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 یک تمثيل:

 «مهم بودن پول برای هر دو»اما در واقع در یک نقطه مشترك هستند:  ؛در ظاهر متضاد هستند« ولخرج»و « خسیس» 
  دارد.اشاره به همین مفهوم « بلكه درست مصرف كردن است. ؛دن نیستجویی، مصرف نكر صرفه»هستند. عبارت « مصرف»هر دو شكل نادرستی از 

 «های اجتماعی مهم است. شكل ارتباط جهان»رود كه بیان كند  این تمثیل برای این به كار میكاربرد این تمثیل: 
 های مختلفی دارد: های اجتماعی شکل روابط جهان

  است. دگيهای زن شيوهیا در  نمادهاو  هنجارهاگاه در محدودۀ 
  است. های اجتماعي آرمانو   ها عقايد، ارزشگاه در سطح 

 ساز گسترش و پيشرفت است؟ های اجتماعی زمينه در چه صورتی روابط جهان

و  رفتارها محدودۀبماند، و در  استوارهای اجتماعی خود  ها و آرمان عقاید، ارزش حفظهای دیگر بر  با فرهنگ تعاملای كه در  جهان اجتماعی

ها تغییر و تصرفات الزم را پدید آورد، زمینۀ  عناصری را از جهان اجتماعی دیگر اخذ كند و در صورت لزوم در آن ،سازگار با اصول خود جارهایهن

 آورد. خود را فراهم می پيشرفتو  گسترش
 

 را اخذ كرد و متناسب با ها آن عقلي عناصر تنها دهد، می عقالنيتو  عقل جهان اسالم در رویارویی با فرهنگ یونان و روم، به دلیل اهمیتی كه به
ههای  نیز تصرف كرد. )فرهنگ اسالمی هنجار و رفتارهای اسهاطیری و مشهركانۀ فرهنگ ها آنخود در علوم مختلف عقلی  توحيدی شناسي هستي

 (.های خود نپذیرفت ا عقاید و ارزشب ها آنیونان و روم را به دلیل ناسازگاری 
 

 شود؟ ساز تحوالت هویتی می های اجتماعی زمينه بط جهاندر چه صورتی روا

 كند. ها( آن نیز سرایت می های عمیق )عقاید و ارزش های خود پافشاری نكند، داد و ستد فرهنگی به الیه هرگاه یک جهان اجتماعی بر عقاید و ارزش 
 شود. ر زمان دچار تحوالت هویتی میهای خود پشت كند، چنین فرهنگی به مرو اگر یک جهان اجتماعی به عقاید و آرمان 

كننهد، بهه آن فرهنهگ  قبهول می ها و عقاید جهان اجتماعی دیگر را خود ارزشهایی كه در مسیر تحوالت هویتی  فرهنگ شدن: تحول هویتی با محلق
  شوند. می ملحق

 

  )مانند مصر و ایران( تند و به اسالم ملحق شدند.توحیدی آن را پذیرف یها  ها در تعامل با فرهنگ اسالم، عقاید و ارزش بسیاری از فرهنگ
 

دسهت  از آن، هویهت جدیهدی بهه هايي بخشیک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر ضمن پذیرش  شدن: تحول هویتی بدون محلق

 بدون اینكه به آن جهان اجتماعی دیگر ملحق شود. ،آورد می

 

 

های آن بدون اینكه به جهان اسالم  در دورۀ قرون وسطی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی، با پذیرش برخی الیههای صلیبی  جهان غرب در طی جنگ   
 تحول هویتی پیدا كرد. ،بپیوندد

  های دنیوی و سكوالر روی آورد و هویت جدیدی پیدا كرد. های مسیحیت قرون وسطی به عقاید و ارزش جهان غرب با عبور از عقاید و ارزش  
 

 

 

 مسير تغييرات هویتی جهان غرب:

 
 
 

 
 

  كند. اشاره میهای توحیدی  به رویگردانی از ارزش «آنژ میكل»مجسمۀ حضرت داوود اثر 
 دباختگی فرهنگی روی دهد:های دیگر، ممکن است خو در مواجهه یک جهان اجتماعی با جهان

 جامعۀ دیگهر  مقهورو  مبهوتخود از دست بدهند و  تاريخو  فرهنگشان را با دهد كه افراد یک جامعه ارتباط خودباختگی فرهنگی هنگامی رخ می
 عناصر فرهنگ دیگر از دست بدهند. گزينشخود را در  خلّاقو  فعالشوند و در نتیجۀ آن، حالت 

 (اجتمهاعی ههای و ارزش هها هنجار) شود، عناصر فرهنگ دیگر را در سطوح مختلف ای كه در طول تاریخ به خودباختگی فرهنگی گرفتار می جامعه ،
 گیرد. فرا می تقليدیای  گونه تحقیق و گزینش و به بدون

 كند: عمل می تقليدیو به روش از دست داده است باخته به دلیل اینكه ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود  جامعۀ خود 
 .نداردامكان تداوم و بسط فرهنگ گذشتۀ خود را  
 .نداردتۀ خود را توان عبور و گذر از فرهنگ گذش 

 ندارد. ،كه مبهوت و مقهور آن شده است را توان ملحق شدن به فرهنگی

 جها  غ ب
 بدو  ملحق شد  به جها   ج  ا ی  سالم،  چار تح الت     ی شد.  ا  صليبی ر طی جنگ

  ا   ني   و سک الر رو  آور  و      جد د  پيد  ك  .به  قا د و  رزش  و  وسطی ا  مسيحي  قبا  ب ر  ز  قا د و  رزش جها  غ ب
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 زدگی: غرب

 گویند. میزدگی  غربی در برابر فرهنگ غرب، غرب باختگی جوامع غیر به خود 
  ه غربی در رویارویی با فرهنگ غرب، مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی برتر غرب شدند و به از جوامع غیربسیاری

 زدگی آن گرفتار آمدند. خودباختگی فرهنگی از نوع غرب

 
 ازخودبيگانگی:

 «رود. به كار می« خودی»در مقابلِ « بیگانه 
 شود. گفته می« از خودبیگانگی»شود، به این وضعیت  در مواردی كه انسان با خودش بیگانه می 
  دارد. اشاره «ز خودبیگانگیا»به « مكن گانهیكار خود كن، كار ب /خانه مكن گرانید نیدر زم»شعر 
 شود. گفته می« از خودبیگانگی فرهنگی»شوند كه در این صورت به آن  خودبیگانگیهای اجتماعی نیز ممكن است دچار از  جهان 

 ها و راه رهایی از هر کدام: انواع گم شدن

 آشنایی با جغرافیا  گم شدن در مكانالف( 
 آشنایی با تاریخ  گم شدن در زمان ب( 
 شناسی شناسی و مردم آشنایی با جامعه  گم شدن در جامعه و فرهنگ (ج 
 .«رود یرا كه بداند از كجا آمده، كجاست و به كجا م یخدا رحمت كند كس»توجه به سخن امام علی:   گم شدن خود (د 
 رود: بيگانگی فرهنگی در دو معنا به کار می از خود

 از خودبیگانگی تاریخی: .1

 كند. فراموشخود را  تاريخي فرهنگدهد كه یک جامعه  تاریخی هنگامی رخ می از خودبیگانگی 
 شوند.  برند، به از خودبیگانگی تاریخی گرفتار می ای كه در مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را از یاد می باخته جوامع خود 

 

 اند. و هویت خود را از یاد برده اند شده زدگي غربدچار  غرب هنگفراز جوامع غیرغربی در رویارویی با  بسیاری
 

 از خودبیگانگی فطري: .2

  شود. جهانو  انسانجامعه با حقیقت  افراد درست آشنايي مانعهای یک جامعه  دهد كه عقاید و ارزش هنگامی رخ می (حقیقی)از خودبیگانگی فطری 
 ها به تفسیر و  گذارند كه انسان های درستی برخوردار نیستند، نمی زش، و از عقاید و اراند نگرفتههای اجتماعی كه براساس فطرت انسانی شكل  جهان

 شناختی صحیح از عالم و آدم نائل شوند. 
 

 گردانند. تنها از حقیقت جهان، بلكه از حقیقت خود نیز بیگانه می ، آدمی را نهدنيویو  سکوالرهای  و فرهنگ اساطيریهای مشركانۀ  فرهنگ

 از حقیقت است، به همین دلیل فطرت  سرابيشود،  ماند. تصویری كه از انسان ارائه می حقیقت خود و هستی دور می های باطل، انسان از در فرهنگ

 انجامد. می اعتراضو  عصيانشود كه در نهایت به  می تشويشو  اضطرابو گرفتار  رسد نمي آرامشآدمی در چنین جهانی به 
  ،است. خداوند كردن فراموشو فراموشی انسان از خود، بیگانگی فطری  از خود تعلّبراساس دیدگاه قرآنی 
 اسهت و اگهر  «یهویت تاریخ» یدارا یخود را فراموش نكنند، آن جهان اجتماع یها ها و آرمان واقعیت ،ییک جهان اجتماع یكه اعضا یدر صورت

 است. «یهویت حقیق» یآن مطابق حق باشند، دارا یها ها و آرمان واقعیت

 
 

 :نگی تاریخی و از خودبيگانگی فطریبيگا رابطة ازخود

ای  به این معنی كه جامعه ،نیستندملزوم یكدیگر بیگانگی فرهنگی هستند و الزم و  ازخود دو نوع متفاوتتاریخی و ازخودبیگانگی فطری،  بیگانگی خوداز

های  های مشركانۀ اساطیری و فرهنگ رای مثال: فرهنگبیگانگی تاریخی نیست. ب كه دچار ازخود حالی در ،بیگانگی فطری باشد تواند گرفتار ازخود می
 سكوالر و دنیوی دچار ازخودبیگانگی فطری هستند.

