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کدام گزینه در رابطه با فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد از نگاه وبر نادرست است؟ 1

(1
با افول علم تجربی 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.

(2
در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان صرفا از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و

کنترل بشراند.

رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن، برای تسلط بر طبیعت و جامعه را گسترش عقالنیت ابزاری می گویند.3)

جهان متجدد رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام بر می دارد.4)

کدام یک از گزینه های زیر فرآیندی صحیح را نشان می دهد؟ 2

←←افول علوم فراتجربی  قابل ارزیابی نبودن ارزش ها و آرمان های بشری  زوال معنا1)

←←طرد شدن عناصر معنوی و مقدس  عقالنیت ابزاری  زوال معنا2)

←←رواج کنش های حسابگرانه  از دست رفتن آزادی انسان ها  گسترش عقالنیت ذاتی3)

←←افول علوم تجربی  از دست رفتن آزادی و اراده انسان ها  گسترش عقالنیت ذاتی4)

کدام یک از گزینه های زیر کمابیش در «بیرون از قلمرو واقعی» آرمان های جامعه ما می باشد؟ 3

استکبارستیزی _ احترام به پدر و مادر2)ناپسند بودن اسراف و تبذیر _ ساده زیستی1)

ساده زیستی _ احترام به پدر و مادر4)استکبارستیزی _ ناپسند بودن اسراف و تبذیر3)

کدام گزینه مبّین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟

الف) چگونه جوامع از حق گسسته می شوند و به سوی باطل گام برمی دارند؟

ب) علت وجود داشتن امکان انحراف از حق و پذیرش باطل از سوی جوامع چیست؟

4

اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند _ تغ�رپذیر بودن حقایق از جهت قرار گرفتن در قلمروهای آرمانی و واقعی1)

اگر به حقایق ایمان نیاورند _ ثابت نبودن حقیقت به خودی  خود2)

اگر به حقایق ایمان نیاورند _ ثابت بودن حقیقت در قلمرو آرمانی و تغ�رپذیر بودن آن در قلمرو واقعی3)

اگر هنجارهای خود را براساس ارزش های حقیقی سامان ندهند _ متغیر بودن حقایق از جهت قرار گرفتن در قلمرو واقعی4)

کدام گزینه درباره حق و باطل در جهان های اجتماعی مختلف درست است؟ 5

حق و باطل، مانند آرمان و واقعیت از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت نیست.1)

(2
حق و باطل بودن عقاید، ارزش ها، کنش ها و هنجارها، براساس توجه یا بی توجهی مردم جهان های اجتماعی مختلف نسبت به آن ها

تع�ن می شود.

باطل بودن عقاید و ارزش هایی مانند نژادپرستی، استکبار و پول پرستی با نوع مواجهه جوامع مختلف با آن ها دگرگون می شود.3)

ارزش های حق و باطل با موافقت و مخالفت آدمیان تغ�ر نمی یابند.4)



کدام گزینه مناسب هر یک از عبارت های زیر است؟

الف) فرقه های صوفیه

ب) یک دانشجوی خرم آبادی برای تحصیل در دانشگاه تهران مجبور به ترک دیار می شود.

6

با رویکرد دنیاگریز خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده نمی کنند. _ فرصت ها و محدودیت ها به هم وابسته اند.1)

استعدادها و سرمایه های معنوی انسان را نادیده می گیرند _ فرصت ها و محدودیت ها به دنبال نمادها و هنجارها به وجود می آیند.2)

با رویکرد دنیاگریز خود از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده می کنند _ فرصت ها و محدودیت ها دو روی یک سکه اند.3)

مانع بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می شوند. _ فرصت ها و محدودیت ها دو روی یک سکه اند.4)

با توجه به متن زیر کدام گزینه صحیح است؟

«مردم ایران با توجه به باورهای دینی در مواقع کم آبی با قرائت دعای نزول باران از خداوند طلب بارش می کردند و از طرفی از زمان

قدیم  در نواحی داخلی با استفاده از قنات مشکل کم آبی را حل می کردند و چون ارزش آب را می دانستند؛ بنابراین از این نعمت خدادادی

حفاظت می کردند.»

