / چمن زادیم و از یک شاخساریم»

ب) کدام  مورد بیشترین قابلیت جهانی شدن را دارد؟

24

الف) فرهنگ عام و جهان شمول _ فرهنگ قومی و قبیله ای ب) فرهنگی جهان شمول بدون نگاه قبیله ای و قومی1)

الف) فرهنگ غیرقبیله ای _ فرهنگ عام ب) فرهنگی با ارزش عام و غیر جهان شمول2)

الف) فرهنگ جهان شمول به دور از ارزش های قوم و قبیله _ فرهنگ جهان شمول ب) فرهنگی عام بدون نگاه سلطه جویانه3)

الف) فرهنگ غیرقومی و قبیله ای _ فرهنگ خاص ب) فرهنگی با ارزش های عام و جهان شمول4)
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کدام گزینه در رابطه با عنصر عقالنیت نادرست است؟ 25

عرفان های دروغین، پاسخ کاذبی به نیازهای معنوی انسان اند که در اثر فقدان عنصر عقالنیت، به وجود می آیند.1)

عقالنیت در ابتدا باید به پرسش های بنیادین بشر و در ادامه به سایر پرسش های او پاسخ دهد.2)

پیر شدن جمعیت، مسئله امروز بشر است و جوامع برای پاسخ گویی به آن چاره اندیشی می کنند.3)

 اساس پاسخ گویی یک فرهنگ به پرسش های ثابت و متغیر، عقاید و ارزش های مشترک انسانی و بشری است.4)

در کتاب «مرگ، کسب و کار من است»، شخصیت اصلی رمان به نام رودلف بعد از چند سال تبعید و انزوا و تفکر با خویش، به نزد

کشیش می رود و خواهان این می شود که دین خود را از کاتولیک به کنفوسیوس تغ�ر دهد. در این رابطه کدام گزینه نادرست است؟ 

26

تغ�ر دین رودلف، اشاره به تزلزل عقاید  پیشین او دارد.1)

تغ�ر قوانین و آداب و رسوم زندگی روزمره رودلف، داللت بر تغ�ر در الیه عمیق هویت مذهبی او دارد.2)

تغ�ر دین از کاتولیک مسیحی به کنفوسیوس، اشاره به یک جهت گیری بنیادین دارد که حکم روح و شالوده زندگی است.3)

مراجعه رودلف به کشیش بیش از آنکه برآمده از تغ�ر در هنجارها و نمادها باشد، داللت بر امر ارزش ها دارد.4)

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب در ارتباط با ویژگی حریت و آزادی، صحیح است ولی در رابطه با ویژگی تعهد و مسئولیت صحیح

نیست؟

27

(1
آدمی درباره مرگ و زندگی خود پرسش های بنیادینی دارد که باید به آن ها پاسخ داد. _ بر اساس ارزش های جهان شمول دیگر مانند

حقیقت، معنویت و عدالت پاسخ داده می شود.

(2
رهایی از قید و بندهایی است که مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش می شوند. _ در صورت عدم وجود آن، قدرت مقاومت را

از آدمیان می گیرند و آن ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند.

(3
انسان با شرایط تاریخی مختلفی مواجه می شود که پرسش ها و نیازهای متفاوتی ایجاد می کند. _ مانع دوقطبی شدن جهان و بهره کشی

ظالمانه برخی از برخی دیگر و در نتیجه مانع پایمال شدن حقوق انسان ها می شود.

(4
مانع فراهم آمدن زمینه ظلم بر انسان می شود و او را به کمال و حقوق انسانی اش می رساند. _ معیار و میزانی برای سنجش عقاید و

ارزش های مختلف است.

علت هریک از عبارات زیر به  ترتیب کدام است؟

- شکل گیری جهان های فرهنگی متفاوت

- از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری

- ذهن افراد و فرهنگ هویتی طبیعی و مادی دارند.