 

 فرهنگ توحيدی:

  ،رساند. است كه آدمی را به شناخت حقیقت خود و حقیقت جهان می« نگاه توحیدی به انسان و جهان» تنهابراساس دیدگاه قرآن 
  همچون كسانی نباشید كهه »یعنی، « وَ ال تَكونوا كَالذینَ نَسواهللَ فَأنسهُم أنفُسَهُم»ماید: فر می ۱1قرآن كریم در سورۀ حشر، آیۀ

 «را از یاد خودشان برد. ها آنخداوند را فراموش كردند، سپس خداوند نیز 
 شین خداوند است.ن یابد و همواره انیس و هم های خداوند می آگاه، خود و جهان را آیات و نشانه در فرهنگ توحیدی، انسان خود 
 كنند جهان بیگانه می حقیقتخود و  حقیقتهای سكوالر و دنیوی، انسان را از  مشركانۀ اساطیری و فرهنگ های فرهنگ. 
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 تركيبي .......................   و .......... است. ..........ترتيب حاصل تعامالت  ، به«دستيابي يك فرهنگ به هويت جديد»و « گسترش و پيشرفت جهان اجتماعي» .522

 های دروني ميان دو فرهنگ با حفظ عقايد و ارزش -های دروني درون يک فرهنگ با حفظ هنجارها و ارزش  
 های دروني درون يک فرهنگ با ناديده گرفتن عقايد و ارزش -های دروني درون يک فرهنگ با حفظ عقايد و ارزش  
 های دروني گ با ناديده گرفتن عقايد و ارزشميان دو فرهن -های دروني دو فرهنگ با حفظ عقايد و ارزش ميان   
 های دروني درون يک فرهنگ با حفظ هنجارها و ارزش -های دروني ها و ارزش ميان دو فرهنگ با حفظ هنجار  

 تركيبي ..................................................................................  آورد، كدام است؟ های ارتباطات بين فرهنگي كه زمينۀ گسترش و توسعۀ يك فرهنگ را فراهم مي ويژگي .528
ايجاد تغييرات و تصرفات در تمام عناصير  -مطابق با مسائل برون فرهنگي -های اجتماعي ارها و هنجارهای سازگار با آرمانتعامل غيرفعال رفت  

 فرهنگي اخذ شده
بازسيازی و ايجياد تغيييرات الزم در عناصير  -مطابق با مسائل درون فرهنگي -های اجتماعي تعامل فعال رفتارها و هنجارهای سازگار با آرمان  

 نگي اخذ شدهفره
بازسازی و ايجاد تغييرات الزم در عناصر  -مطابق با مسائل درون فرهنگي -های اجتماعي های سازگار با آرمان تعامل غيرفعال هنجارها و ارزش  

 فرهنگي اخذ شده
 ييرات و تصرفات در عناصر فرهنگي اخذ شدهايجاد تغ -مطابق با مسائل برون فرهنگي -های اجتماعي های سازگار با آرمان تعامل فعال هنجارها و ارزش  

 تركيبي ..........................................................................................................................................   شود؟ منجر مي« ملحق شدن يك فرهنگ به فرهنگ ديگر»كدام تعامالت فرهنگي به  .522
 های درون فرهنگي مطابق با مسائل و نياز -تعامل فعاالنۀ عناصر ناسازگار با اصول فرهنگ -های عميق فرهنگ های سطحي و اليه داد و ستد در اليه  
 های درون فرهنگي عدم تطابق با مسائل و نياز -تعامل غيرفعال عناصر ناسازگار با اصول فرهنگ -های عميق فرهنگ های سطحي و اليه اد و ستد اليهد  
 های درون فرهنگي مطابق با مسائل و نياز -تعامل فعاالنۀ عناصر ناسازگار با اصول فرهنگ -های عميق فرهنگ داد و ستد در اليه  
 های درون فرهنگي عدم تطابق با مسائل و نياز -تعامل غيرفعال عناصر ناسازگار با اصول فرهنگ -های عميق فرهنگ د و ستد در اليهدا  

 تركيبي ..   افتد. اتفاق مي ..........با اصول فرهنگي در مسير  ..........با عبور از ..........  و براساس ..........ای  گونه ، به ..........كسب هويت فرهنگي جديد متناسب با  .532
 های دروني نوآوری -های سازگار عقايد و ارزش -های مورد پذيرش جامعه آرمان -گزينشي -های فرهنگي عقايد و ارزش  
 تحوالت فرهنگي -های ناسازگار عقايد و ارزش -نيازها و مسائل درون فرهنگي -گزينشي -های دروني نوآوری  
 های دروني نوآوری -رفتارها و هنجارهای ناسازگار -های مورد پذيرش جامعه آرمان -غيرگزينشي -يهای فرهنگ عقايد و ارزش  
 تحوالت فرهنگي -رفتارها و هنجارهای سازگار -نيازها و مسائل درون فرهنگي -غيرگزينشي -های دروني نوآوری  

اين دو فرهنگ  ..........های يونان و روم، تنها  نخستين رويارويي با فرهنگ های دهد، جهان اسالم در سده مي ..........دليل اهميتي كه اسالم به  به .531
 اي حافظه .....................  اين دو فرهنگ را نپذيرفت. ..........نيز تصرف كرد. فرهنگ اسالمي  ها آنخود در علوم مختلف  ..........را اخذ كرد و متناسب با 

 هنجارهای سکوالر و دنيوی -معنویشناختي عقلي و  معرفت -هنجارهای توحيدی -اصول توحيدی  
 هنجارهای سکوالر و دنيوی -عقلي و معنویشناختي  معرفت -های عقلي ارزش -عقالنيت  
 های اساطيری ارزش -توحيدیشناسي  هستي -های توحيدی ارزش -اصول توحيدی  
 های اساطيری ارزش -شناسي توحيدی هستي -هنجارهای عقلي -عقالنيت  

 مفهومي .................................................  های دروني منجر شده است؟ دو مورد به كسب هويت فرهنگي جديد، متناسب با ابداعات و نوآوریيك، هر  در كدام .532
 رويارويي بسياری از جوامع غيرغربي با جوامع غربي -های صليبي اسالمي در طي جنگ رويارويي جهان غرب با فرهنگ  
 های آن های غيراسالمي با فرهنگ اسالمي و پذيرش عقايد و ارزش بسياری از فرهنگ رويارويي -رويارويي بسياری از جوامع غيرغربي با جوامع غربي  
 های دنيوی و سکوالر در دورة رنسانس وردن جهان غرب به عقايد و ارزش روی آ -اسالمي در دورة قرون وسطي رويارويي جهان غرب با فرهنگ   
 رويارويي بسياری از جوامع غيرغربي با جوامع غربي -يوی در دورة رنسانسهای سکوالر و دن وردن جهان غرب به عقايد و ارزش روی آ  

 كنكاشي ........  شود. گفته مي ..........شوند،  به حالتي كه عناصر فرهنگي بدون گزينش و به صورت تقليدی توسط اعضای جهان اجتماعي پذيرفته مي .533
 يتعارض فرهنگ  خودباختگي فرهنگي  تزلزل فرهنگي  تحول فرهنگي   

 معلولي و علت ....................................................................................................................................................................................  پردازد؟ چه زماني يك فرهنگ به داد و ستد و تعامل فرهنگي مي .535
 وقتي كه افراد جامعه حالت فعال و خالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهند.   
  رويارو شوند. نيازها و مسائل درون فرهنگي با فرهنگ ديگر براساسای فعال  گونه هنگامي كه افراد متعلق به آن به  
 های عميق آن نيز سرايت كند.  های خود پافشاری نکنند و داد و ستد فرهنگي به اليه زماني كه بر عقايد و ارزش  
 .ای فعال بدون در نظرگرفتن نيازها و مسائل درون فرهنگي با فرهنگ ديگر برخورد كنند گونه هنگامي كه افراد متعلق به آن به  

اگر به »و « دادوستد فرهنگي چگونه خواهد بود؟ نکند یخود پافشار یها ديگر، بر عقايد و ارزش یها در تعامل با جهان ياگر جهان اجتماع» .534
 كنكاشي ............................................................................................................................................................................................... «های خود پشت كند، چه خواهد شد؟ مرور زمان به عقايد و آرمان

 شود. دچار تحوالت هويتي مي -كند. های عميق فرهنگ سرايت مي به اليه  
 هنجارها و نمادهای آن جامعه تغيير خواهد كرد. -كند. يق فرهنگ سرايت ميهای عم به اليه  
 هنجارها و نمادهای آن جامعه تغيير خواهد كرد. -شود. دچار تحوالت هويتي مي  
 شود. دچار تحوالت هويتي مي -هنجارها و نمادهای آن جامعه تغيير خواهد كرد.  
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تواند فرهنگ  يدهد. بنابراين نه م يكند و ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست م يعمل م.. ........به روش  ،..........جهان اجتماعي  .535
كه مبهوت و مقهور  یديگر يتواند آن را رها كند و از آن بگذرد و به جهان اجتماع يخود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه م.......... 

 كنكاشي .................................................................................................................................................................................................................................................................. شود........... ، آن شده است
 ملحق -حق -فعاالنه -خودباخته  ملحق  -گذشتۀ -تقليدی -دباختهخو  
 رانده -حق -فعاالنه -ازخودبيگانه  رانده -گذشتۀ -تقليدی -ازخودبيگانه  

 تركيبي -كنكاشي ...................................................................................................................................................................................................................   های خودباختگي فرهنگي است؟ يك، از ويژگي كدام .532
 جامعه عدم ايجاد امکان تداوم و بسط فرهنگ گذشتۀ -خالق و تقليدی ای غير فعال، غير گونه های فرهنگي ديگر به ها و ارزش هنجار گزينش   
 مبهوت و مقهور شدن افراد جامعه در مقابل فرهنگ ديگر و پيوستن به آن -فراموشي جامعه نسبت به فرهنگ تاريخي و هويت خود  
 و تاريخ خود و عبور و گذر از آن قطع ارتباط جامعه با فرهنگ -ممانعت از آشنايي درست افراد جامعه با انسان و جهان  
 های بنيادين فرهنگ آسيب عميق فرهنگي در اليه -های ديگر عدم ايجاد امکان ارتباط و تعامل با فرهنگ  

 گوينود.  موي  ..........گرفتار آمدند كوه بوه آن    ..........برتر غرب شدند، به  ..........با فرهنگ غرب مرعوب قدرت  كه در رويارويي ..........بسياری از جوامع  .538
 كنكاشي .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 از خودبيگانگي تاريخي -نوعي از خودبيگانگي فرهنگي -اقتصادی و سياسي -غيرغربي  
 از خودبيگانگي تاريخي -نوعي از خودبيگانگي فرهنگي -فرهنگي و سياسي -غيراسالمي  
 زدگي غرب -خودباختگي فرهنگي -اقتصادی و سياسي -غيرغربي  
 زدگي غرب -خودباختگي فرهنگي -تصادی و فرهنگياق -غيراسالمي  

 مفهومي ............................................................................................................................... است؟   نشدهملحق شدن يك جهان اجتماعي به جهان ديگر در كدام گزينه درست بيان  .532
 های صليبي  جهان غرب بعد از جنگ  
 كشورهايي مانند ايران و مصر  
 های جهان ديگر در مسير تحوالت هويتي خود قبول عقايد و ارزش  
 دن به معنای عدم تسليم يک فرهنگ در برابر فرهنگ ديگرملحق ش  

 های زير چيست؟ پاسخ گزاره ترتيب به .552
اصطالح معادل با مفهوم »و « تعريف خودباختگي فرهنگي»، «زمينۀ ايجاد تحوالت هويتي»، «ستد فرهنگي موجب پيشرفت جوامع و داد»

 « خودباختگي جوامع غيرغربي در برابر جهان غرب
پذيرفتن تقليدی عناصر فرهنگي جهان  -های خود عقايد و آرمان برجسته كردن جهان اجتماعي با -ها و هنجارها و نمادها د و ارزشحفظ عقاي  

 خودبيگانگياز  -ديگر بدون گزينش
صر فرهنگي جهان ديگر پذيرفتن تقليدی عنا -های خود تماعي به عقايد و آرمانپشت كردن جهان اج -ها و هنجارها و نمادها حفظ عقايد و ارزش  

 زدگي غرب -همراه با گزينش
پذيرفتن تقليدی عناصر فرهنگي  -های خود تماعي به عقايد و آرمانپشت كردن جهان اج -ها و تغيير در محدودة هنجارها حفظ عقايد و ارزش  

 زدگي غرب -جهان ديگر بدون گزينش
پذيرفتن تقليدی عناصر فرهنگي  -های خود عقايد و آرمان ته كردن جهان اجتماعي بابرجس -ها و تغيير در محدودة هنجارها حفظ عقايد و ارزش  