7

ورود پدیده های طبیعی به جهان اجتماعی باعث افول و کاهش رشد آن شده است.1)

درهای آسمان بر ستم پیشگان گشوده می شود و عدالت پیشگان را در قهر و انتقام الهی فرو می برد.2)

وضع قواعد خاص برای مقابله با زلزله و خشکسالی از جمله تأثیرات جهان اجتماعی بر جهان طبیعی است.3)

سنت ها و قوانین الهی با انسان های شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم یکسان عمل نمی کند. 4)

هریک از عبارات زیر، به ترتیب به کدام گروه، فرهنگ یا جهان اجتماعی، اشاره دارد؟

- طرح مهم ترین انتقادها به خودمداری فرهنگ غرب

-  نگاه نژادی و قبیله  ای

-  پذیرش جهان دیگر در محدودۀ منافعی که برای خواسته  های این جهانِی بشر دارد

8

مردم  شناسان- فرهنگ سکوالر- فرهنگ اساطیری1)

جامعه  شناسان- جامعۀ جاهلی عربستان- فرهنگ سکوالر2)

جامعه  شناسان- فرهنگ سوکالر _ فرهنگ اساطیری3)

مردم  شناسان- جامعۀ جاهلی عربستان- فرهنگ سکوالر4)

از کدام یک از عبارات زیر مفهوم «گسترش عقالنیت ابزاری» دریافت می شود؟ 9

طرد شدن عناصر معنوی و مقدس در جهان متجدد و برخوردار نشدن جهان از هیچ گونه معنا و قداستی1)

از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری به وسیله عقل2)

رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبیعت و جامعه3)

رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا و تنگ شدن عرصه بر سایر کنش های انسانی4)

به ترتیب کدام یک از موارد زیر، جزء عقاید و ارزش های باطل اند و آزادی انسان ها از همه بندها و موانع راه سعادت آن ها، عدالت و ایجاد

شرایط مناسب برای رشد و تعالی همه انسان ها جزء کدام دسته از عقاید محسوب می شوند و جوامع در چه شرایطی به سوی فرهنگ

باطل گام برمی دارند؟ زمانی که … 

10

(1
نژادپرستی و برتر دانستن انسان ها نسبت به یکدیگر و قبیله گرایی _ عقاید و آرمان هایی که با تکامل نظام اجتماعی شکل می یابند _

ارزش ها و عقاید آن ها تغ�ر نکند.

(2
نژادپرستی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص، استکبار و غلبه بر جوامع دیگر _ عقاید و ارزش های حقیقی و درستی هستند که حقانیت

و درستی آن ها با موافقت و مخالفت آدمیان تغ�ر نمی کند _ به حقایق ایمان نداشته باشند یا ایمان به آن را از دست بدهند.

(3
پول پرستی، نژادپرستی، شرک و ناپسند بودن اسراف و تبذیر _ عقاید و هنجارهای حقیقی و کاملی که عقالنیت و درستی آن ها با تغ�رات

اجتماعی تغ�ر می کند _ اعتقاد به مسائل دنیوی وجود داشته باشد.

(4
برتری انسان ها نسبت به یکدیگر، بی احترامی به پدر و مادر و تکاثر _ عقاید و هنجارهای شکل گرفته در نظام اجتماعی و خرده نظام ها _

برنامه ریزان فرهنگی زمینه تحقق و ورود آرمان ها را به قلمرو واقعی جهان اجتماعی فراهم نیاورند.



عبارت درست در ارتباط با گسترش فرهنگ و نادرست در ارتباط با جهان های اجتماعی کدام است؟ 11

(1
هرچه عامالن و حامالن یک فرهنگ و معانی آن بیشتر باشند، آن فرهنگ بسط بیشتری می یابد _ هدف اسالم تأسیس جهان اجتماعی

توحیدی و گسترش آن است.

(2
افزایش جمعیت یک جهان اجتماعی به منزله گسترش فرهنگ و معانی آن است _ جامعه مشرک جامعه ای است که عقاید و ارزش های

حق را می شناسد ولی به آنها پایبند نیستند.