- محدود شدن عرصه برای کنش های عاطفی و اخالقی

28

(1
شکل گیری پرسش های متفاوت در هر فرهنگ _ افول علوم تجربی _ محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت _ رواج کنش های

حسابگرانه معطوف به دنیا

(2
پاسخ های متفاوت به پرسش های متفاوت در هر فرهنگ _ افول علوم تجربی _ جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ است _ شکل گیری

قفس آهنین

(3
پاسخ های متفاوت به پرسش های متفاوت در هر فرهنگ _ افول علوم فراتجربی _ مهمتر دانستن جهان طبیعت از جهان ذهنی و جهان

فرهنگی _ رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا

(4
شکل گیری پرسش های متفاوت در هر فرهنگ _ زوال عقالنیت ابزاری _ جهان ذهنی و جهان تکوینی مهم و در تعامل با یکدیگرند _ از

دست رفتن آزادی و ارادۀ انسان

به  ترتیب، کدام فرهنگ ها ظرفیت جهانی شدن ندارند و فراهم شدن زمینه گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول، نتیجه

برخورداری از کدام ارزش است؟ 

29

فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی نیست. _ حقیقت1)

فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند. _ مسئولیت و تعهد2)

فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقۀ خاصی نیست. _ مسئولیت و تعهد3)

فرهنگ هایی که نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند. _ حقیقت4)
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با توجه به عبارات زیر درباره جهان فرهنگی به ترتیب عبارات کدام گزینه مرتبط با آن ها هستند؟

الف) قرآن کریم، باورها و اعمالی را که نمی گذارند انسان حقیقت خویش و جهان هستی را درک کند، (اغالل و سالسل) می نامد.

ب) آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟ 

30

(1
قرآن کریم برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید و در عین حال جهان فردی اشخاص

را نادیده نمی گیرد _ پاسخ به پرسش های هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه، جهان های فرهنگی مختلفی را پدید می آورد.

(2

اگر انسان ها از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشند از تعامل با جهان هستی باز نمی مانند و می توانند استعدادهای

خودشان را شکوفا کنند. _ پرسش های بنیادی معرفت شناسانه و پاسخ به آن، همان عقاید اساسی را از انسان یا جهان می سازند و به

مثابه روح یا شالوده آن فرهنگ عمل می کنند.

(3

اگر انسان از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد، از تعامل صحیح با جهان هستی باز می ماند از دید قرآن کریم باورها و

اعمالی که نمی گذارند انسان حقیقت خویش و جهان هستی را دریابد، اغالل و سالسل نام دارند. _ پرسش بنیادی هستی شناسانه است و

پاسخ به آن، همان عقاید اساسی را از انسان یا جهان می سازد و به مثابه روح یا شالوده آن فرهنگ عمل می کند.

(4

از نگاه قرآن جهان تکوینی محدود بر جهان طبیعت نیست و ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود و جهان تکوینی براساس

حکمت و خواست خواند سبحان، با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد _ پاسخ به پرسش بنیادی هستی شناسانه و معرفت

شناسانه، جهان های فرهنگی مختلفی پدید می آورد.

عامل هر یک از پیامدهای زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) گشایش درهای برکت جهان تکوینی

ب) بازماندن انسان از تعامل صحیح با جهان هستی

ج) سلب کردن قابلیت ها و ظرفیت هایی از علوم انسانی و اجتماعی

31

(1
داشتن اخالق الهی از سوی انسان ها ـ عدم شناخت درست انسان از خود و جهان هستی ـ نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی و علوم

انسانی

برخورداری جامعه از فرهنگ توحیدی ـ عدم شناخت درست انسان از خود و جهان هستی ـ محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت2)

(3
برخورداری جامعه از فرهنگ توحیدی ـ عدم تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی در جهان های مختلف ـ محدود شدن جهان

تکوینی به جهان طبیعت

(4
داشتن اخالق الهی از سوی انسان ها ـ عدم تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی در جهان های مختلف ـ نادیده گرفتن تفاوت علوم

طبیعی و علوم انسانی

کدام یک از گزینه های زیر تشابه و تمایز بین استعمار قدیم، نو و فرانو را به درستی بیان کرده است 32

(1
ترویج عقاید و ارزش های فرهنگ غرب از وجوه تشابه سه نوع استعمار است و تمایز این سه استعمار نیز در هدف قرار دادن هویت فرهنگی

دیگر کشورها است.

(2
این سه استعمار در این که فرآورده ی فرهنگ سلطه ی جهان غرب، هستند، مشترکند و تمایزشان در این است که استعمار فرانو، عقاید و

ارزش ها و آرمان های فرهنگی دیگر کشورها را مورد هجوم، قرار می دهد.

(3
تشابه سه استعمار در این است که هر سه برای حفظ سلطه ی جهان غرب از ابزارها و ظرفیت های فرهنگی و علمی بهره می برند و

تمایزشان در حضور مستقیم و آشکار در مستعمره ها است.