 خودبيگانگياز  -جهان ديگر با گزينش
 درسي كتاب تصاویر از تركيبي ................................................................................................................................................................. های زير در كدام گزينه بيان شده است؟   پاسخ مناسب گزاره .551

حالت  ۀنتيج»، «دادو ستد فرهنگي به اليۀهای عميق جهانشرط سرايت »، «عقل و عقالنيت در جهان اسالم»، «جويي كردن مفهوم صرفه»
 «زدگي يك مثال برای غرب»و « مبهوت و مقهور شدن اعضای يك جامعه در برابر جامعۀ ديگر

خودبياختگي  -پافشاری نکيردن جهيان اجتمياعي بير عقاييدش -عواملي كه جهان اسالم از فرهنگ يونان دريافت كرد. -درست مصرف كردن  
 های گازدار ناسالم واج غذاهای آماده و نوشيدنير -فرهنگي

رواج  -خودباختگي فرهنگي -پافشاری كردن جهان اجتماعي بر عقايدش -عواملي كه جهان اسالم از متن قرآن دريافت كرد. -كم مصرف كردن  
 های گازدار ناسالم غذاهای آماده و نوشيدني

 -ازخودبيگانگي فرهنگي -پافشاری كردن جهان اجتماعي بر عقايدش -قرآن دريافت كرد.عواملي كه جهان اسالم از متن  -درست مصرف كردن  
 های ايراني در كاخ گلستان های اروپايي روی كاشي طراحي كلبۀ كوچک از جنس نقاشي

 -زخودبيگانگي فرهنگيا -پافشاری نکردن جهان اجتماعي بر عقايدش -عواملي كه جهان اسالم از فرهنگ يونان دريافت كرد. -كم مصرف كردن  
 های ايراني در كاخ گلستان های اروپايي روی كاشي طراحي كلبۀ كوچک از جنس نقاشي

هايي از جهان اجتماعي  جهاني كه بخش»، «فرهنگ مصر و ايران»، «كرد شرفتيبهره جست و پ يكه از داد و ستد فرهنگ يجهان» ترتيب به .552
 تركيبي ..................  ند؟ا كدام« شود ني كه مانع رسيدن انسان به شناخت و تفسير صحيح از عالم ميجها»، «ديگر را پذيرفته بدون ملحق شدن به آن

جهاني كيه  -های صليبي جهان غرب طي جنگ -های جهان اسالم بدون ملحق شدن به آن پذيرفتن عقايد و ارزش -جهان غرب بعد از رنسانس  
 عقل انسان شکل نگرفته است. براساس

 عقل انسان شکل نگرفته است. براساسجهاني كه  -جهان غرب بعد از رنسانس -های جهان اسالم و ملحق شدن به آن قايد و ارزشپذيرفتن ع -جهان اسالم  
جهياني كيه  -جهيان غيرب بعيد از رنسيانس -های جهان اسالم بدون ملحق شدن به آن پذيرفتن عقايد و ارزش -جهان غرب بعد از رنسانس  

 است. فطرت انسان شکل نگرفته براساس
فطرت  براساسجهاني كه  -های صليبي جهان غرب طي جنگ -و ملحق شدن به آن تهای جهان اسالم پذيرفتن عقايد و ارزش -جهان اسالم  

 انسان شکل نگرفته است.
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مل جوامع ترين مانع تعا مهم»، «زدگي دو عامل موجب غرب»، «تقليدی عمل كردن جهان خودباخته ۀنتيج»شده،  مطالب خواسته ترتيب به .553
 تركيبي ........................................ آمده است؟  درستي بهدر كدام گزينه « كند بيگانه مي ،دو جهاني كه انسان را از حقيقت خود» و «غيرغربي با جهان غرب

جهيان  -زدگيي غرب -مرعوب قدرت اقتصادی و سياسيي فرهنيگ غيرب شيدن -عدم توانايي در تداوم فرهنگ گذشته خود و عدم رهايي آن  
 طيری و جهان اجتماعي سکوالراجتماعي مشركانه اسا

 جهان اجتماعي غرب و جهان اجتماعي جاهالنه -زدگي غرب  -مرعوب قدرت نظامي فرهنگ غرب شدن -توانايي در تداوم فرهنگ گذشته خود و حفظ آن  
جهيان اجتمياعي  -ازخودبيگيانگي -مرعوب قدرت اقتصادی و سياسي فرهنيگ غيرب شيدن -توانايي در تداوم فرهنگ گذشته خود و حفظ آن  

 مشركانه اساطيری و جهان اجتماعي سکوالر
جهيان اجتمياعي  -ازخودبيگيانگي -مرعوب قدرت نظيامي فرهنيگ غيرب شيدن -عدم توانايي در تداوم فرهنگ گذشته خود و عدم رهايي آن  

 مشركانه اساطيری و جهان اجتماعي سکوالر
  نموداري .............................................................................................................................................. را كامل كنيد. در مورد تحوالت فرهنگي جهان غرب نمودار مفهومي زير  .555

 

 
 

 
 

 های سکوالر پذيرش عقايد و ارزش -های جهان اسالم پذيرش برخي از اليه -های صليبي جنگ  
 های جهان اسالم پذيرش برخي از اليه -های سکوالر پذيرش عقايد و ارزش -رنسانس  
 جهان اسالمهای اصلي  پذيرش اليه -های دنيوی پذيرش عقايد و ارزش -های صليبي جنگ  
 های سکوالر پذيرش عقايد و ارزش -های اصلي جهان اسالم پذيرش اليه -های صليبي جنگ  

 
 كنكاشي ..................................................................................................................................................................................................... ؟ رساند مينرا  خودبيگانگيكدام گزينه مفهوم از  .554

 خودباختگي جوامع غيرغربي در برابر جهان غرب  در زمين ديگران خانه مکن/ كار خود كن، كار بيگانه مکن  
 حفظ هويت حقيقي و عدم تغيير هويت تاريخي   رويم؟ آنکه از كجا آمده و به كجا مي ندانستن  

 تركيبي ........................................................................................................................................................................................................... ؟است نادرستترتيب، درست يا  های زير به يك از عبارت كدام .555
 «شود، از خودبيگانگي فطری است. عاملي كه مانع تعامل و داد و ستد فرهنگي مي»
 «ديگر بدون تحقيق و گزينش است.نتيجۀ خودباختگي فرهنگي، پذيرش عناصر فرهنگ »
 «تقليدی عمل كردن جامعۀ خودباخته، به دليل از دست دادن ارتباط آن جامعه با فرهنگ و تاريخ خود است.»
 «شود. ای كه مبهوت آن شده است، ملحق مي جامعۀ خودباخته به فرهنگ جامعه»
 ن -ن -د -د  د -ن -د -ن  ن -د -د -ن  ن -د -د -د  

 تركيبي ...................................................................................................................  است؟ درستترتيب در ارتباط با معنای دوم و معنای اول از خودبيگانگي فرهنگي  به يك، كدام .552
 قطع ارتباط جامعه با تاريخ و هويت فرهنگي خود -ممانعت هنجارهای فرهنگي در رسيدن انسان به حقيقت خود و جهان  
 هايت عصيان و اعتراضايجاد اضطراب و تشويق و در ن -ممانعت از به آرامش رسيدن فطرت آدمي  
 فراموشي جامعه نسبت به هويت خود در مواجهه با فرهنگ ديگر -ترسيم جهان به صورت سرابي از حقيقت  
 های فرهنگ ديگر فراگيری تقليدی عقايد و ارزش -ها و عقايد جامعه مغايرت فطرت انساني با ارزش  

 تركيبي ...................................................................................................................................   شوند؟ خودبيگانگي تاريخي مي ترتيب، گرفتار از خودبيگانگي فطری و از كدام جوامع، به .558
 شوند. جوامعي كه با آسيب عميق فرهنگي مواجه هستند و مانع شناخت صحيح از عالم و آدم مي -.شوند جوامعي كه مانع رسيدن فطرت آدمي به آرامش مي  
 شوند. جوامعي كه مانع شناخت صحيح از هويت فرهنگي مي -.پذيرند ها و عقايد فرهنگ ديگر را مي جوامع باطلي كه در مسير تحوالت هويتي خود ارزش  
 اند. ای كه هويت تاريخي خود را فراموش كرده جوامع خودباخته -.های توحيدی است های آن مغاير با ارزش جوامعي كه ارزش  
 .برند از ياد مي جوامع باطلي كه هويت خود را -.ها و هنجارهای آن مغاير با فطرت انسان است جوامع باطلي كه ارزش  

 مفهوميشوند؟ يك از انواع از خودبيگانگي فرهنگي مي ترتيب، گرفتار كدام های سکوالر، به زده و فرهنگ های غرب های اساطيری، فرهنگ فرهنگ .552
 فطری -تاريخي -فطری  تاريخي و فطری -تاريخي -تاريخي و فطری  
 فطری -فطری -اريخيت  تاريخي و فطری -تاريخي و فطری -تاريخي و فطری  

 مفهومي .....................................................................................................................................  ؟نيست درست« وَ ال تَکونوا كَالذينَ نَسواهللَ فَأنسهُم أنفُسَهُم»يك در ارتباط با آيۀ  كدام .542
 .اشاره دارد ،كنند های باطلي كه با ممانعت از شناخت صحيح از انسان و جهان، جامعه را به سمت خودباختگي فرهنگي هدايت مي به فرهنگ  
 داند. توحيدی را موجب گشايش درهای آسمان و زمين بر روی انسان و آشنايي او با جهان هستي ميتنها فرهنگ   
 به تأثير معرفت شناختي توحيدی در جلوگيری از گرفتار شدن جامعه به معنای دوم ازخودبيگانگي فرهنگي اشاره دارد.  
 .داند فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خود مي  

از دست رفتن ثبات و استقرار »و « دور ماندن انسان از حقيقت خود و حقيقت هستي»، «رهنگي كه توان عبور و گذر از گذشتۀ خود را نداردف» .541
 شناسي دهم جامعه 00تركيبي با درس  39 -سراسري ............................................................................................ در رابطه با كدام موضوع هستند؟ ترتيب به، «ساز فرهنگ مبادی هويت

 تعارض فرهنگي -باختگي فرهنگيخود -فرهنگي خودبيگانگياز  
 مرگ طبيعي فرهنگ -ازخودبيگانگي تاريخي -بحران هويت  
 تعارض فرهنگي -بحران هويت -خودباختگي فرهنگي  
 تزلزل فرهنگي -ازخودبيگانگي فطری -خودباختگي فرهنگي  

 نتیجه

 نتیجه
↓زمان   

 جهان غرب

 ب الف تحول هویتی اول

 پ بعد از قرون وسطی تحول هویتی دوم
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 دهم 00و01 درس و یازدهم 09 درس با تركيبي 39 -سراسري ................................................................................................................... ترتيب هر يك از اين عبارات، نتيجه و تعريف چيست؟ به .542

 و پيدايش نوعي علم تجربي و دانش سکوالر 
 های اجتماعي هايي از زندگي با عقايد و ارزش و وقوع تغييرات هويتي در خارج از مرزهای مقبول فرهنگي جامعه و تقابل شيوه 
 ها و عقايد يك جامعه از آشنايي درست افراد جامعه با انسان و جهان و ممانعت ارزش 
 بحران هويت -خودباختگي فرهنگي -ظهور پديده اومانيسم  
 خودباختگي فرهنگي -تزلزل فرهنگي -غلبه سکوالريسم بر فرهنگ غرب  
 از خودبيگانگي فرهنگي -مرگ طبيعي فرهنگ -محدود شدن روشنگری به شناخت حسي و تجربي  
 خودبيگانگي فرهنگياز  -تعارض فرهنگي -محدود شدن روشنگری به شناخت حسي و تجربي  