(3
هر عاملی که در گسترش فرهنگ و معانی آن مؤثر باشد، در بسط هویت جهان اجتماعی اثرگذار نیست _ اگر افراد و اعضای فرهنگ

حامالن و عامالن معانی حق نباشند، جامعه مشرک شکل می گیرد.

(4
کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی می توانند زمینه ساز بسط جهان های اجتماعی دیگر باشد _ افزایش عامالن یک فرهنگ، گسترش آن را

در پی دارد.

کدام گزینه در رابطه با فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی صحیح است؟ 12

(1
بخش های مختلف جهان اجتماعی، فرصت ها و محدودیت هایی دارند؛ برخی از این فرصت ها و محدودیت ها به یکدیگر وابسته اند و هیچ

کدام بدون دیگری محقق نمی شوند.

(2
هر جهان اجتماعی بر اساس عقاید و هنجارهای خود، افق ها و ظرفیت های جدیدی برای انسان فراهم می کند و همواره ظرفیت ها و

توانمندی های دیگر بشر را نادیده می گیرد.

(3
فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شوند، حقوق و تکالیف به یکدیگر وابسته اند و

هیچ کدام بدون دیگری امکان تحقق نخواهند داشت.

(4
جهان های اجتماعی مختلف را می توان بر اساس الیه های عمیق و سطحی آن ها و نیز فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال می آورند،

ارزیابی کرد.

کدام نوع جهان اجتماعی با رویکرد دنیاگریز خود، از توانمندی های آدمی برای آباد کردن این جهان استفاده نمی کند و جهان اجتماعی

چگونه پدید می آید؟

13

آن نوع جهان اجتماعی که استعدادها و سرمایه های معنوی انسان را نادیده می گیرد _ با آگاهی و اراده افراد انسانی1)

آن نوع جهان اجتماعی که فرصت شکوفایی فطرت آدمی را فراهم نمی آورد _ با کنش های فردی انسان2)

آن نوع جهان اجتماعی که مانع بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می شود _ با آگاهی و اراده افراد انسانی3)

آن نوع جهان اجتماعی که نسبت به نیازهای مادی و دنیوی انسان بی توجه  است _ با کنش های فردی انسان4)

عبارت های زیر را به ترتیب از جهت درست یا غلط بودن مشخص نما�د.

- جهان اجتماعی چون با آگاهی و ارادۀ انسانی به وجود می آید، وابسته به ارادۀ تک تک افراد است.

- جهان های اجتماعی متفاوت را نمی توان هیچ  گاه، ارزیابی کرد.

- ارزش ها زمانی به قلمرو واقعیت ها وارد می شوند که به آن ها عمل شود.

- ارزش ها در آرمان های جهان اجتماعی متبلور می شوند.

14

غ _ غ _ ص _ غ4)ص _ ص _ غ _ غ3)غ _ ص _ غ _ ص2)غ _ غ _ ص _ ص1)

به ترتیب، اسیران «قفس آهنین» چه کسانی هستند و زوال عقالنیت ذاتی به چه چیزی منجر می شود؟ 15

انسان جهان متجدد _ از بین رفتن علوم تجربی1)

انسان جهان متجدد _ غلبۀ کنش عقالنی معطوف به ارزش2)

افرادی که در جهت تسلط انسان بر این عالم گام برمی دارند _ از بین رفتن علوم تجربی3)

افرادی که قصد تسلط بر این جهان را دارند _ از بین رفتن علومی که داوری ارزشی می کنند4)

به ترتیب، «قبیله گرایی» و «دزدی» بیانگر کدام مفاهیم هستند؟ 16

عقاید فرهنگی واقعی _ فرهنگ آرمانی2)عقاید فرهنگ باطل _ کژروی اجتماعی1)

قواعد پذیرفته شده نظام سرمایه داری _ کژروی اجتماعی4)فرهنگ آرمانی _ قواعد پذیرفته شده نظام _ نظام سرمایه داری3)



ھر یک از عبارات به ترتیب با کدام مورد ارتباط دارند؟

«علوم تجربی توان داوری درباره تکنیک ھا و روش ھای اجرایی را دارند.» و «جامعھ امکان انحراف از فرھنگ حق را دارد.»
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شناخت حق با بطل بودن ارزش های کالن _ اگر جامعه ایمان خود به حقیقت را تغ�ر دهد، فرهنگ حق را از دست می دهد.1)

نشناختن حق یا باطل بودن ارزش های کالن _ اگر جامعه ایمان خود به حقیقت را تغ�ر دهد، فرهنگ حق را از دست می دهد.2)

حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود _ حقیقت در قلمرو واقعیت ثابت نیست.3)

(4
حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود _ باطل بودن برخی ارزش ها با رویکرد جوامع

مختلف به آن ها دگرگون می شود.