(4
هر سه با اتکا به قدرت اقتصادی خود و با استفاده از نهادها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، بازار و سیاست کشورهای دیگر

را در اختیار می گیرند و وجه تمایزشان در اشتراک داشتن فرآورده ی فرهنگ سلطه ی جهان غرب بودن است.

«پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی»، «استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره»، «استفاده از نهادها و ساختارهای

اقتصادی و سیاسی بین المللی» و «استفاده از کودتای نظامی»، به ترتیب، بیان گر چیست؟

33

نحوۀ شکل گیری استعمار _ ویژگی استعمار فرانو _ روش استعمار فرانو _ شباهت استعمار و استعمار نو1)

نتیجۀ استعمار نو _ روش استعمار _ سیاست استعمار فرانو _ تفاوت استعمار و استعمار نو2)

موفقیت استعمار نو _ شیوه ی استعمار نو _ شیوه ی استعمار نو _ شباهت استعمار و استعمار نو3)

موفقیت استعمار _ سیاست استعمار نو _ عملکرد استعمار نو _ تفاوت استعمار نو و فرانو4)
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با توجه به پدیده استعمار، چند مورد از عبارات زیر، نادرست است؟

الف) سلطه جهان غرب بر کشورهای دیگر به سلطه نظامی محدود شد.

ب) در استعمار قدیم، کشور استعمارگر از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کرد.

ج) کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان و کودتای 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی دو نمونه موفق از کودتاهای عصر استعمار

فرانو است اما کودتای نوژه، که آمریکایی _ انگلیسی بود، بعد از پیروزی انقالب نمونه شکست خورده کودتاهای این مورد از استعمار

است. 

د) بنای یادبود تجارت برده که در امتداد جاده بردگان در غرب کشور بنین در قاره آفریقا است؛ یادآور آفریقایی هایی است که در قرون 16

تا 19 میالدی ربوده و به غرب فروخته شدند.

34

دو4)یک3)سه2)چهار1)

کدام گزینه، مصداقی از «مدینه ی تغلب فارابی» است؟ 35

مردمی که برتری مطلق فرهنگی و معرفتی جهان غرب را پذیرفته باشند و هویت خود را در حاشیه ی جهان غرب بازسازی می کنند.1)

استعمارگران اروپایی که سلطه ی فرهنگ غرب بر همه ی جهان را در پوشش نام جهانی شدن پیگیری می کنند.2)

جامعه ای که ارزش ها و عقاید فرهنگ آن، ناظر بر قوم و منطقه ی خاصی است.3)

فرهنگ جامعه ای که بر مبنای ارزش ها و عقاید خود نتواند یک نظام جهانی را تعریف کند.4)

کدام گزینه دربارۀ ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب، صحیح نیست؟ 36

(1
فرهنگی که صرفًا متوجه نیازهای مادی و دنیوی است و از نیازهای ابدی و معنوی انسان چشم پوشی می کند، بشر را به بحران های روحی و

روانی گرفتار می سازد.

فرهنگ جهانی باید روح حریت و آزادی را در انسان ها ایجاد کند تا زمینه گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم آورد.2)

(3
فرهنگ های جبرگرا منکر نقش انسان ها در تع�ن سرنوشتشان می باشند، قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و آن ها را به موجوداتی

منفعل تبدیل می کنند.

فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند از حقانیت ارزش های خود دفاع کنند.4)

به  ترتیب دومین سطح عقالنیت فرهنگ جهانی کدام است  و کدام ویژگی فرهنگ جهانی مطلوب است که فرهنگ جهانی باید برای

جلوگیری از تفرقه میان جوامع، در الیه های مختلف خود به آن معتقد و پایبند باشد؟

37

به پرسش ها و نیازهای متفاوت که بر اساس شرایط تاریخی به وجود می آیند پاسخ دهد _ عدالت و قسط1)

به پرسش های بنیادین بشر درباره انسان و جهان پاسخ دهد _ حریت و آزادی2)

توان دفاع از هویت خود را داشته باشد _ عدالت و قسط3)

(4
فرهنگ جهانی باید بتواند براساس عقاید و ارزش های بنیادین خود، به این پرسش ها و نیازهای متغیر پاسخ مناسب بدهد _ تعهد و

مسئولیت

…، بدین ترتیب،  جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی قرار داده می شود. 38

(1
ابعاد اخالقی،  ذهنی و روانی انسان ها به بخش فردی جهان طبیعی مربوط می شود و بخش اجتماعی جهان طبیعی، حاصل آگاهی و عمل

مشترک آدمیان است.

