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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

با افول علم فراتجربی (عقالنی، وحیانی) امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری از دست می رود و داوری درباره این امور، به تمایالت افراد و

گروه های متفرق سپرده می شود.

سوال 2

گزینه 1 پاسخ:

 گزینه «1» 

با افول علوم فراتجربی (عقالنی و وحیانی) امکان ارزیایی ارزش ها و آرمان های بشری از دست می رود و داوری درباره این امور، به تمایالت افراد

و گروه های متفرق سپرده می شود، از این روند، به زوال معنا و عقالنیت ذاتی یاد می شود.

سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

 گزینه «1»

ناپسند بودن اسراف و تبذیر و نیز ساده زیستی در بیرون از قلمرو واقعی آرمان های جامعه ما قرار دارند.

سوال 4

گزینه 1 پاسخ:

الف) اگر جوامع حقایق را نشناسند و به آن ایمان نیاورند و مطابق آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند، از حق

گسسته و به سوی باطل گام بر می دارند.

ب) حقایق هر چند خود ثابت اند، ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغ�رپذیرند. به همین دلیل برای جهان های اجتماعی،

امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد.



سوال 5

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: حق یا باطل بودن جهان اجتماعی نیز مانند حدود قلمرو آرمانی و واقعی در هر جهان اجتماعی دستخوش تغ�ر می شود و از

جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.

گزینه «2»: حق یا باطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و کنش ها، براساس آگاهی یا جهل، توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی

مختلف نسبت به آن ها تع�ن نمی شود.

گزینه «3»: نژادپرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص، استکبار و غلبه بر دیگر جوامع، پول پرستی و شرک، از عقاید و ارزش های باطل اند.

باطل بودن این عقاید و ارزش ها با نوع مواجهه جوامع مختلف با آن ها دگرگون نمی شود.

سوال 6

گزینه 1 پاسخ:

الف) برخی از جهان های اجتماعی، استعدادها و سرمایه های معنوی انسان را نادیده می گیرند یا فرصت شکوفایی فطرت آدمی را فراهم

نمی آورند. برخی دیگر مانع بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می شوند و نسبت به نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه اند و با رویکرد دنیاگریز

خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده نمی کنند. (فرقه های صوفی)

ب) فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند. به عبارت دقیق تر، فرصت ها و محدودیت ها، دو

روی یک سکه اند.

سوال 7

گزینه 4 پاسخ:

سنت ها و قوانین الهی نیز با انسان های شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم، یکسان عمل نمی کند.

توضیح نکات درسی:

شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراء طبیعی، آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تغ�ر می دهد و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون

می سازد. بنابراین هریک از موجوداتی که بیرون جهان اجتماعی قرار دارند؛ یعنی موجودات طبیعی و ماوراء  طبیعی به واسطۀ ارتباطی که با

زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، در گسترۀ جهان اجتماعی قرار می گیرند.



سوال 8

گزینه 4 پاسخ:

وقتی مردم شناسان بنا به وظیفۀ حرفه  ای خود، با فرهنگ های غیرغربی مواجه شدند، به پیچیدگی و عمق آن ها و اشتباه جامعه شناسان

غربی پی بردند. از این رو، یکی از مهم ترین انتقادها به خودمداری فرهنگ غرب و تصور سادۀ آن از سایر فرهنگ ها را مردم شناسان مطرح

کردند.

شرک و بت پرستی و نگاه نژادی و قبیله  ای، از اعتقادات و ارزش  های بنیادی جهان اجتماعی شبه جزیرۀ عربستان بود.

توحید و یکتاپرستی و خالفت و کرامت انسان، از اعتقادات و ارزش  های جهان اجتماعی اسالم است. با ظهور اسالم، عقاید و ارزش  های بنیادی

جامعۀ جاهلی نابود شد و الیه  های سطحی آن در خدمت اسالم قرار گرفت.

در فرهنگ سکوالر یا دنیوی، جهاِن دیگر انکار می شود یا در محدودۀ منافعی که برای خواسته  های این جهانِی بشر دارد، پذیرفته می  شود.

سوال 9

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3» 

رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن، برای تسلط بر طبیعت و جامعه را «گسترش عقالنیت ابزاری» می گویند.

سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

برخی مصادیق فرهنگ باطل عبارت اند از: نژادپرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص، استکبار و غلبه بر دیگر جوامع، پول پرستی و شرک. 