 درسي كتاب كنيد تحليل از مفهومي .....................................................................................................................................................................   از خودبيگانگي تاريخي و از خودبيگانگي فطری .......... . .543
 ای با يکديگر ندارند. دو معنای يکسان از خودبيگانگي فرهنگي نيستند و رابطه  
 دو نوع متفاوت از خودبيگانگي فرهنگي هستند و رابطۀ متضاد با يکديگر دارند.  
 ولي رابطۀ متقابل با يکديگر دارند. ؛الزم و ملزوم يکديگر نيستند  
 بلکه در تقابل با هم هستند. ؛الزم و ملزوم يکديگر نيستند  

 یازدهم 5 درس با تركيبي 39 -كشور از خارج سراسري.............................................................................................................. ترتيب هر يك از اين عبارات، علّت، تعريف و نتيجۀ چيست؟ به .545
 خودبيگانگي آدمي از حقيقت جهان و  -
 شود. آسيب عميق فرهنگي كه مانع تعامل و داد و ستد فرهنگي مي -
 داران توجيه رفتارها و هنجارهای ديني خود با تفاسير دنيوی توسط دين -
 فرعونيت آشکار -مرگ طبيعي فرهنگ -تزلزل فرهنگي  
 روشنگری با رويکرد ديني -تزلزل فرهنگي -بحران هويت  
 بيني سکوالريستي غلبه جهان -خودباختگي فرهنگي -والرهای اساطيری و سک فرهنگ  
 غلبۀ سکوالريسم بر فرهنگ غرب -تعارض فرهنگي -مرگ طبيعي فرهنگ  

 دهم شناسي جامعه 00 درس با تركيبي و مفهومي ........................................................................................................ شناختي به كار رفته است؟ كدام مفاهيم جامعه ترتيب بهدر متن زير  .544
پرداختنود. برخوي از    تقليد از آنان در ظواهر و سوبك زنودگي   و به  ثير افکار آنان قرار گرفتندتأب ايرانيان در نخستين رويايي خود با جهان غر

 .گردد روشنفکران ايراني معتقد بودند كه فرهنگ سکوالر بايد جايگزين فرهنگ اسالمي چندين سالۀ ايران
 های فرهنگي علل دروني بحران -خودباختگي -های فرهنگي  علل بيروني بحران  
 تعارض فرهنگي -تزلزل فرهنگي -های فرهنگي  علل بيروني بحران  
 های فرهنگي علل دروني بحران -تزلزل فرهنگي -بحران هويت  
 تعارض فرهنگي -علل بيروني -بحران هويت  

نوع هويتي است و كدام های خود را فراموش نکنند، آن جهان اجتماعي دارای چه  ها و آرمان در صورتي كه اعضای يك جهان اجتماعي، واقعيت .545
  تركيبي ................................................................................................................................................................................................................................... ؟  شود نميانسان  خودبيگانگيجهان است كه موجب از

 توحيدی -تاريخي   سکوالر و ديني -حقيقي  توحيدی -حقيقي  سکوالر و ديني -تاريخي  
 تركيبي ..................................................................................................................................................... است؟   نادرستكدام گزينه در مورد جهان معنوی درست و در مورد جهان دنيوی  .542

 در جهان سکوالر فقط و فقط عقايد ديني به اختيار افراد امکان ظهور دارد. -ان معنوی براساس فطرت باطني انسان بوده است.های جه ش اعمال و ارز  
 پردازند. ها و اميال جسماني خود مي در جهان دنيوی افراد فقط به خواسته -جهان معنوی براصولي مانند توحيد و خداپرستي شکل گرفته است.  
 های اجتماعي ديگر است. جهان دنيوی دارای هدفي برای غيرمعنوی كردن تمامي جهان -معنوی، يک جهان اساطيری بوده است.گذشتۀ جهان   
در جوامع سيکوالر هوييت  -كند. های جهان ماوراءطبيعه شکل گرفته و در عمل نيز فرصت را برای شکوفايي اين جهان آماده مي  بر مدار ارزش  

 ند داشت.هصه ظهور نخواديني و معنوی افراد عر
 تركيبي .................................................................................................................................................................................................................. آمده است؟   درستي بههای زير در كدام گزينه  پاسخ پرسش .548

 و «مفهوم اصطالح ازخودبيگانگي فطری چيست؟» ،«مفهوم اصطالح ازخودبيگانگي تاريخي چيست؟» ،«چه جهاني دارای هويت حقيقي است؟»
 «شود؟ حاصل مي از منظر قرآن به شناخت حقيقي رسيدن انسان نسبت به خود چگونه»
ايجياد  -فراموشي فرهنگ تاريخي خيود -های آن نيز مطابق حق است. های خود را فراموش نکند و واقعيت و آرمان جهاني كه واقعيات و آرمان  

 نگريستن به خود و جهان با نگاه توحيدی -های جهان اجتماعي با حقيقت انسان و جهان وسيلۀ عقايد و ارزش مانع به
كه در مواجهه با است  یا جوامع خودباختهازخودبيگانگي  -های آن نيز مطابق حق است. دارای هويت تاريخي است و واقعيت و آرمان جهاني كه  

 نگريستن به خود و جهان با نگاه توحيدی -نشناختن خود و جهان هستي به دليل دوری از حق -.برند يفرهنگ ديگر، هويت خود را از ياد م
نشناختن خود و جهان هستي به  -فراموشي فرهنگ تاريخي خود -های آن انساني است. هويت فرهنگي است و واقعيت و آرمان جهاني كه دارای  

 تصوری آرماني از خود را به واقعيت تبديل كردن -دليل دوری از حق
كه در مواجهيه است  یا جوامع خودباختهگانگي ازخودبي -ثر است.ؤهای آن نيز كارا و م جهاني كه دارای هويت اجتماعي است و واقعيت و آرمان  

تصوری آرمياني  -های جهان اجتماعي با حقيقت انسان و جهان وسيلۀ عقايد و ارزش ايجاد مانع به -.برند يبا فرهنگ ديگر، هويت خود را از ياد م
 از خود را به واقعيت تبديل كردن

 تركيبي ........................................................................................................................................................................................ د آورد؟  جهان اسالم چگونه زمينۀ تحوالت هويتي ايران و غرب را پدي .542

 از خودباختگي فرهنگي -از خودباختگي فرهنگي  
 عدم الحاق به فرهنگ اسالم -های فرهنگ اسالم پذيرش بخشي از اليه  
 های فرهنگ اسالم  پذيرش بخشي از اليه -های توحيدی الحاق به ارزش  
 الحاق به فرهنگ اسالم -های توحيدی پذيرش عقايد و ارزش  
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كند و جهوان غورب چگونوه     شود، تحوالت هويتي پيدا مي ترتيب چه موقع يك فرهنگ به فرهنگ ديگر ملحق مي ين فرهنگي، بهدر تعامالت ب .552
 39-سراسري  .............................................................................................................................................................................................................. دچار تحوالت هويتي شد؟

صيليبي  یهيا طي جنگ -های عميق آن عدم پافشاری بر عقايد خويش و نفوذ دادوستد فرهنگي به اليه -ها و عقايد فرهنگ ديگر با قبول ارزش  
 پس از رويارويي با فرهنگ اسالمي

 های مسيحيت قرون وسطي عبور از عقايد و ارزش -های اجتماعي های زندگي با عقايد و ارزش تقابل شيوه -داشتن ابداعاتي در مواجهه با فرهنگ ديگر  
 مواجهه با مسلمانان و فتح قسطنطنيه  -از دست رفتن رسميت و اعتبار اجتماعي يک فرهنگ -پذيرش هنجارها و نمادهای فرهنگ ديگر  
 فروريختن اقتدار كليسا در دوران رنسانس -ها از دست رفتن اهميت و اعتبار عقايد و ارزش -های عميق آن نفوذ داد وستد فرهنگي به اليه  

 39-سراسري خارج از كشور   ....................... يابد؟ رش ميشود و گست كند، به فرهنگ ديگر ملحق مي در تعامالت بين فرهنگي، چگونه فرهنگ تحوالت هويتي پيدا مي .551

خارج از محيدودة  -.های عميق آن نفوذ كند داد وستد فرهنگي به اليه -.های ديگر تعامل داشته باشد های خود با فرهنگ با حفظ عقايد و ارزش  
 های ديگر را اخذ كند. هنجارها عناصری از فرهنگ

بيا حفيظ عقاييد و  -.هيای ديگير را اخيذ كنيد در محدودة هنجارها عناصری از فرهنگ -.ه باشدديگر ابداعاتي داشت های در مواجهه با فرهنگ  
 های ديگر تعامل داشته باشد. های خود با فرهنگ ارزش

 ر تعامل داشته باشد.های ديگ های خود با فرهنگ با حفظ عقايد و ارزش -.های ديگر را قبول كند ها و عقايد فرهنگ ارزش -.های خود پشت كند به عقايد و آرمان  
  های ديگر را قبول كند. ها و عقايد فرهنگ ارزش -.های خود پافشاری نکند بر عقايد و ارزش -.های عميق آن نفوذ كند داد وستد فرهنگي به اليه  

 تركيبي ..................................................................................................................................................................................... های زير به كدام جامعه و جهان اجتماعي تعلق دارند؟   ويژگي ترتيب به .552
 ه مبهوت آن شده است.ناتواني در الحاق به فرهنگي ك -
 روند. كنند از بين مي های ارزشي مي علومي كه داوری -
  رود. شمار مي طبيعت به عنوان موجودی زنده به -
 معنوی -متجدد -خودباخته  متجدد -اساطيری -غيرتوحيدی  
 توحيدی -خودباخته -زده غرب  اساطيری -سکوالر -ازخودبيگانه  

 تصویري -تركيبي ........................................... كند؟ ها تحليل درستي از تصاوير ارائه مي يك از گزينه ترتيب از چپ به راست، كدام هبا توجه به سه تصوير زير ب .553

 
 
 

 -زدگي های گازدار ناسالم به دليل وجود غرب رواج غذاهای آماده و نوشيدني -های توحيدی دوران يهوديت بازگشت دنيای مسيحيت به ارزش  
 ديگر، زمينۀ تحوالت هويتي را برای كشورهای ديگر فراهم آورد.های  رويارويي جهان اسالم با فرهنگ

های گيازدار ناسيالم بيه  رواج غذاهای آماده و نوشيدني -های توحيدی های مسيحيت قرون وسطي و رويگرداني از ارزش عبور از عقايد و ارزش  
 ها را جذب كرد. قلي آن فرهنگدر رويارويي جهان اسالم با فرهنگ يونان و روم، عناصر ع -زدگي دليل وجود غرب

های گيازدار ناسيالم بيه  رواج غذاهای آماده و نوشيدني -های توحيدی های مسيحيت قرون وسطي و رويگرداني از ارزش عبور از عقايد و ارزش  
 فراهم آورد.های ديگر، زمينۀ تحوالت هويتي را برای كشورهای ديگر  رويارويي جهان اسالم با فرهنگ -دليل خودباختگي فرهنگي