از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان جهان فرهنگی و از بخش فردی آن با عنوان جهان ذهنی تعبیر می شود.2)

بین دو بخش فردی و اجتماعی یا ذهنی و فرهنگی جهان انسانی،  تناسب و هماهنگی وجود دارد.3)

(4
هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی 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.
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چه کسانی از سه جهان سخن می گویند؟ 39

کسانی که هر دو جهان فرهنگی و جهان تکوینی را در تعامل با یک دیگر می دانند.1)

کسانی که جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.2)

کسانی که جهان ذهنی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند.3)

کسانی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند.4)

به ترتیب، هریک از عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نما�د.

- قوم مغلوب برای باز پس گرفتن استقالل سیاسی خود، باید هویت فرهنگی اش را حفظ کند.

- تصرف اقتصادی یا نظامی پیش شرط امپریالیسم فرهنگی است.

- با ایجاد اشکال جدیدی از سلطه، سلطه نظامی جهان غرب بر کشورهای دیگر پایان یافته است.

40

غ _ ص _ ص4)ص _ غ _ ص3)ص _ غ _ غ2)ص _ ص _ غ1)

به ترتیب «مصداق فرهنگ سلطه» و «ویژگی مدینۀ فاسقه» کدام اند؟ 41

فرهنگ سرمایه داری- عقاید و ارزش های آن، حق است.1)

فرهنگ صهیونیسم- هنجارها و ارزش های آن موافق با حق نیست.2)

مدینۀ تغلب- عقاید و ارزش های آن، موافق با حق نیست.3)

مدینۀ فاسقه- ارزش ها و هنجارهای آن موافق با حق است.4)

کدام گزینه در رابطه با فرهنگ جهانی مطلوب نادرست است؟  42

معنویت، به جامعه مطلوب جهانی امکان تشخیص صحیح را از غلط می دهد و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش هاست.1)

برطرف کردن موانعی که زمینه ظلم بر انسان ها را ایجاد می کنند از موارد مربوط به ویژگی حریت و آزادی است.2)

بهره کشی ظالمانه برخی، از برخی دیگر مربوط به عدم وجود ویژگی عدالت و قسط در جامعه است.3)

زمینه گسترش عقاید و ارزش های جهان شمول با گسترش روح تعهد و مسئولیت ممکن می شود.4)

به ترتیب، فرهنگ ایرانی به رغم پیروزی یونانیان در دوره حاکمیت سلوکیان، چین پس از شکست از مغوالن و جامعه ایرانی در رویارویی با

فرهنگ اسالم چه وضعیتی داشت؟

43

فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کرد _ بر آنان غلبه فرهنگی کرد _ به تدریج اسالم را پذیرفت.1)

فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کرد _ هویت خود را حفظ کرد _ دچار خودباختگی فرهنگی شد.2)

هویت خود را حفظ کرد _ فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کرد _ دچار خودباختگی فرهنگی شد.3)

بر آنان غلبه فرهنگی کرد _ فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کرد _ به تدریج اسالم را پذیرفت.4)

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با امپریالیسم و استعمار درست است و در استعمار نو، کشورهای استعمارگر چگونه از مجریان بومی و

داخلی کشورهای مستعمره برای نیل به اهداف استعماری خود استفاده می کنند؟

44

امپریالیسم نوعی استعمار است ـ با استفاده از ظرفیت هایی که در دورۀ استعمار ایجاد کرده اند.1)

استعمار نوعی امپریالیسم است ـ با هدف قرار دادن هویت فرهنگی کشورهای مستعمره2)

امپریالیسم نوعی استعمار است ـ با هدف قرار دادن هویت فرهنگی کشورهای مستعمره3)

 استعمار نوعی امپریالیسم است ـ با استفاده از ظرفیت هایی که در دورۀ استعمار ایجاد کرده اند.4)
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کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با دید گاه سوم جهان های مختلف و چگونگی رابطه و پیوند آن ها صحیح ولی در ارتباط با دیدگاه دوم

آن نادرست است؟

45

(1
بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی واقعی قائل نیستند و علوم مربوط به آنها نظیر علوم طبیعی است _ عالوه بر آنکه برای جامعه و

فرهنگ جایگاه ویژه ای قائلند، جهان فردی اشخاص را نادیده نمی گیرند.