آزادی انسان ها از همه بندها و موانع راه سعادت آن ها، عدالت و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تعالی همه انسان ها و … از عقاید و

ارزش های حقیقی و درستی هستند که حقانیت و درستی آن ها با موافقت و مخالفت آدمیان نیز تغ�ر نمی کند.

اگر جوامع، حقایق را نشناسند و به آن ایمان نیاورند و مطابق آن عمل نکنند، از حق گسسته و به سوی باطل گام برمی دارند.

سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:  

گزینه «1»: درست _ درست

گزینه «2»: درست _ نادرست (مربوط به جامعه فاسق است.)

گزینه «3»: نادرست (هر عاملی که در گسترش فرهنگ و معانی آن مؤثر باشد، در بسط هویت جهان اجتماعی اثرگذار است.) _ نادرست

(مربوط به جامعه فاسق است.)

 گزینه «4»: درست _ درست



سوال 12

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                           

بخش های مختلف جهان اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی دارند و فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و بدون دیگری محقق

نمی شوند.

هر جهان اجتماعی بر اساس عقاید و ارزش های خود، افق ها و ظرفیت های جدیدی برای انسان فراهم می کند و ممکن است ظرفیت ها و

توانمندی های دیگر بشر را نادیده بگیرد.

جهان های اجتماعی مختلف را می توان بر اساس آرمان ها و ارزش های آن ها و نیز فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال می آورند، ارزیابی

کرد.

سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

برخی از جهان های اجتماعی مانع بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می شوند و نسبت به نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه اند و با رویکرد

دنیاگریز خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده نمی کنند. جهان اجتماعی با آگاهی و اراده افراد انسانی پدید می آید.

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

تشریح عبارات نادرست:

- جهان اجتماعی با آگاهی و ارادۀ افراد انسانی پدید می آید. ولی این پدیده پس از آن که با کنش انسان تحقق پیدا کرد، دیگر وابسته به ارادۀ

تک تک افراد نیست.

- جهان های اجتماعی مختلف را می توان بر اساس آرمان ها و ارزش های آن ها و فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال می آورند، ارزیابی کرد.

- آرمان های اجتماعی در ارزش ها متبلور می شوند.

سوال 15

گزینه 4 پاسخ:

قفس آهنین؛ یعنی افرادی که قصد تسلط بر این جهان را دارند، به تدریج اسیر یک نظام اجتماعی پیچیده ای می شوند.

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فراتجربی استفاده می کنند، علم

نمی شناسد. با افول علوم عقالنی و وحیانی امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری از دست می رود و داوری دربارۀ آن امور به تمایالت افراد

و گروه های متفرق سپرده می شود؛ از این روند به زوال معنا و عقالنیت ذاتی یاد می شود.



سوال 16

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

نژادپرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص از عقاید و ارزش های باطل اند.

به رفتارهایی که برخالف عقاید، ارزش ها، قواعد و هنجارهای جامعه هستند (مانند دزدی)، کژروی اجتماعی می گویند.

سوال 17

گزینھ 3 پاسخ:

گزینھ «3»

حق و باطل بودن ھر بخش از فرھنگ، با علم متناسب با ھمان بخش شناختھ می شود، برای مثال علوم تجربی توان داوری درباره تکنیک ھا و روش ھای اجرایی را دارند و

درباره حق و باطل بودن ارزش ھا کالن نمی توانند قضاوت کنند.

حقیقت ھر چند خود ثابت است ولی در قلمرو واقعیت ثابت نیست، یعنی جامعھ امکان انحراف از فرھنگ حق و پذیرش فرھنگ باطل را دارد.

سوال 18

گزینه 1 پاسخ:

هر جهان اجتماعی تا زمانی که از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. با تغ�ر جهان اجتماعی موجود، و در

پی آن، برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و الزام های دیگری به دنبال می آورد که بر فعالیت اجتماعی اعضای آن

تأثیر می گذارد.

سوال 19

گزینه 3 پاسخ:

در جهان متجدد عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست. رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن

برای تسلط برطبیعت و جامعه را «گسترش عقالنیت ابزاری» می گویند.



سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

الف) جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است.

ب) در فرهنگ جهان معنوی، انسان از محدوده مرزهای این جهان عبور کرده و چهره ای آسمانی و ملکوتی پیدا می کند.

ج) در فرهنگ سکوالر، جهان دیگر انکار می شود یا در محدوده منافعی که برای خواسته های این جهانی بشر دارد، پذیرفته می شود.