های گيازدار ناسيالم بيه دلييل خودبياختگي  رواج غذاهای آماده و نوشييدني -های توحيدی دوران يهوديت بازگشت دنيای مسيحيت به ارزش  
 ها را جذب كرد. در رويارويي جهان اسالم با فرهنگ يونان و روم، عناصر عقلي آن فرهنگ -فرهنگي

 كنكاشي-تصویري  ................................................................................................................................ با كدام گزينه ارتباط معنايي دارند؟  ترتيب بههای زير  هركدام از تصاوير و گزاره .555
 

     
 

 
 

 
 ازخودبيگانگي حقيقي -خودباختگي فرهنگي -ازخودبيگانگي -تحوالت هويتي  
 ازخودبيگانگي حقيقي -خودباختگي فرهنگي -ازخودبيگانگي فطری -پيشرفت فرهنگي  
 ازخودبيگانگي فطری -ودبيگانگي فرهنگيازخ -خودباختگي تاريخي -تحوالت فرهنگي  
 ازخودبيگانگي حقيقي -ازخودبيگانگي فرهنگي -خودباختگي فرهنگي -پيشرفت هويتي  

  39-با تغيير سراسري خارج از كشور .................................................................................................................................................... های زير به كدام جامعه و جهان تعلق دارند؟  ترتيب ويژگي به .554

 ساخته شده از موجودات خام و در كنترل بشر -
 ارتباط با تاريخ و فرهنگ خود دست دادن از -
 كند. از نگاه توحيدی به عالم غفلت مي -
  متجدد -زده غرب -تکويني  
 انساني -ازخود بيگانه -عيني  
 اساطيری -خودباخته -متجدد  
 فرهنگي -متجدد -طبيعي  

  ند. کل نگ   ه ا   ج  ا ی كه ب  ساس  ط ت  نسا  ش جها 
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 ها و كشورها با موازين جهاني كه در چوارچوب فرهنوگ  ها، انقالب ها، گروه ، جنبشيهاي اجتماعي و فرد قطبي قرن بيستم، هويت در جهان دو

 شد. غرب شكل گرفته بود، شناسايي مي
  شدند. داشتند، شناسايي مي قطب دوكه با يكي از اين  براساس نسبتي ها آن و ميزان اهميت ها انقالب، ها جنب جايگاه 
 غربي اهميتي نداشت.مردان   دولتگرفت، از نظر  انقالبي كه خارج از دو محور مزبور شكل مي 
 گرفتنقالب اسالمي در قرن بيستم و خارج از دو محور قطب شرق و غرب شكل ا. 

 آمريكاييوغربي:مرداندولتاسالميازديدگاهانقالب

 يافت. اهميت ميقرار داده بود،  هدفرا  «بلوك غرب»به  نظا  سياسي وابستهاز آن جهت كه يك * 
وروي ايجاد كورده بوود زيرا موانعي را كه آمريكا در مرزهاي جنوبي ش ؛شد اهميت آن كاسته مي، از وابسته نبود «بلوك شرق»از آن جهت كه به * 

 آورد. هاي جديدي را براي شوروي فراهم نمي ريخت و فرصت فرو نمي
دير يا زود مقاومت خود را از دسوت داده و  ،كردند كه انقالب اسالمي به دليل عدم ارتباط با بلوك شرق تصور مي در ابتدامردان آمريكايي   دولت *

 دراز خواهد كرد. بلوك غربسوي  به نيازدست از طريق كارگزاران آمريكا، بار ديگر 
 
 رود. به شمار مي جهان توحيديگيري  سرآغاز شكل 
  شكل گرفت. امت اسالميۀ براي حفظ هويت اسالمي و تأمين حقوق از دست رفت و فرهنگ اسالمي متناز 
 شيعي گرفت. سياسيو  اجتماعي فقهخود را از رفتاري  يالگو 
 شوود. محسووب مي نخستين انقالب در سطح جهاني بعد از انقالب فرانسهبودن  جديداست، اما به لحاظ  توحيديو  معنويبا رويكرد  اولين انقالب 

 .(نگرفته استشكل  جهت بسط انقالب ديگرياست كه در  دومين انقالب تاريخي)به لحاظ 
 انقالب اسالمي ايران با تجديد حيات معنوي و توحيدي:

 .هاي جهان اسالم پرداخته است شناخت بحران و چالشهم از منظر ديني و فرهنگي به  *
 هاي معرفتي و معنوي پديد آورده است. هم فرصت جديدي را براي عبور جهان غرب از بحران *

 
  هاي مدرني شكل گرفت كه بعود  ها و ارزش ميالدي با آرمان 9871رود كه در سال  به شمار مي جهان سكوالرگيري  شكل سرآغازانقالب فرانسه

 وجود آمده بود. از رنسانس به
  وجوود  هاي ديگور بوه يعني در جهت بسط و گسترش انقالب ؛جديدي است كه در سطح جهاني اتفاق افتاده است اولين انقالببه لحاظ تاريخي

 ل گرفته است.مستقل شك صورت بهنيامده و 
 هموۀخوود را آغواز كورد و  حيات مجددميالدي  9787و  9785هاي  صورت سلسله انقالب انقالب فرانسه در فرانسه با مشكل مواجه شد، اما به 

 گرفت.ا فراكشورهاي اروپايي ر
مقايسۀانقالبفرانسهوانقالباسالميايران

 بودند كه در سطح جهاني اتفاق افتادند. هاي جديدي انقالباست كه هر دو انقالب اسالمي ايران با انقالب فرانسه در اين  شباهت
 انقالب اسالمي ايران با انقالب فرانسه در اين است كه: تفاوت

 

 داراي رويكرد معنوي است و الگوي رفتاري خود را از فقه اجتماعي و سياسي شيعي گرفته است.انقالب اسالمي ايران * 
 هاي دنيوي و سكوالر شكل گرفت. ها و ارزش آرمانانقالب فرانسه در چارچوب * 

 
  ا رويكرد چپ و سوسياليستي ولي سكوالر درون فرهنگ غرب قرار داشت. ميالدي ب 9198 سال( در اكتبرانقالب روسيه )انقالب 
 داشت. تفاوت سوسياليستيو  رويكرد چپهاي مشابه اروپايي به لحاظ داشتن  انقالب روسيه با ديگر انقالب 

 
 هاي مدرن بودند. از انقالب تقليدهاي بدليهاي آزادي بخش قرن بيستم  انقالب 
 وجود آمدند. جوامع غربي شده بودند، به مرعوبو  مقهوراستعمار ۀ هايي كه در دور در فرهنگ ها اين انقالب 
 ها را از  چالشكردند و  تفسير مي پردازان غربي نظريهخود را از زبان و نگاه  هاي چالشمقهور فرهنگ غرب شده بودند،  و هايي كه مرعوب فرهنگ

  .ديدند ميغربي به جوامع  پيوستنرا نيز ها  چالشحل آن  راهكردند و  پردازان غربي تفسير مي نگاه نظريه
مردانوروشنفكرانجهاناسالمقبلازانقالباسالميايرانرويكرددولت

 نگريستند: مسائل و مشكالت جوامع خود را با يكي از دو رويكرد زير مي اغلبانقالب اسالمي ايران،  قبل ازنفكران جهان اسالم دولتمردان و روش 

 رويكرد اول: .6
 تاريخي از جوامع غربي پيش آمده بود. ماندگي مسائل جهان اسالم در اين رويكرد از نوع مشكالتي بود كه در اثر عقب* 

69درس  افـق بیــداری اسـالمی  
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 رويكرد دوم: .2
 وجود آورده بود. مسائل جهان اسالم در اين رويكرد از نوع مشكالتي بود كه ليبراليسم غربي به* 
 پرداخت. هاي ماركسيستي و سوسياليستي به مبارزه با غرب سياسي مي اين رويكرد با استفاده از انديشه* 

فلسطينگيريجوامعاسالميقبلازانقالباسالميايراندربرابرهجوماسرائيلبهموضع

  گرفت. قرار مي غرب و شرق بلوك بندي قطب پوششدر 
 بودند: غرب بلوك نفوذاز كشورها كه در زير  بخشي 

 داشتند. مي با آن گام بر سازششناختند و يا در جهت  اسرائيل را به رسميت مي دولت غاصب *
 را بوه اسالرائيل در قرارداد كمپ ديويد،  جمال عبدالناصر بعد از مرگاز اين كشورها بود كه  اي دولت مصر در زمان انورسادات نمونه *

 هاي فلسطيني شد. گروه تضعيفرسميت شناخت و موجب 
 را تشكيل دادند. مقاومتو  پايداري جبهۀبودند،  شرق بلوك حاشيۀو در  زير نفوذاز كشورها كه  بخشي 
بهفلسطينقبلازانقالباسالميايراندربرابرهجوماسرائيلفلسطينگيريموضع

 شدند. ملحق مقاومتو  جبهۀ پايداريبه ناگزير به  فلسطينيهاي مبارز  گروه 
 قائل نبودند. دينيو  معنويبراي باورها و اعتقادات  جايگاهيداشتند و  ماركسيستي هويتهاي فلسطيني  از گروه تعدادي 
 را از جهوت ايون كوه  اسوالمنگريستند؛ يعني  به اسالم مي گرايي و قداشتند و از موضع  هاي ناسيوناليستي انديشههاي فلسطيني  از گروه تعدادي

 پذيرفتند. است، مي اي عربي پديده
تقابلشرقوغربايبرايفلسطينعرصه

  يعني: ؛در آمده بود تقابل بلوك شرق و غربهاي  از عرصه ييك صورت بهفلسطين در قرن بيستم با حضور اسرائيل 

 .شد آمريكا، انگلستان و ديگر كشورهاي اروپايي تجهيز مي آشكارهاي مالي  دولت اسرائيل با تسليحات و حمايت* 
 جنگيدند. هاي روسي، مي با سالح هاي مبارز فلسطيني گروه* 

 
 گشودن افق جديد بر روي جهان اسالم در نخستين گام 
  ،را سواقط كورده بوود؛ بلكوه  ،(شاه) حامي اسرائيل در منطقه  ترين قدرت نبود كه مهم تنها در ايناهميت انقالب اسالمي ايران در نخستين گام

 داد. ارائه مي مبارزه با صهيونيسمبود كه براي  راهكارياهميت آن در 
 مطرح كرد. اسالممسئلۀ جهان  عنوان را بهمسئلۀ اسرائيل  ،فقه سياسي و اجتماعي شيعهبا بازگشت به اسالم و با اتكا به  انقالب اسالمي ايران 
 :انقالب اسالمي با بازگشت به اسالم 

 را در باور مسلمانان مخدوش كرد. كمپ ديويدقرارداد  مشروعيتاوالً: * 
 ايمان به خداوند و قدرت الهي آغاز كرد. رو با تكيه ب اعتقاد اسالميدر برابر صهيونيسم را از موضع  مقاومتثانياً:  *
 عنوان مسئلۀ جهان اسالم بود. هاي جديد اسالمي در فلسطين نتيجۀ تأثير انقالب اسالمي ايران در تبديل مسئلۀ اسرائيل به و جنبش گيري انتفاضه شكل 

 تأثيرانقالباسالميايراندرافغانستانوالجزاير
 سته به بلوك شرق شد.در برابر حكومت واب جهاد اسالمي افغانستانگيري  انقالب اسالمي ايران در افغانستان موجب شكل 
  ميالدي شد 9115در انتخابات  گرايان پيروزي اسال و  جبهۀ نجات اسالميانقالب اسالمي ايران در الجزاير موجب تشكيل . 