کدام مورد برای پیامدهای تغ�ر جهان اجتماعی موجود ترتیب درستی دارد؟ 18

(1
تأثیر الزام های جدید بر به وجود آمدن الزام های دیگر شکل گیری جهان اجتماعی جدید برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود

فعالیت اجتماعی اعضای آن

←←←

(2
به وجود تأثیر الزام های جدید بر فعالیت اجتماعی اعضا برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی قبلی شکل گیری جهان اجتماعی جدید

آمدن الزام های جدید

←←←

(3
تأثیر الزام های جدید بر برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی قبلی به وجود آمدن الزام های جدید شکل گیری جهان اجتماعی جدید

فعالیت اجتماعی اعضای آن

←←←

(4
تأثیر الزام های جدید بر فعالیت اجتماعی اعضا به وجود آمدن الزام های دیگر برداشته شدن الزام های جهان اجتماعی موجود

شکل گیری جهان اجتماعی جدید

←←←

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با بیت (الف) درست و با بیت (ب) نادرست است؟

الف) قوت افرنگ از علم و فن است / از همین آتش چراغش روشن است

ب) در نگاهش آدمی آب و گل است / کاروان زندگی بی منزل است

19

(1
علوم تجربی با روش تجربی و فن  آوری حاصل از آن قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث و مسائل طبیعی را به انسان می دهد _ جهان

صرفًا از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همگی در اختیار و کنترل بشرند.

(2
علوم تجربی برای رسیدن به اهداف دنیوی از علوم غیرتجربی استفاده ابزاری می کنند و به این فرایند گسترش عقالنیت ابزاری می گویند _

عناصر معنوی و مقدس جهان متجدد تنها در جهت بهره وری از منافع دنیوی معتبر هستند.

(3
در جهان متجدد آدمیان متوجه اهداف دنیوی اند و برای رسیدن به این اهداف از علوم تجربی استفاده می کنند _ عناصر معنوی و مقدس

جهان متجدد تنها در جهت بهره وری از منافع دنیوی معتبر هستند.

(4
علوم تجربی برای رسیدن به اهداف دنیوی از علوم غیرتجربی استفاده ابزاری می کند که به این فرایند گسترش عقالنیت ابزاری می گویند _

در جهان متجدد عناصر معنوی و مقدس طرد می شود و جهان از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست.

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام فرهنگ می باشد؟

الف) این فرهنگ، به خداوندگاران و قدرت های فوق طبیعی قائل است.

ب) این فرهنگ، از محدوده مرزهای این جهان عبور می کند.

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

د) این فرهنگ،  با طرد دانش ابزاری متناظر با طبیعت، امکان بهره وری معقول انسان از طبیعت را دور از دسترس می سازد.

20

توحیدی _ معنوی _ دنیوی _ اساطیری2)اساطیری _ معنوی _  سکوالر _ اساطیری 1)

توحیدی _ توحیدی _ دنیوی _ سکوالر4)اساطیری _ توحیدی _ سکوالر _ دنیوی3)

با توجه به دیدگاه های جوامع مختلف حقایق از جهت قرارگرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی … هستند؛ یعنی می توانیم بگو�م … . 21

ثابت و تغ�ر ناپذیر _  حقیقی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش و کنش اجتماعی، براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تع�ن می شود.1)

متغیر _ آرمانی یا حق بودن یک عقیده،  ارزش و کنش اجتماعی، براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تع�ن می گردد.2)

ثابت _ جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، حقیقت را به عرصه فرهنگ واقعی خود وارد می کنند.3)

ثابت نبوده و تغ�رپذیر _ جامعه امکان انحراف از فرهنگ حق و پذیرش باطل را دارد.4)



کدام گزینه درباره ارزیابی قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی صحیح است؟ 22

(1
شیطان پرستی و تقدیس حیوانات بخش هایی از جهان های اجتماعی مختلف هستند که به لحاظ علمی قابل دفاع نیستند و براساس

خرافات شکل گرفته اند. این بخش ها که مطابق فطرت انسان نیستند باطل می باشند.