د) جهان اساطیری، طبیعت را قلمرو قدرت های فوق طبیعی و محصور رازها و افسون های آنها می بیند و با طرد دانش ابزاری متناظر با طبیعت،

امکان بهره وری معقول انسان از طبیعت را دور از دسترس می سازد

سوال 21

گزینه 4 پاسخ:

حقایق هرچند ثابت اند؛ ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، تغ�رپذیرند؛ یعنی برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و

پذیرش باطل وجود دارد.

سوال 22

گزینه 1 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «2»: جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی دانند،

نمی توانند از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان ها سخن بگویند.

گزینه «3»: واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو آرمان های آن ارزیابی کرد.

گزینه «4»: اگر مردمی مطابق آرمان های خود عمل کنند، فاصله میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه خود را کاهش می دهند.

سوال 23

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه های نادرست:

الف) آرمان ها و قلمرو آرمانی همان نظام معیار جهان اجتماعی است که بسیاری کم و بیش به آن عمل می کنند.

ج) آرمان های جهان اجتماعی در ارزش ها متبلور می شود.

د) به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند، «آرمان اجتماعی» می گویند.



سوال 24

گزینه 2 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) حقایق هر چند خود ثابت اند؛ ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، تغ�رپذیرند.

ب) برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد؛ همان گونه که امکان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد.

سوال 25

گزینه 3 پاسخ:

عبارت داده شده در صورت سؤال و تصاویر صفحه های 56 کتاب درسی، بیانگر آن است که حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها، هنجارها و

کنش ها، براساس آگاهی یا جهل، توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها تع�ن نمی شود.

سوال 26

گزینه 3 پاسخ:

عقاید و ارزش های اجتماعی، پدیده هایی هستند که صرفًا در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می آیند و ما فقط می توانیم بودن یا

نبودن این ارزش ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آن ها را بشناسیم و برای داوری درباره درست و غلط بودن یا حق و باطل بودن آن ها راهی

نداریم.

سوال 27

گزینه 2 پاسخ:

تشریح گزینه های نادرست:

الف) جهان های اجتماعی را نیز می توان براساس آرمان ها و ارزش های آن ارزیابی کرد.

ج) ساختن جهان اجتماعی جدید، نیازمند پیدایش و گسترش آگاهی و اراده ای نوین است و ممکن است جهان موجود از بسط آن جلوگیری

کند.

ه_) فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند.

سوال 28

گزینه 4 پاسخ:

جهان  اجتماعی با آگاهی و اراده افراد انسانی پدید می آید. ولی این پدیده، پس از آنکه با کنش انسان تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام هایی را

به دنبال می آورد که وابسته به قرارداد و اراده تک تک افراد نیست. این پیامدها خود، موقعیت جدیدی (فرصت ها و محدودیت ها) را برای

کنش ها و انتخاب های بعدی ما فراهم می آورد.



سوال 29

گزینه 3 پاسخ:

الف) از روند از دست رفتن قدرت داوری ارزشی به زوال معنا یا عقالنیت ذاتی یاد می شود.

ب) افول علوم فراتجربی (عقالنی و وحیانی) موجب از دست رفتن قدرت داوری ارزشی در فرهنگ غرب شده است.

د) از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها (قفس آهنین) نتیجه رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا است.

سوال 30

گزینه 4 پاسخ:

قفس آهنین؛ یعنی افرادی که قصد تسلط بر این جهان را دارند، به تدریج اسیر یک نظام اجتماعی برنامه ریزی شده، می شوند.

جهان های اجتماعی مختلف را می توان براساس آرمان ها و ارزش های آن ها و نیز فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال می آورند،

ارزیابی کرد.

سوال 31

گزینه 2 پاسخ:

- اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی مانند عدالت، امنیت و آزادی محقق نمی شوند.

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کنش های اجتماعی تحقق می یابند.

- جهان اساطیری، فرهنگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی

است.

- فرهنگ اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود.

سوال 32

گزینه 2 پاسخ:

در جامعۀ ما «قبیله گرایی» در درون قلمرو واقعی، «استکبارستیزی» در درون قلمرو واقعی و «ناپسند بودن تبذیر» بیرون قلمرو واقعی قرار دارند.

سوال 33

گزینه 2 پاسخ:

جهان اجتماعی پس از آن که با کنش انسان تحقق پیدا کرد، پیامدها و الزام هایی را به دنبال می آورد که وابسته به قرارداد و اراده تک تک افراد

نیست. پس نمی توانیم جهان اجتماعی را همواره و هرگونه بخواهیم بسازیم یا تغ�ر دهیم.