(2
 جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند و طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند _ با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی

و فرهنگی از سه جهان سخن می گویند.

(3
جهان فرهنگی، جهان ذهنی و تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند _ جهان تکوینی ماده خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و

جوامع مختلف می دانند.

(4
 جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست و جهان تکوینی براساس حکمت، رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد _ جهان

فرهنگی اهمیت و استقالل خود را در برابر جهان طبیعی و تکوینی از دست می دهد.

به ترتیب هریک از عبارات زیر مرتبط با کدام مورد است؟

- گشایش درهای برکات جهان عینی به روی انسان ها

- گشایش درهای آسمان بر عدالت پیشگان

46

تعامل جهان عینی و ذهنی _ سنت های الهی1)

تعامل جهان عینی و ذهنی _ اخالق الهی از منظر قرآن2)

تعامل جهان عینی و فرهنگی _ مسئولیت فرد در قبال جامعه3)

تعامل جهان عینی و فرهنگی _ بسط جهان اجتماعی4)

به ترتیب، در صورتی که کدام یک از ارزش های متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟

«نداشتن معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش ها» و «ناتوانی در دفاع از الیه های بنیادین هویتی خود »

47

حقیقت _ عقالنیت2)عقالنیت _ معنویت1)

عدالت و قسط _ حقیقت4)معنویت _ حقیقت3)

عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن، مشخص کنید.

- فرهنگ هایی که ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقه ی خاصی است و نگاهی سلطه جویانه نیز نسبت به دیگر اقوام ندارند،

از محدوده ی قومی و منطقه ای خود، فراتر نمی روند.

- فرهنگ هایی که از عقل ابزاری محروم باشند، به نسبیت فرهنگی دچار می شوند.

- فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق نباشد، مدینه ی تغّلب می نامد.

- حریت و آزادی، هنگامی که در کنار ارزش هایی نظیر حقیقت، معنویت و عدالت قرار می گیرد، معنای راستین خود را پیدا می کند.

48

غ، ص، غ، غ4)غ، ص، ص، غ3)ص، غ، غ، ص2)ص، ص، غ، ص1)

«پیشرفت در زمینه ی اقتصاد صنعتی»، «استفاده از نهادها و  ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی» و «استفاده از کودتای نظامی»

به ترتیب بیانگر چیست؟

49

نحوه ی شکل گیری استعمار _ روش استعمار فرانو _ شباهت استعمار و استعمار نو1)

نتیجه ی استعمار نو _ سیاست استعمار فرانو _ تفاوت استعمار و استعمار نو2)

 موفقیت استعمار نو _ شیوه ی استعمار نو _ شباهت استعمار و استعمار نو3)

موفقیت استعمار _ عملکرد استعمار نو _ تفاوت استعمار نو و فرانو4)
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عبارت «پنهان ساختن ظرفیت های الهی و آسمانی زمین و آسمان» به کدام گزینه اشاره دارد؟ 50

جهان ذهنی مهم تر از جهان عینی و جهان فرهنگی است.1)

جهان عینی مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است.2)

جهان فرهنگی مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و عینی است.3)

جهان فرهنگی و جهان عینی و جهان ذهنی، مهم و در تعامل با یک دیگرند.4)

کدام شکل زیر بیانگر تعابیر قرآنی است؟ 51

(1(2

(3(4

به ترتیب، عبارت درست در رابطه با «تأثیر نظام فرهنگی بر نظام سیاسی»، «سیاست» و «جمهوری» کدام است؟ 52

(1
وفادار ماندن نظام سیاسی به ارزش های فرهنگی _ اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدفی معین _ حاکمیت اکثریت بر مدار

خواسته آن ها

(2
تع�ن عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی _ اعمال قدرت سازمان یافته برای دستیابی به هدفی معین _ حضور اکثریت مردم

براساس حقیقت و فضیلت

(3
عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش های فرهنگی جامعه _ سازمان یافتن قدرت برای رسیدن به هدفی معین _ حاکمیت اکثریت

بر مدار خواسته  آن ها

(4
دور شدن نظام سیاسی از ارزش ها و آرمان های فرهنگی _ پیدایش مجموعه سازوکارهایی برای اعمال سیاست های جهان _ فعالیت اقلیت