(2
جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند و تنها عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی برای شناخت عقاید و

ارزش ها معتبر می دانند، می توانند درباره حق یا باطل بودن عقاید و آرمان ها سخن بگویند.

واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو هنجارها و ارزش های آن ارزیابی کرد.3)

عمل کردن مردم براساس عقاید و هنجارهای خود، باعث از بین رفتن فاصله میان قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی می شود.4)

به ترتیب در کدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر مشخص شده است؟

الف) آرمان ها و قلمرو آرمانی همان نظام معیار جهان اجتماعی است که اکثر افراد جامعه به آن ها عمل نمی کنند.

ب) ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می سازد.

ج) ارزش ها در آرمان های اجتماعی متبلور می شوند.

د) به مجموعه هنجارها و اهداف مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند، آرمان اجتماعی می گویند.
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غ _ ص _ غ _ غ4)ص _ غ _ ص _ غ 3)غ _ ص _ غ _ ص 2)غ _ ص _ ص _ غ1)

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

الف) حقایق ثابت اند و زمانی که در قلمرو آرمانی و واقعی قرار می گیرند، تغ�ری در آن ها به وجود نمی آید.

ب) جهان های اجتماعی امکان خروج از حق و پذیرش باطل را ندارند اما حق و باطل می توانند بر مدار بینش و گرایش آن ها دچار تغ�ر

شوند.

پ) حقانیت و درستی ارزش هایی نظیر آزادی انسان ها از همه بندها، عدالت و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تعالی همه انسان ها با

موافقت و مخالفت آدمیان تغ�ر نمی یابد.

24

 غ _ ص _ غ4)  ص _ غ _ ص 3)غ _ غ _ ص   2)ص _ غ _ غ        1)

در عبارت های «مورد پرس و جو قرار گرفتن بیشتر جوانان سیاه پوست نسبت به همساالن سفیدپوست خود توسط پلیس در خیابان های

لندن و تقاضای طرفداران تبعیض نژادی به جدایی نژادی در مدارس» به کدام مفهوم در جهان های اجتماعی اشاره می کند؟

25

جوامع مختلف اگر هنجارها و اعمال خود را نیز براساس ارزش ها و عقاید سامان دهند، آن ها را به قلمرو واقعی وارد نموده اند.1)

(2
 مقایسه و ارزیابی فرهنگ ها و داوری عقالنی و علمی آن ها کاری ناممکن است و هر فرهنگی با توجه به معیارهای خودش مورد ارزیابی

قرار می گیرد.

(3
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.  

 جوامع مختلف، با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، آن ها را به قلمرو آرمانی خود وارد نمی کنند.4)

در جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی می دانند، ارزش ها و عقاید اجتماعی چگونه تلقی می گردند؟ 26

(1
این ارزش ها و عقاید در فرهنگ عمومی و آرمانی جوامع تحقق می یابند و ما قادر به شناسایی بودن یا نبودن آن ها نیستیم و برای داوری در

مورد درست یا نادرست بودن آن ها راهی نداریم.

(2
پدیده های اجتماعی هستند که در فرهنگ عمومی و واقعی جوامع انسانی پدید می آیند و ما می توانیم بودن یا نبودن آن ها را بشناسیم و

درباره حق و باطل بودن آن ها قضاوت کنیم.

(3
 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 اما برای داوری درباره درست و غلط بودن آن ها راهی نداریم.  

(4
 آن ها هم ارزش های تاریخی و هم فرهنگی هستند که در فرهنگ عمومی و آرمانی جوامع پدید می آیند و ما می توانیم بودن یا نبودن

آن ها را بشناسیم اما قادر به داوری در مورد حق یا باطل بودن آن ها نیستیم.