 ترينتأثيرانقالباسالميايراندرجهاناسالممهم
  هاي  هجري شمسي آغواز شود و تواكنون بوه سوقوط قودرت 9871كه از سال  كشورهاي عربيمردم در گستردۀ  هاي انقالبو  ها جنبشسلسله

 سياسي در چهار كشور عربي منجر شده است.
 هايي است كه پس از گذشوت  به وقوع پيوسته است، نظير انقالب انقالب اسالمي ايرانهاي كشورهاي عربي كه پس از گذشت سه دهه از  انقالب

 ي اروپايي رخ دادند.در كشورها انقالب فرانسهچهار دهه از 
 خواهان  به قدرت رسيدن اسالم حكايت از هايي كه پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمي در كشورهاي عربي رخ داده است و پيروزي جنبش

 در جهان اسالم دارد. بيداري اسالميدر اين كشورها از شروع 
 هايعربيهاياخيركشورهايغربيدربرابرانقالبدولتواكنش

كردنود توا ايون  ناميدند؛ زيورا توالش مي بهار عربياند،  هجري شمسي در كشورهاي عربي رخ داده 9871هايي را كه از سال  هاي غربي، انقالب دولت
 كشورهاي عربي معرفي كنند. فرايند غربي شدنها را بخشي از  انقالب

«بيدارياسالمي»و«نخستينبيدارگراناسالمي»مقايسۀحركتاجتماعي

جوامالع   حاكمان، به اصالح رفتار استقاللو  عزتبودند كه براي دستيابي جهان اسالم به  عالمانيو  انديشمندانبيدارگران در جهان اسالم،  نخستين
 پرداختند. مي اسالمي

 بيداري اسالمي:

 اسالمي است. ۀجامع عمومي فرهنگو  مرد  متنبه  سطح نخبگانبيداري از  انتقالحاصل * 
در  انقالب اسالمي ايران از طريق بيداري اسالمي، الگوي جديدي را در برابر امت اسالمي قرار داده است. به اين معني كه اگور بيوداري اسوالمي* 

 يابد. سازمان مي عدالتو  فقاهتبر مدار  اي قبيلهو  قوميهاي  قدرت فارغ ازسطح جوامع اسالمي تحقق پيدا كند، به سوي نظامي حركت خواهد كرد كه 
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امامخمينيۀناموصيتكشورهايمسلمانۀآيندترسيم

 كشوورهاي مسولمان ۀ هاي آزاد و مسوتقل را بوراي آينود الهي خود، تشكيل يك دولت اسالمي با جمهوري و سياسيۀ نام امام خميني در وصيت
 يابد.( امنيتي، بر مدار فقاهت و عدالت سازمان مياي و الزامات  هاي قومي و قبيله كند. )يعني نظامي كه فارغ از قدرت ترسيم مي

 

 
 

 كورد، بلكوه رسوالت  ايران يا شيعيان جهان محدود نميۀ هاي جامع ها و مسئوليت و رسالت خود را به حل چالش ها، ارزش انقالب اسالمي آرمان
 ديد: هاي اسالمي در موارد زير مي خود را براساس آموزه

 جهان اسالمي اقتدارو  عزتپاسداري از  .6
 جهان مستضعفانو  محروماندفاع از  .2
 بشريت معنويو  معرفتيو حل مشكالت ها  انسانۀ هم الهي فطرتمخاطب قراردادن  .3
امامخمينيبهگورباچفۀنام

 .در كتاب آواي توحيد امام خميني شرح داده شده است 
 :كه در محدود كردن علوم  اشكاالتيياد كرد و به  گرايي عقلو  گرايي حااز دو جريان اصلي تفكر فلسفي جهان غرب، يعني  ايشان در اين نامه

 .نمودبه شناخت حسي يا عقلي وجود دارد، اشاره 

 ونخستيناقداماتدرمقابلهباغربانقالباسالميايرانجهانيتأثيرحضورو
  بود. ايون پديوده در  هاي غيرغربي فرهنگساز  هاي جهان غرب شكل گرفت، شاهدي گويا براي حضور تاريخ انها و آرم ارزش خارج ازانقالبي كه

 تأثيرگذار بود. پسامدرن هاي انديشه گسترشيا  تكوين
  بعود از  هواي آرمانو  هوا ارزشوجوود آمود؛ در نتيجوه  بوه جوامع غربيدر سطوح مختلف  زندگي اجتماعيبه  رويكرد ديني و معنويبا بيداري اسالمي

 بود شكل گرفت. افول سكوالريسمهايي كه ناظر به  خود را از دست داد و سپس نظريه اعتبار جهانيرنسانس، 
 از نخستين اقدامات جهان غرب در مقابله با انقالب اسالمي ايران بود. جنگ تحميلي بر ايرانو به دنبال آن، هشت سال  نوژه كودتاي 

 عنوانيكقطبفرهنگيتثبيتموقعيتتاريخيجهاناسالمبهدرتأثيرانقالباسالمي
  ،را  جهان اسوالمساخت و موقعيت تاريخي  متزلزلعنوان قطب رقيب بلوك غرب  را به موقعيت بلوك شرقمقاومت انقالب ايران در دهۀ نخست

 تثبيت كرد. قطب فرهنگيعنوان يك  به
جهاناسالمبرايمقابلهباحضورفرهنگيوتمدنياقداماتغرب

 «:پايان تاريخ فوكوياما»نظريه  .6

 مطرح شد. حضور فرهنگي جهان اسالمهاي جهان غرب عليه  پردازي اين نظريه در نخستين نظريه* 
 معنا كند.( بلوك غرب) يك قطب واحد مداربر  نظم نوين جهانگيري  جهان غرب براساس اين نظريه به دنبال اين بود كه فروپاشي بلوك شرق را به شكل* 
 كشيد. بطالنخط « پايان تاريخ فوكوياما»انقالب اسالمي ايران و پيامدهاي جهاني آن بر نظريۀ  موفقيت* 

 «:ها جنگ تمدن»نظريۀ  .2

 كند. )حضور فرهنگي و تمدني جهان اسالم( اعتراف مي بندي جديد فرهنگي و تمدني قطبگيري  جهان غرب با ارائۀ اين نظريه به شكل* 
 «:ها جنگ تمدن»غرب با ارائۀ نظريۀ جهان * 

 گيرد. را ناديده مي اسالمي فرهنگو  انقالبفرد  به هاي ديگر در عرض تمدن اسالمي، جايگاه منحصر با مطرح كردن تمدن اوالً:
هاي ديگر بوه عرصوۀ زنودگي بشور معرفوي  نتيجۀ ورود مجدد فرهنگ هاي اسالمي جنبشخود را به خصمانۀ ها، رويكرد  با طرح جنگ تمدن ثانياً:
 گرداند. مي جهان اسالموجود داشت، متوجۀ بلوك شرق را كه پس از جنگ جهاني دوم نسبت به  هراسيكند و از اين طريق  مي

 هاياقتصاديوسياسياقداماتغرببرايتأميننياز
 مستقيم، مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داده است.نظامي و سياسي از طريق حضور ۀ مقابل .6
 دهد. چه نسبت به ايران انجام مي المللي مانند آن هاي بين محاصره و تحريم اقتصادي از طريق سازمان .2
 هاي كاذب و سكوالر در كشورهاي غربي براي اشباع خأل معنوي فرهنگ غرب تبليغ معنويت .3
 هاي تروريستي وهابي رهنگ اسالمي از طريق سازماندهي جريانالني از فقغيرعتصويرسازي خشن و ارائۀ  .4
 سازي نسبت به انقالب اسالمي تفسيرهاي سكوالر از اسالم و حمايت از اسالم امريكايي براي بدل .9
 در برابر حركت فرهنگي جهان اسالمجانبه  اي همه جنگ رسانه .1
 تضعيف جهان اسالمي و مذهبي براي ا ايجاد اختالفات فرقه .1
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 كنکاشي .......................................................... فرهنگ شكل گرفته است؟ كدا و در چارچوب  اي فردي و اجتماعي در قرن بيستم، چه بوده معيار سنج  هويت .6911
 فرهنگ غرب و شرق -بهوك شرق و بهوك غربدوری و نزدیکی نسبت به دو محور   
 فرهنگ غرب -های دنیوی و سکوالر ها و ارزش دوری و نزدیکی نسبت به آرمان  
 فرهنگ غرب  -دوری و نزدیکی نسبت به دو محور مختصات بهوك شرق و بهوك غرب  
 فرهنگ غرب و شرق -های دنیوی و سکوالر ها و ارزش دوری و نزدیکی نسبت به آرمان  

 تركيبي .......................................................................................................................................................................................................................   ؟نيست درستيک در ارتباط با انقالب اسالمي ايران  كدا  .6918
 ریخت. موانعی را که آمریکا در مرزهای جنوب شوروی ایجاد کرده بود، فرو  
 نخستین انقالب معنوی و توحیدی است که در سطح جهانی به وقوع پیوسته است.  
 غرب، هویت آن به چالش کشیده شده بود.ة جانب از متن فرهنگی برخاسته است که با هجوم همه  
 یافت. داده بود، اهمیت می غربی، از آن جهت که یك نظام سیاسی وابسته به بهوك غرب را هدف قرار دولتمردان  

 كنکاشي ...........................................................................................................................................................................................................  هاي مدرن پا از دورة رنسانا بود؟ يک حاصل انديشه كدا  .6917
 71انقالب فرانسه قرن   71انقالب صنعتی قرن   02بخش قرن  یهای آزاد انقالب  02انقالب اکتبر قرن   

 اي حافظه ...........................................................................................   گرفت.را فرا ..........آغاز كرد و  ..........هاي  سلسله انقالب صورت بهحيات مجدد خود را  ..........انقالب  .6919
 اروپاییبرخی از کشورهای  -)م( 7192)م( و  7171 -روسیه  همة کشورهای اروپا -)م( 7191)م( و  7192-روسیه  
 برخی از کشورهای اروپایی -)م( 7191)م( و  7192 -فرانسه  همة کشورهای اروپا -)م( 7191)م( و  7192 -فرانسه  

 اي حافظه ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........انقالب اكتبر روسيه  .6916
 های تفکر مدرن آغاز شد. با حرکت انقالبی مارکس مبتنی بر اصول و بنیان  
 هایی که در اروپا آغاز شده بود، اتفاق افتاد. انقالبمیالدی مشابه  7171در   
 گرفت. به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی خود در تعارض با اصول تفکر مدرن قرار می  
 کرد. های روشنگری مدرن عمل می های مدرن بود و در چارچوب ارزش تقهیدی بدلی از انقالب  

 39 -سراسري ..................................................................................................................... ترتيب چگونه بود؟ ، به«اكتبر روسيه»و  «اسالمي»، «فرانسه»گيري سه انقالب  شكل ةنحو .6912
عدم وابساتگی باه  -.کرد های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش با رویکرد چپ و سوسیالیستی و با خصهت سکوالر و دنیوی خود در چارچوب آرمان  

 رنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.های مد ها و ارزش با آرمان -.بهوك شرق موجب کاستن از اهمیت انقالب اسالمی شده بود
های معنوی و توحیادی جهاان اساالم بارای حفاظ هویات  از متن آرمان -.های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند ها و ارزش با آرمان  