براساس حقیقت و فضیلت

به ترتیب، هر یک از عبارت  ها و ارزش های زیر به کدام قسمت در جدول مربوط است؟

- ایجاد زمینة گسترش و تحقق عقاید جهان شمول

- عقالنیت

- عدالت

مشخصاتویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی

جتعهد و مسئولیت

پاسخ به پرسش های متغیر بب

پیشگیری از تفرقه میان جوامالف

53

ب _ الف _ ج2)الف _ ج _ ب  1)

ج _ ب _ الف  4)ج _ الف _ ب  3)



10/27/22, 2:44 PM آزمون ساز پلکان

https://web.peleyad.com/teacher/exams/447031/preview/ 12/15

هر یک از موارد زیر، ویژگی  چه کسانی و کدام جریانات بود؟

- به دنبال اصالح رفتار حاکمان یا ساختار حکومت بودند.

- از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند و خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دانستند.

- هویت آن ها اغلب، ناسیونالیستی و قومی است.

- آدمیان را به موجوداتی منفعل تبدیل می کنند.

54

فعالیت رقابت آمیز _ نخستین بیدارگران اسالمی _ دولت ملت ها _ فرهنگ های جبرگرا1)

نخستین بیدارگران اسالمی _ منورالفکران _ امپراتوری ها _ استعمارگران2)

مقاومت منفی _ روشنفکران غرب گرا _ لیبرال ها _ لژ های فراماسونری3)

منورالفکران _ مشروطه خواهان _ سکوالرها _ صهیونیست ها4)

در رابطه با جهان فرهنگی، بخش های مختلف آن و دیدگاه های مربوط به آن، کدام گزینه نادرست است؟ 55

پرسش های بنیادی بشر به سه دسته از پرسش های هستی شناسانه، انسان شناسانه و جامعه شناسانه تقسیم می شود.1)

بخش اجتماعی جهان انسانی، دارای هویت فرهنگی است.2)

هنگامی که فرد اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند، وارد جهان فرهنگی می شود.3)

در دیدگاه اول نسبت به رابطۀ بین جهان های فرهنگی، ذهنی و تکوینی، ذهن افراد و فرهنگ، هویتی طبیعی و مادی دارند.4)

کدام گزینه در رابطه با «فرهنگی که عقاید و ارزش ها و یا هنجارهای آن متعلق به قوم، منطقه یا گروه خاصی باشد» نادرست است؟ 56

فرهنگ صهیونیسم بین الملل و فرهنگ سرمایه داری دو نمونه از آن است.1)

منطقه مرکزی، منطقه ای است که منطقه پیرامونی را به خدمت می گیرد.2)

یکی از انواع این فرهنگ،  با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت به آن نژاد به کار می گیرد.3)

بدون نیاز به عبور از مرزهای جغرافیایی خود، جهان را به مناطقی دوگانه تقسیم می کند.4)

به ترتیب، صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه آمده است؟

الف) چالش های عارضی جهان غرب ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان اجتماعی دارند.

ب) از نظر ریکاردو، کسانی که در فقر متولد می شوند، حق حیات ندارند.

پ) نظریه جنگ تمدن های هانتینگتون،  نظریه ای بود که عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت های کشورهای غیرغربی را

 توجیه می کرد.

ت) تقابل شمال و جنوب، تقابلی جهانی است و در صورت فعال شدن، بسیاری از چالش های درونی کشورهای غیرغربی،  دیگر بار فعال

خواهند شد.
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کدام گزینه، مربوط به عبارت های زیر است؟

الف) فرهنگی که نگاه سلطه جویانه دارد و عقاید و ارزش های آن متعلق به قوم، منطقه یا گروه خاصی است ...

ب) برخی فرهنگ ها مانند فرهنگ سرخ پوستان ...

ج) فرهنگی که کشورهای دیگر را در پیرامون خود به خدمت می گیرد و کانون های ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می دهد.