چه تعداد از عبارات زیر نادرست اند؟

الف) جهان های اجتماعی مختلف را می توان تنها براساس فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال می آورند، ارزیابی کرد.

ب) باقی ماندن پیامدهای یک جهان اجتماعی منوط به پابرجا بودن هر جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد است.

ج) ساختن جهان اجتماعی جدید به دلیل این که جهان اجتماعی موجود از بسط و گسترش آن جلوگیری می کند نیازمند گسترش آگاهی و

اراده ای نوین نیست.

د) هر جهان اجتماعی نیز براساس عقاید و ارزش های خود، افق ها و ظرفیت های جدیدی را برای انسان فراهم می کند.

ه_) فرصت ها و محدودیت ها مستقل از یکدیگرند و می توانند بدون دیگری هم محقق شوند.

27

چهار4)یک3)سه2)دو1)

روند کدام گزینه در ارتباط با تحقق جهان اجتماعی و پیامدهای همراهی آن صحیح می باشد؟ 28

(1
تحقق جهان اجتماعی با مشارکت اجتماعی افراد ←  ایجاد الزام های جدید و بسط آن ها که وابسته به اراده تک تک افراد جامعه است.

←  شکل گیری فعالیت های اجتماعی و موقعیت های جدید

(2
 تحقق جهان اجتماعی با مشارکت اجتماعی افراد ←  شکل گیری فعالیت های اجتماعی و موقعیت های جدید ←  ایجاد الزام های جدید و

بسط آن ها که وابسته به اراده تک تک افراد جامعه است.

(3
 تحقق جهان اجتماعی با کنش انسان ←  ایجاد فرصت ها و محدودیت ها برای کنش ها و انتخاب های بعدی توسط پیامدها ← به دنبال

آوردن الزام ها و پیامدهایی که وابسته به قرارداد و اراده تک تک افراد نیست.

(4
تحقق جهان اجتماعی با کنش انسان ها ←  به دنبال آوردن الزام ها و پیامدهایی غیر وابسته به قرارداد و اراده تک تک افراد نسبت به

جهان اجتماعی ←  ایجاد فرصت ها و محدودیت ها برای کنش ها و انتخاب های بعدی توسط پیامدها

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

الف) در جهان متجّدد عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند، از این روند به زوال معنا یاد می شود.

ب) افول علوم تجربی در غرب متجدد، موجب از دست رفتن قدرت داوری ارزشی در این فرهنگ شده است.

ج) در جهان متجّدد، کنش هایی که اهداف دنیوی را به وسیله علوم تجربی تعقیب می کنند، رواج می یابد.

د) از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها، نتیجه گسترش عقالنیت ابزاری در جهان متجّدد است.
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به ترتیب، اسیران «قفس آهنین» چه کسانی هستند و جهان های اجتماعی مختلف را بر چه اساس می توان ارزیابی کرد؟ 30

 افرادی که در جهت تسلط انسان بر این عالم گام برمی دارند _ بر اساس الزام ها و پیامدهای آن و نیز مطابق با کنش و رفتار انسان ها1)

 انسان جهان متجدد _ بر اساس آرمان ها و ارزش های آن و نیز میزان مشارکت اجتماعی افراد در جامعه2)

 انسان جهان متجدد _ بر اساس الزام ها و پیامدهای آن و نیز مطابق با کنش و رفتار انسان ها3)

(4
 افرادی که قصد تسلط بر این جهان را دارند _ بر اساس آرمان ها و ارزش های آن و نیز فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال می

آورند.

هریک از عبارات زیر به ترتیب به کدام مورد اشاره دارد؟

«عامل تحقق ارزش ها و هنجارهای اجتماعی»، «محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی» و «مانع شکوفایی فطرت آدمی»

31

جامعه پذیری - فرهنگ دنیوی - فرهنگ دنیوی1)

 کنش اجتماعی - فرهنگ اساطیری - فرهنگ اساطیری2)

 جامعه پذیری - فرهنگ دنیوی - فرهنگ اساطیری3)

 کنش اجتماعی - فرهنگ دنیوی - فرهنگ اساطیری4)



به ترتیب در جامعۀ ما «قبیله گرایی»، «استکبارستیزی» و «ناپسند بودن تبذیر» چه جایگاهی نسبت به قلمرو واقعی جهان اجتماعی