 کرد. های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش با خصهت سکوالر و دنیوی خود در چارچوب آرمان -امت اسالمی ةاسالمی و تأمین حقوق از دست رفت
نخستین انقالبای نباود کاه بعاد از انقاالب  -.کرد های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش با خصهت سکوالر و دنیوی خود در چارچوب آرمان  

 های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. شها و ارز با آرمان -.گرفت فرانسه شکل می
با هدف قرار دادن نظام سیاسی وابسته به بهوك شارق و  -.وجود آمده بودند های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به ها و ارزش با آرمان  

 ها و احزاب مختهف شکل گرفت. های چریکی گروه با جنبش -غرب
تفالاوت داشالت ولالي بالا خصاللت       ..........دليالل   ي مشابه اروپايي بهها روسيه با ديگر انقالب (ميالدي) 9191، انقالب اكتبر ..........انقالب فرانسه  .6913

 39 -سراسري خارج از كشور ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........
سکوالر و دنیاوی خاود در  -رویکرد چپ و سوسیالیستی -.وجود آمده بودند های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به ها و ارزش با آرمان  

 کرد. های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش چارچوب آرمان
سکوالر و دنیوی  -داری و لیبرالیستی رویکرد ضد سرمایه -.وجود آمده بودند های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به ها و ارزش با آرمان  

 کرد. های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش خود در چارچوب آرمان
  ناسیونالیستی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند. -رویکرد چپ و سوسیالیستی -کرد. های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش در چارچوب آرمان  
چاپ و  -یساتیداری و لیبرال رویکارد ضاد سارمایه -.های غربی شاکل گرفات ها و احزاب مختهف در حاشیة فهسفه های چریکی گروه با جنبش  

 کرد. های روشنگری مدرن عمل می ها و ارزش سوسیالیستی در چارچوب آرمان
 اي حافظه .............................................................................................................................................................................   است؟ درستبخ  قرن بيستم  هاي آزادي در ارتباط با انقالب يک كدا  .6914
 دادند. اساس سازمان میگرفتند و رفتار اجتماعی خود را نیز بر همین  در کشورهایی اتفاق افتاد که الگوی رفتاری خود را از اسالم می  
 استعمار مرعوب جوامع غربی شده بودند، اتفاق افتاد.ة هایی که در دور های مدرن بود و در فرهنگ تقهیدی بدلی از انقالب  
 کردند. پردازان غربی تفسیر می در کشورهایی اتفاق افتاد که چالش فرهنگی و تمدنی خود را بیرون از نگاه نظریه  
 هایی بود که در اروپا در جهت بسط و گسترش انقالب فرانسه اتفاق افتاده بودند. انقالب مشابه سهسهه  

هالاي   تپرداخالت و فرصال   ..........هاي  به شناخت بحران و چال  ..........و  ..........هويت اسالمي خود، از منظر  انقالب اسالمي ايران با بازگشت به .6919
 اي حافظه ......................................................................................................................................................................................   پديد آورد. ..........و  ..........هاي  نرااز بح ..........جديدي را براي عبور 

  معنوی -معرفتی -جهان اسالم -جهان اسالم -معنوی -فرهنگی  
 معنوی -فرهنگی -جهان غرب -جهان غرب -فرهنگی -سیاسی  
  معنوی -معرفتی -جهان غرب -جهان اسالم -فرهنگی -دینی  
 سیاسی -فرهنگی -جهان اسالم -جهان اسالم -سیاسی -دینی  
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 كنکاشي .  مردان و روشنفكران جوامع اسالمي در ارتباط با مسائل و مشكالت جوامع خود چگونه بود؟ قبل از انقالب اسالمي ايران، رويكرد دولت .6911
 دادند. خود الگو قرار میة شناسان غربی را برای حل مسائل و مشکالت جامع شناسان و مردم های جامعه همواره نظریه  
 دانستند. خود را ناشی از ناتوانی خود برای رسیدن به جوامع غربی میة ب آنان مشکالت و مسائل جامعاغه  
 دانستند. های مارکسیستی و سوسیالیستی می خود را ناشی از اندیشهة برخی از آنان مشکالت و مسائل جامع  
 وجود آورده بود. دانستند که نظام لیبرالیسم غربی به میخود را از نوع مشکالتی ة مسائل و مشکالت جامع آنها برخی از  

ديدند، كالدا  اسالت؟   مسائل و مشكالت جوامع خود را مي آنها مردان و روشنفكران جهان اسال  قبل از انقالب اسالمي ايران، توسط رويكردهايي كه دولت .6911
 39 -سراسري خارج از كشور.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ناوع از مساائل ایان -.باود آماده پیش غربی جوامع به رسیدن برای تاریخی ماندگی عقب اثر در که بود مشکالتی نوع از اسالم، جهان مسائل  

 .بود آورده وجود به غربی لیبرالیسم و داری سرمایه نظام که بود مشکالتی
 مشاکالتی نوع از مسائل این -.بود مشکالت از بخشی اسالمی امتة رفت دست از حقوق تأمین برای تالش عدم و اسالمی هویت از شدن دور  

 د.بو آورده وجود به سوسیالیستی و مارکسیستی نظام که بود
 کاه باود مشکالتی نوع از مسائل این -.است بوده جوامع این به مارکسیستی و ناسیونالیستی های اندیشه نفوذ از ناشی آمده وجود به مشکالت  

 د.بو آورده وجود به غربی لیبرالیسم و داری سرمایه نظام
 ناوع از مساائل ایان -.باود آماده پیش غربی جوامع به رسیدن برای تاریخی ماندگی عقب اثر در که بود مشکالتی نوع از اسالم، جهان مسائل  

 .بود آورده وجود به سوسیالیستی و مارکسیستی نظام که بود مشکالتی
 كنکاشي ..............................................  الملل اسرائيل به سرزمين خود چگونه بود؟ بينويكرد فلسطين قبل از انقالب اسالمي ايران در برابر هجو  صهيونيسم ر .6918
 بهوك شرق قرار گرفتند.ة پایداری و مقاومت را تشکیل دادند و در حاشیة های مبارز فهسطینی جبه گروه  
 د.مسهحانه پرداختنة های مبارز فهسطینی از موضع باور و اعتقاد اسالمی با دولت اشغالگر اسرائیل به مبارز اغهب گروه  
 های فهسطینی هویت مارکسیستی را برگزیدند و جایگاهی برای باورها و اعتقاد دینی قائل نبودند. تعدادی از گروه  
 نگریستند. گرایی عربی، به اسالم می های ناسیونالیستی را برگزیدند و از موضع قوم های فهسطینی اندیشه اغهب گروه  

 اي حافظه ................................................................................................................................ قبل از انقالب اسالمي ايران منجر شد؟ ،هاي فلسطيني گروه قعيتبه تضعيف مو يک كدا  .6917
 های مالی آشکار آمریکا، انگهستان و دیگر کشورهای اروپایی تجهیز اسرائیل با تسهیحات و حمایت  
 سادات، پس از مرگ جمال عبدالناصر امضای قرارداد کمپ دیوید توسط کشور مصر در زمان انور  
 های مارکسیستی و کاهش اهمیت باورها و اعتقادات دینی و معنوی در بین آنان های فهسطینی به گروه ی از گروهپیوستن تعداد  
 ها گرایی عربی در بین افراد این گروه های ناسیونالیستی و گسترش موضع قوم های فهسطینی به گروه پیوستن تعدادی از گروه  

 39 -سراسريترتيب چگونه بود؟ نفوذ و در حاشية بلوك شرق بودند با موضوع فلسطين به كه زير آنها د وبرخورد كشورهايي كه زير نفوذ بلوك غرب بودن .6989
دولات غاصاب اسارائیل را باه رسامیت  -.دادند پایداری و مقاومت را تشکیل میة داشتند و جبه در جهت سازش با دولت اسرائیل گام برمی  

 کردند. مقابهه می آنها های مبارز فهسطینی با شناختند و گروه می
گرایی عربای باه اساالم  از موضع قاوم -.ل نبودندئشناختند و جایگاهی برای باورها و اعتقادات دینی قا دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می  

 داشتند. نگریستند و در جهت سازش با اسرائیل گام برمی می
دادند و  پایداری و مقاومت را تشکیل می ةجبه -.داشتند جهت سازش با آن گام برمیشناختند و یا در  دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می  

 شدند. های مبارز فهسطینی ناگزیر به بخش اخیر مهحق می گروه
 -.کردند سازش می ها آن گرایی عربی با های مبارز فهسطینی از موضع قوم پرداختند و گروه های مالی آشکار به تجهیز دولت اسرائیل می با تسهیحات و حمایت  

 شدند. های مبارز فهسطینی ناگزیر به بخش اخیر مهحق می دادند و گروه پایداری و مقاومت را تشکیل می ةجبه

 39 -سراسري ....................................................................................................................................................... هاي ناسيوناليستي و ماركسيستي فلسطيني چگونه بود؟ ترتيب ديدگاه گروه به .6986
نگریستند و اساالم  گرایی عربی به اسالم می از موضع قوم  -.نبودندقائل  نی و معنویبا هویت الحادی خود، جایگاهی برای باورها و اعتقادات دی  

 پذیرفتند. ای عربی است می که پدیده را از جهت این
با هویت الحادی خود، جایگااهی  -.پذیرفتند ای عربی است می که پدیده نگریستند و اسالم را از جهت این گرایی عربی به اسالم می از موضع قوم  

 نبودند.قائل  برای باورها و اعتقادات دینی و معنوی
ای عربای اسات  کاه پدیاده اساالم را از جهات این -.نبودنادقائال  جنگیدند و جایگاهی برای باورها و اعتقاادات دینای های روسی می با سالح  

 بردند. می های مالی امریکا و انگهستان بهره پذیرفتند و از حمایت می
دادناد  پایداری و مقاومت را تشکیل می ةجبه -. نگریستند گرایی عربی به اسالم می داشتند و از موضع قوم در جهت سازش با اسرائیل گام برمی  

 پذیرفتند. ای عربی است می که پدیده و اسالم را از جهت این

 39 -اسري خارج از كشورسر ..................................................................................................................................................................... شود؟ ترتيب به كدا  جريان تاريخي مربوط مي اين اتفاقات به .6982
هايي  گيري دولت شكل»و « به رسميت شناختن اسرائيل توسط مصر»، «زده ايجاد رقابتي سخت بين بيدارگران اسالمي و منورالفكرهاي غرب» 

 «كردند. رسمي گسست خود را از دين اعال  مي طور بهكه 
 فرو ریختن حاکمیت کهیسا -ویدپس از تصویب قرارداد کمپ دی -قرار گرفتن در موضع مقاومت منفی  
 ظهور لیبرالیسم  -خواهان مصر قتل انورسادات توسط اسالم -گیری جریان عدالتخانه اوج  
 پس از رنسانس -بعد از انقالب اسالمی ایران -های استعماری حضور قدرت  
 انقالب فرانسه -بعد از مرگ جمال عبدالناصر -انقالب مشروطه  
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 كنکاشي ..............................................................................................................................................   ايران، در نخستين گا  چه تأثيري بر روي جهان اسال  داشت؟وقوع انقالب اسالمي  .6983
 مطرح شد و افق جدیدی بر روی جهان اسالم گشوده شد. مجهان اسالة اسرائیل به عنوان مسئه  
 بر مدار فقاهت و عدالت شد. آنها یابی موجب بازگشت کشورهای اسالمی به مسیر اسالم و سازمان  
 بیداری اسالمی، الگوی جدیدی در برابر امت اسالمی قرار داده شد. گیری از طریق شکل  
 های گسترده در کشورهای عربی شد. ها و انقالب گیری قیام موجب شکل  

 كنکاشي .................................................................................................................................................................................................................................   ...........ة خواهان مصر نتيج قتل انورسادات توسط اسال  .6984
 فقاهت و عدالت بود.تأثیر انقالب اسالمی ایران در سازمان یافتن کشورهای عربی بر مدار   
 های جدید بر روی جهان اسالم بود. وقوع بیداری اسالمی در جهان اسالم و گشوده شدن افق  
 خواهان در کشورهای عربی بود. به قدرت رسیدن اسالمتأثیر انقالب اسالمی ایران در   
 الگوی جدید در برابر امت اسالمی بود.ة تأثیر انقالب اسالمی ایران در ارائ  

 تالأثير انقالالب اسالالمي ايالران شالكل       تحالت .......... در نجالات اسالالمي   ة و جبهال .......... انتفاضه در  ..........، در هايي از جمله، جهاد اسالمي جنب  .6989
 اي حافظه .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   گرفتند.