58

(1
با عبور از مرزهای جغرافیایی جهان را به دو منطقه مرکزی و پیرامونی تقسیم می کند. _ از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کنند. _

صهیونیسم

(2
 ظرفیت  جهانی شدن را ندارند و در همان محدوده جغرافیایی خود باقی خواهند ماند. _ از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می کنند. _

صهیونیسم

 با عبور از مرزهای جغرافیایی جهان را به دو منطقه مرکزی و پیرامونی تقسیم می کند. _ ظرفیت  جهانی شدن را ندارند. _ سرمایه داری3)

 ظرفیت  جهانی شدن را ندارند و در همان محدوده جغرافیایی خود باقی خواهند ماند. _ ظرفیت  جهانی شدن را ندارند. _ سرمایه داری4)

هر یک از عبارت های زیر به ترتیب به کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی اشاره دارد؟

الف) جلوگیری از دو قطبی شدن جهان

ب) حذف قید و بندها برای رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی اش

ج) توانایی پاسخ دادن به پرسش های ثابت و متغیر بشر

د) گرفتن قدرت مقاومت از آدمیان و ایجاد انفعال در آن ها در برابر سلطه گران
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عدالت _ آزادی _ تعهد و مسئولیت _ عقالنیت2)عدالت _ آزادی _ عقالنیت _  تعهد و مسئولیت 1)

 آزادی _ عقالنیت _ عدالت _ تعهد و مسئولیت4) آزادی _ تعهد و مسئولیت _ عقالنیت _ عدالت3)

کدام گزینه نادرستی عبارت های زیر را بیان می کند؟

الف) برخی فرهنگ ها مانند فرهنگ ژاپنی ها تداوم تاریخی باال و گستره جغرافیایی وسیعی نداشتند.

ب) نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.

ج) در دیدگاهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند، جهان تکوینی ماده  خامی است که فرهنگ ها و جوامع

مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

60

الف _ ب4) ج3) الف2)ب _ ج1)

به ترتیب با توجه به عبارت های زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف) هر نوع عقیده و اخالقی فرهنگ متناسب با خود را جست وجو می کند.

ب) بیان کردن عالقه یک فرد به فردی دیگر

61

  تناسب و هماهنگی بین جهان فرهنگی با جهان ذهنی _ وارد شدن به جهان ذهنی از جهان فرهنگی1)

 تناسب و هماهنگی بین جهان فرهنگی با جهان ذهنی _ وارد شدن به جهان فرهنگی از جهان ذهنی2)

ورود به جهان ذهنی از جهان فرهنگی _ ابراز اندیشه های فردی3)

 ورود به جهان ذهنی از جهان فرهنگی _ تجربه ها و خلقیات ویژه هر یک از افراد4)
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هریک از عبارات زیر در رابطه با «تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی» به ترتیب به کدام دیدگاه اشاره می کند؟

- نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کند.

- جهان تکوینی بر اساس حکمت و خواست خداوند سبحان، با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.

- جهان تکوینی، ماده خامی است که فرهنگ ها و جوامع مختلف در آن دخل و تصرف می کنند.

- جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می دهند.

62

دیدگاه دوم _ دیدگاه سوم _ دیدگاه دوم _ دیدگاه اول2)دیدگاه اول _ دیدگاه سوم _ دیدگاه سوم _ دیدگاه دوم1)

دیدگاه اول _ دیدگاه دوم _ دیدگاه سوم _ دیدگاه دوم4)دیدگاه اول _ دیدگاه سوم _ دیدگاه دوم _ دیدگاه دوم3)

هریک از موارد زیر به ترتیب نتیجۀ فقدان کدام ویژگی  فرهنگ جهانی مطلوب است؟

- بهره کشی ظالمانه از انسان ها

- ناتوانی در دفاع از هویت فرهنگ

- ایجاد زمینۀ ظلم بر انسان

- ناتوانی در دفاع از حقانیت ارزش ها

63

آزادی _ تعهد و مسئولیت _ عدالت _ سطح اول عقالنیت2)عدالت _ سطح اول عقالنیت _ آزادی _ عقالنیت1)

آزادی _ تعهد و مسئولیت _ معنویت _ سطح اول عقالنیت4)عدالت _ سطح اول عقالنیت _ آزادی _ حقیقت3)

اولین دیدگاه در خصوص تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی را در نظر بگیرید، با توجه به این رویکرد کدام موارد در ارتباط با

نظریه پردازان این رویکرد نادرست است؟

الف) محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت

ب) سلب قابلیت های علوم طبیعی

ج) نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی

د) عقالنی دانستن علوم مربوط به ذهن افراد

ه_) اهمیت بیشتر جهان طبیعت نسبت به جهان ذهنی و فرهنگی
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الف، ه_4)د، ه_3)ب، د2)ب، ج1)