دارند؟

32

بیرون قلمرو واقعی – درون قلمرو واقعی – درون قلمرو واقعی1)

درون قلمرو واقعی – درون قلمرو واقعی – بیرون قلمرو واقعی2)

بیرون قلمرو واقعی – بیرون قلمرو واقعی – بیرون قلمرو واقعی3)

درون قلمرو واقعی – بیرون قلمرو واقعی – درون قلمرو واقعی4)

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

- همواره می توانیم هرگونه بخواهیم جهان اجتماعی را بسازیم یا تغ�ر دهیم.

- فرصت ها و محدودیت ها نتیجه پیامدهای جهان اجتماعی هستند.

- با افول علوم فراتجربی، داوری درباره آرمان های بشری هرگز محقق نمی شود.
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ص _ غ _ غ4)غ _ ص _ ص3)غ _ ص _ غ2)ص _ ص _ ص1)

هریک از عبارات زیر، به ترتیب پیامد کدام مورد است؟

- تفاوت شیوه زندگی انسان یک جانشین و کوچ نشین

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

- تنگ شدن عرصه بر کنش های عاطفی

34

الزام ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می کند. _ قفس آهنین _ زوال معنا و عقالنیت ذاتی1)

افق ها و ظرفیت های جهان اجتماعی _ زوال معنا و عقالنیت ذاتی _ طرد عناصر معنوی و مقدس از جهان2)

الزام ها و پیامدهایی که زندگی انسان را متأثر می کند. _ افول علوم و روش های فراتجربی _ رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا3)

افق ها و ظرفیت های جهان اجتماعی _ رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنیا _ زوال معنا و عقالنیت ذاتی4)

به ترتیب هر عبارت با کدام مورد در ارتباط است؟

- فراهم کردن افق ها و ظرفیت های جدید برای انسان

- محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدی

- پذیرش جهان دیگر در محدودۀ منافع الزم برای خواسته های این جهانی بشر

35

ظرفیت ها و توانمندی های افراد جامعه _ فرهنگ اساطیری _ فرهنگ دنیوی1)

عقاید و ارزش های جهان اجتماعی _ فرهنگ اساطیری _ فرهنگ دنیوی2)

ظرفیت ها و توانمندی های افراد جامعه _ فرهنگ دنیوی _ فرهنگ های دنیاگریز3)

 عقاید و ارزش های جهان اجتماعی _ فرهنگ دنیوی _ فرهنگ های دنیاگریز4)

هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام مورد در ارتباط است؟

- در جهان متجدد، جهان صرفًا از مواد خامی ساخته شده است که به وسیله انسان به کار گرفته می شود.

- پیدایش جهان های اجتماعی مختلف مانند آپارتاید و جهان اجتماعی اسالم

36

 طرد عناصر مقدس _ تنوع آگاهی و معرفت انسان ها و اراده و اختیار آن ها1)

از دست رفتن اراده و آزادی انسان _ تفاوت فعالیت و تأثیرگذاری انسان ها و معرفت آن ها2)

انکار عناصر معنوی _ تمایز آگاهی و اراده انسان ها و منفعل و پذیرنده بودن آن ها3)

رواج کنش های حسابگرانۀ معطوف به دنیا _ تنوع آگاهی و غرایز انسان ها و خالقیت آن ها4)



در ارتباط با فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی متجدد، کدام گزینه نادرست است؟ 37

(1
محدود شدن عرصه برای کنش های عاطفی و اخالقی، پیامد رواج کنش هایی است که اهداف دنیوی را به وسیله علوم ابزاری تعقیب

می کنند.

(2
در جهان متجدد راهی برای ارزیابی فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی وجود ندارد و داوری دربارۀ این امور به تمایالت افراد و

گروه های متفرق سپرده می شود.

(3
گسترش و رشد علوم فراتجربی و پیامدهای حاصل از آن، برای تسلط بر طبیعت و جامعه و امکان داوری درباره این امور را گسترش

عقالنیت ابزاری می گویند.

(4
در جهان متجدد عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند و جهان از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست و صرفًا از مواد و موجودات خامی

ساخته شده است.