پیامدهای جهان اجتماعی، خود موقعیت جدیدی (فرصت ها و محدودیت ها) را برای کنش ها و انتخاب های بعدی فراهم می آورد.

با افول علوم فراتجربی، داوری درباره اموری چون ارزش ها و آرمان های بشری به تمایالت افراد و گروه های متفرقه، سپرده می شود.



سوال 34

گزینه 3 پاسخ:

انسان پس از ساختن خانه اش ناچار می شود متناسب با شرایط خانه، در خود و شیوه زندگی اش تغ�راتی ایجاد کند. به همین دلیل شیوه

زندگی انسان کوچ نشین با یکجانشین متفاوت می شود.

جهان متجّدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند، علم می داند و علومی را که از روش های فرا تجربی (عقالنی و وحیانی)

استفاده می کنند، علم نمی شناسد.

با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری که پدیده های فراتجربی اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند از

دست می رود و داوری دربارۀ این امور، به تمایالت افراد و گروه های متفّرق سپرده می شود.

رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا، عرصه را بر سایر کنش های انسانی، مانند کنش های عاطفی و اخالقی تنگ می کند.

سوال 35

گزینه 2 پاسخ:

هر جهان اجتماعی براساس عقاید و ارزش های خود، افق ها و ظرفیت های جدیدی برای انسان فراهم می کند و ممکن است ظرفیت ها و

توانمندی های دیگر بشر را نادیده بگیرد.

جهان اساطیری، فرهنِگ اساطیری دارد که به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی

است. فرهنگ اساطیری مانع شکوفایی فطرت آدمی می شود.

در فرهنگ دنیوی، جهاِن دیگر انکار می شود یا در محدودۀ منافعی که برای خواسته های این جهانِی بشر دارد، پذیرفته می شود.

سوال 36

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

- در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان، از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست. جهان صرفًا از مواد و موجودات خامی

ساخته شده است که در اختیار و کنترل بشرند؛ به وسیله او به کار گرفته می شوند، دگرگون می شوند و به مصرف می رسند و هیچ گونه قداستی

ندارند.

- تنوع آگاهی و معرفت انسان ها و هم چنین تنوع اراده و اختیار آن ها، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف (مثل آپارتاید و اسالم)

می شود.

سوال 37

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                          

گسترش و رشد علوم ابزاری و علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه را گسترش عقالنیت ابزاری می گویند.



سوال 38

گزینه 2 پاسخ:

حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود. بنابراین علوم تجربی توان داوری درباره تکنیک ها و

روش های اجرایی را دارند. مثًال درست یا نادرست بودن شیوه مداوای بیماران را می توان با روش های تجربی شناخت.

تکاثر و قبیله گرایی، پدیده های باطلی هستند که هم در قلمرو آرمانی و هم در قلمرو واقعی جهان اجتماعی وجود دارند.

حقایق هرچند خود ثابت اند ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، تغ�رپذیرند. یعنی برای جهان های اجتماعی، امکان انحراف از

حق و پذیرش باطل وجود دارد؛ همان گونه که امکان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد، جهان های اجتماعی می توانند بر مدار حق یا باطل

بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بینش و گرایش آن ها دچار تغ�ر نمی شود.

جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی معتبر نمی دانند، نمی توانند از حق و

باطل بودن عقاید و ارزش ها سخن بگویند.

سوال 39

گزینه 4 پاسخ:

ناپسند بودن اسراف و تبذیر، بیرون قلمرو واقعی و استکبارستیزی، درون قلمرو واقعی آرمان  ها قرار دارند.

وقتی فردی درباره 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 براساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می  کند، به محدودۀ اجتماعی و فرهنگی وارد می  شود.

سوال 40

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزاره نادرست:

- تنوع آگاهی، معرفت، اراده و اختیار انسان ها سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف است.

سوال 41

گزینه 3 پاسخ:

الف) واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو آرمان های آن ارزیابی کرد.

ب) برنامه ریزان فرهنگی سعی می کنند که از طریق تعلیم و تربیت، زمینه ورود آرمان ها را به قلمرو واقعی جهان اجتماعی فراهم کنند.

ج) عقاید و ارزش های اجتماعی صرفًا پدیده هایی هستند که در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می آیند و ما فقط می توانیم بودن یا

نبودن این ارزش ها و پیامدهای آنان را بشناسیم و برای داوری کردن درست یا غلط و یا حق و باطل بودن آن ها راهی نداریم.