هریک از عبارات زیر، به ترتیب مربوط به کدام بخش جدول است؟

 ج  بخش فردی جهان انسانی داغالل و سالسل

نادیده گرفتن تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی بهویتی فرهنگی دارد  الف

- محدود شدن جهان تکوینی به جهان طبیعت

- خلق موضوعی واحد به سه شکل مختلف توسط سه فرد در یک مسابقه

- جهان اجتماعی

- باورها و اعمال ممانعتکننده از درک انسان از حقیقت خویش و جهان هستی
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ج - ب - د - الف2)ج - د - ب - الف1)
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کدام گزینه به ترتیب با عبارات ‹‹قرآن کریم برای جامعه و فرهنگ، جایگاه ویژه ای قائل است›› و ‹‹جهان فردی اشخاص را نادیده نمی

گیرد›› ارتباط مفهومی دارد؟

66

ذهن افراد و فرهنگ، هویتی طبیعی و مادی دارند. - بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کند.1)

قرآن از زندگی و مرگ  امت ها سخن می گوید. - جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ  آنها می داند.2)

(3
اگر جامعه فرهنگ توحیدی داشته باشد، جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی آن ها می گشاید. - جهان ذهنی و فردی هویتی

مادی وطبیعی دارد.

قرآن از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید. - بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کند.4)

هر عبارت به ترتیب پیامد، معنا و علِت کدام گزینه است؟

- ورود به جهان فرهنگی

- آنچه با اندیشه و عمل فرد پدید می آید به آن تعلق دارد.

- پاسخ های متفاوت به پرسش های بنیادین بشر

67

به وجود آمدن عقاید و خصوصیات ذهنی - جهان اجتماعی - پدید آمدن جهان های اجتماعی مختلف1)

بیان اندیشه به صورت گفتار یا نوشتار - جهان انسانی - پدید آمدن جهان های فرهنگی مختلف2)

اندیشیدن درباره موضوعی خاص - جهان انسانی - شکل گیری روح و شالوده فرهنگ3)

رفتار با دیگران بر اساس اندیشه و تصمیم فرد - جهان فردی - شکل گیری جهان های فرهنگی مختلف4)

کدام گزینه به ترتیب در رابطه با گونه نخست و گونه دوم فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن گام برداشتند، نادرست و درست است؟ 68

(1
فرهنگی است که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست. - چنین فرهنگی با عبور از مرزهای جغرافیایی خود

جهان رابه دو منطقه مرکزی و منطقه پیرامونی تقسیم می کند.

(2
فرهنگی است که عقاید و ارزش ها یا هنجارهای آن متعلق به قوم، منطقه یا گروه خاصی است ولی نگاهی سلطه جویانه دارد. فرهنگی

است که دیگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوانی می کشاند.

(3
فرهنگی است که تسلط یک قوم، جامعه یا گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می آورد. فرهنگی است که عقاید و ارزش های آن مطابق

با حق و رفتار و هنجارهای آن مطابق با حق نیست.

(4
فرهنگی است که عقاید، ارزش ها یا هنجارهای آن متعلق به قوم یا منطقه یا گروه خاصی نیست. - فرهنگی است که از عقاید و آرمان

های مشترک انسانی سخن می گوید.

هر یک از عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب اشاره می کند؟

- در صورت وجود این ویژگی از بهره کشی ظالمانه برخی انسان ها و جوامع از برخی دیگر جلوگیری خواهد شد.

- در شرایط فقدان این ویژگی، بشر به بحران های روحی و روانی گرفتار خواهد شد.

- در صورت نبود این ویژگی قدرت مقاومت از آدمیان گرفته می شود.
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قسط - معنویت - آزادی2)حقیقت - عدالت - آزادی1)

عدالت - آزادی - تعهد4)عدالت - معنویت - مسئولیت3)

کدام گزینه به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص می کند؟

الف) در یک تهاجم نظامی، قوم مغلوب برای باز پس گرفتن استقالل سیاسی خود، باید هویت فرهنگی اش را حفظ کند.

ب) فتوحات ایران باستان فراتر از مرزهای جغرافیایی است اما جهان گشایی ها به جهانی شدن فرهنگ آنان منجر نشد.

پ) غلبه نظامی منجر به حضور مستقیم مهاجمان در مناطق جغرافیایی مورد تهاجم می شود و همواره گسترش فرهنگی آنها را به دنبال

می آورد.
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