موارد زیر به ترتیب با کدام عبارات ارتباط دارند؟

- توانایی تشخیص درست یا نادرست بودن شیوه مداوای بیماران با روش تجربی

- تکاثر و قبیله گرایی

- چرخش جهان های اجتماعی بر مدار حق یا باطل

- ناتوانی از سخن گفتن دربارۀ حق یا باطل بودن آرمان ها
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(1
علوم تجربی توان داوری درباره تکنیک ها و روش های اجرایی را دارند _ پدیده های باطلی که در قلمرو آرمانی جوامع هستند _ ثابت نبودن

حقایق _ جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود کرده و عقل و وحی را به اندازۀ علم تجربی معتبر نمی دانند.

(2

حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی، با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود. _ پدیده های باطلی که هم در قلمرو واقعی و

هم آرمانی جوامع هستند _ تغ�رپذیری حقایق در قلمرو آرمانی و واقعی _ جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود کرده و

عقل و وحی را به اندازه علم تجربی معتبر نمی دانند.

(3
علوم تجربی توان داوری درباره تکنیک ها و روش های اجرایی را دارند _ از پدیده های باطلی که در قلمرو واقعی جوامع هستند _ ثابت

بودن حقایق _ جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود کرده و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی دانند.

(4

حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی، با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود. _ پدیده های باطلی که هم در قلمرو واقعی و

هم آرمانی جوامع هستند _ ثابت بودن حقایق در قلمرو آرمانی و واقعی _ جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود کرده و

عقل و وحی را به اندازه علم تجربی معتبر نمی دانند.

به ترتیب هریک از عبارات زیر، مربوط به کدام مورد است؟

- ناپسند بودن اسراف و تبذیر

- استکبارستیزی

- رفتار با دیگران براساس اندیشه و تصمیم فردی
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درون قلمرو واقعی فرهنگ _ درون قلمرو واقعی فرهنگ _ محدودۀ اجتماعی جهان انسانی1)

بیرون قلمرو واقعی فرهنگ _ بیرون قلمرو واقعی فرهنگ _ محدودۀ فردی جهان انسانی2)

درون قلمرو واقعی فرهنگ _ درون قلمرو واقعی فرهنگ _ محدودۀ فردی جهان انسانی3)

بیرون قلمرو واقعی فرهنگ _ درون قلمرو واقعی فرهنگ _ محدودۀ اجتماعی جهان انسانی4)

کدام یک از عبارات زیر، نادرست است؟ 40

هیچ کنشی بدون آگاهی شکل نمی گیرد.1)

اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد.2)

تنوع آگاهی، معرفت، اراده و اختیار انسان ها معلول پیدایش جهان های اجتماعی مختلف است.3)

جهان متجدد، در جهت تسلط انسان بر این عالم و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی گام برمی دارد.4)



کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟

ـ واقعیت های هر جهان اجتماعی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

ـ برنامه ریزان فرهنگی سعی می کنند از چه طریقی، زمینه تحقق بیشتر آرمان ها و ورود آن ها به قلمرو واقعی جهان اجتماعی را فراهم

کنند؟

ـ از نظر جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند، عقاید و ارزش های اجتماعی چگونه پدیده هایی هستند؟

41

(1
می توان آن ها را بر پایه حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها، ارزیابی کرد ـ خانواده ـ برای داوری کردن درست یا غلط آن ها و حق و باطل

بودنشان، راهی نداریم.

می توان آن ها را در پرتو آرمان های هر جهان اجتماعی ارزیابی کرد ـ رسانه های جمعی ـ صرفًا در قلمرو واقعی جوامع انسانی پدید می آیند.2)

(3
می توان آن ها را در پرتو آرمان های هر جهان اجتماعی ارزیابی کرد ـ تعلیم و تربیت ـ برای داوری کردن درست یا غلط آن ها و حق و باطل

بودنشان، راهی نداریم.

(4
می توان آن ها را بر پایه حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها، ارزیابی کرد ـ تعلیم و تربیت ـ صرفًا در قلمرو واقعی جوامع انسانی پدید

می آیند.