 افغانستان در برابر حکومت وابسته به بهوك غرب -فهسطین و کشورهای عربی -الجزایر  
 الجزایر  -فهسطین و کشورهای عربی -حکومت وابسته به بهوك غربافغانستان در برابر   
 افغانستان در برابر حکومت وابسته به بهوك شرق -فهسطین -الجزایر  
 الجزایر  -فهسطین -افغانستان در برابر حکومت وابسته به بهوك شرق  

 39 -سراسري ............................................................................................................................................................................................... شود؟ ترتيب به كدا  جريان تاريخي، مربوط مي اين اتفاقات به .6981
 «بار استفاده از بمب اتم براي اولين»، «هاي جديد ملت -پديدآيي دولت»، «هاي جديد اسالمي در فلسطين گيري انتفاضه و جنب  شكل»
 جنگ جهانی اول -ظهور لیبرالیسم -پس از قرارداد کمپ دیوید  
 جنگ جهانی دوم -پس از رنسانس -نجات اسالمی ةتشکیل جبه  
 جنگ جهانی دوم -انقالب فرانسه -انقالب اسالمی و بازگشت به اسالم  
 جنگ جهانی اول -فرو ریختن حاکمیت کهیسا -خواهان مصر قتل انورسادات توسط اسالم  

 اي حافظه ................................................................................................................................................................................................   ترين پيامد انقالب اسالمي ايران در جهان اسال  كدا  است؟ مهم .6981
 المهل خاورمیانه و حرکت در مسیر مبارزه با صهیونیسم بینة منطق های حامی اسرائیل در ترین قدرت ساقط کردن مهم  
 سه دهه از انقالب اسالمی ایران گذشتهای گسترده در کشورهای عربی پس از  ها و انقالب وقوع سهسهه قیام  
 لتیابی بر مدار فقاهت و عدا در جهت سازمان آنها به قدرت رسیدن اسالم خواهان در کشورهای عربی و حرکت  
 های معنوی ها و چالش های جهان اسالم و ایجاد فرصت جدید برای جهان غرب، جهت عبور از بحران شناخت چالش  

 كنکاشي ......   هايي است كه در جهان رخ داده است؟ يک از انقالب هجري شمسي آغاز شد، مشابه كدا  9831هاي گستردة مرد  كشورهاي عربي كه از سال  انقالب .6988
 به گسترش است. گرفته و رو میالدی در کشورهای اروپایی شکل 0221از هایی که  انقالب  
 را فراگرفت. ییکشورهای اروپاة هم ،میالدی 7191میالدی و  7192هایی که در  سهسهه انقالب  
 های جدید اسالمی که در کشور فهسطین به وقوع پیوسته است. گیری جنبش انتفاضه و شکل  
 سال از انقالب فرانسه در کشورهای اروپایی به وقوع پیوست. هشتادهایی که پس از گذشت  انقالب  

 اي حافظه ..........................................................................................................................................   هاي اخير كشورهاي عربي چه واكنشي نشان دادند؟  بهاي غربي، در برابر جن دولت .6987
 شورهای عربی معرفی کنند.های ناسیونالیستی در ک گیری اندیشه ها را بخشی از فرایند شکل تالش کردند تا این انقالب  
 خواهی و کاهش جایگاه اعتقادات دینی در کشورهای عربی معنا کنند. افزایش آزادیة ها را نشان به دنبال آن بودند تا این انقالب  
 ها را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند. تالش کردند تا این انقالب  
 گیری نظم نوین جهانی بر مدار یك قطب معنا کنند. شکلة ها را نشان انقالببه دنبال آن بودند تا این   

 تركيبي ........................................................................................  است؟ درست« بيداري اسالمي» و« نخستين بيدارگران اسالمي»يک در ارتباط با حركت اجتماعي  كدا  .6979
 میدهی یك نظام بر مدار فقاهت و عدالت در کشورهای اسال سازمان -اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی  
 اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی -دهی یك نظام بر مدار فقاهت و عدالت در کشورهای اسالمی سازمان  
 اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی -اسالمیة قال بیداری به سطح عهما و فرهنگ عمومی جامعتان  
 عهماو  اسالمی ةجامع انتقال بیداری به سطح فرهنگ عمومی -اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی  

 اي حافظه ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................   بيداري اسالمي حاصل .......... .6976
 دنبال استقالل و عزت جهان اسالم هستند. اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی توسط عالمانی است که به  
 یابد. ن میمدار فقاهت و عدالت سازما ای و الزامات امنیتی، بر های قومی و قبهیه تحقق نظامی است که فارغ از قدرت  
 انتقال بیداری از سطح اندیشمندان و عالمان به متن مردم و فرهنگ عمومی جامعه است.  
 های مربوط به آن است. های عمیق معرفتی و معنوی و چالش بروز بحران  

 اي حافظه ..........................................................................................................................................   كند. ترسيم مي..........  صورت بهكشورهاي اسالمي را در آينده، .......... اما  خميني در  .6972
 های آزاد و مستقل یك دولت اسالمی با جمهوری -کتاب والیت فقیه خود  
 های آزاد و مستقل یك دولت اسالمی با جمهوری -سیاسی، الهی خودة نام وصیت  
 های اسالمی آزاد و متکی به فقیه سیاسی و اجتماعی نظام -کتاب والیت فقیه خود  
 اسالمی آزاد و متکی به فقه سیاسی و اجتماعیهای  نظام -سیاسی، الهی خودة نام وصیت  
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 و آينالدة شالوروي را چگوناله   يک از تفكالرات فلسالفي جهالان غالرب اشالاره       به اشكاالت كدا  ترتيب اما  خميني در نامة خود به گورباچف، به .6973
 اي حافظه ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ؟بيني كرد پي 
 فروپاشی بهوك شرق -گرایی ماده گرایی و ذهن  های اسالم سوی آموزه قدم برداشتن به -گرایی گرایی و عقل حس  

 فروپاشی بهوك شرق -گرایی گرایی و عقل حس  های اسالم سوی آموزه قدم برداشتن به -گرایی گرایی و ماده ذهن  
 اي حافظه ................................................................................................................................................................................................................   مدرن تأثيرگذار بوده است.هاي پسا انديشه.......... در ..........  .6974
 افول -های غیرغربی هایی با آرمان فرهنگساز  وقوع انقالب اسالمی ایران و حضور تاریخ  
 افول -آن های مربوط به های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب و چالش بروز و ظهور بحران  
 تکوین و گسترش -های غیرغربی هایی با آرمان ساز فرهنگ وقوع انقالب اسالمی ایران و حضور تاریخ  
 تکوین و گسترش -های مربوط به آن معنوی جهان غرب و چالشهای عمیق معرفتی و  بروز و ظهور بحران  

 كنکاشي -اي حافظه ...................................................................................................................................................................................  دنبال كدا  عامل شكل گرفت؟ هاي افول سكوالريسم به نظريه .6979
 ورود رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختهف جوامع غربی  
 های مربوط به آن های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب و چالش بروز و ظهور بحران  
 قطب سیاسی قرن بیستم، تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران ریختن موقعیت استوار دو درهم  
 عنوان یك فرهنگ غیرغربی ساز آن به های جهان غرب و حضور تاریخ گیری انقالب اسالمی ایران خارج از ارزش شکل  

نخستين اقدامات جهان غرب براي مقابلاله بالا تالأثيرات جهالاني     »و « اقدامات جهان غرب براي مقابله با حضور فرهنگي و تمدني جهان اسال » .6971
 تركيبي ................................................................................................................................................................................................................................................................  ، كدا  است؟ترتيب به« انقالب اسالمي ايران

 های سکوالر از اسالم ربی و تفسیرهای سکوالر در کشورهای غ تبهیغ معنویت -پسامدرنو  سکوالریسمهای  عمل کردن براساس نظریه  
 «ها جنگ تمدن»و « پایان تاریخ فوکویاما»های  عمل کردن براساس نظریه -کودتای نوژه و جنگ تحمیهی بر ایران  
 «پسامدرن»و « سکوالریسم»های  عمل کردن براساس نظریه -های سکوالر در کشورهای غربی و تفسیرهای سکوالر از اسالم تبهیغ معنویت  
 کودتای نوژه و جنگ تحمیهی بر ایران -«ها جنگ تمدن»و « پایان تاریخ فوکویاما»های  عمل کردن براساس نظریه  

 تركيبي ...........................................................................................   است؟ درست« پايان تاريخ فوكوياما»ة و نظري« ها جنگ تمدن»ة ، در ارتباط با نظريترتيب بهيک،  كدا  .6971
متزلزل شدن بهوك شرق به دلیل مقاومت انقاالب  -زندگی بشرة دیگر به عرص های رویکرد خصمانه جهان غرب نسبت به ورود مجدد تمدن  

 ایران در ده سال نخست
گیری نظم ناوین جهاان بار  نسبت دادن فروپاشی بهوك شرق به شکل -بندی جدید فرهنگی و تمدنی گیری قطب اعتراف جهان غرب به شکل  

 مدار بهوك غرب
 متزلزل شدن قطب بهوك شرق از طریق تثبیت موقعیت تاریخی جهان اسالم -گرهای دی طرح تمدن اسالمی در عرض تمدن  
 انتقال هراس از بهوك شرق به جهان اسالم -رجسته و منحصر به فرد تمدن اسالمیبنادیده گرفتن جایگاه   

 39 -سراسري خارج از كشور.................................................................................................................................................................................. ؟نيست صحيح ها تمدن جنگة نظري با رابطه دريک  كدا  .6978
 عمهیات -.کرد یم طرح اسالمی تمدن عرض در را ها تمدن دیگر و کرد می اعتراف تمدنی و فرهنگی جدید بندی قطب گیری شکل به نظریه این  

 .کرد می توجیه غیرغربی کشورهای های مقاومت قبال در را غربی های قدرت نظامی
 طریاق ایان از -.گرفت می نادیده را اسالمی فرهنگ و انقالب فرد به منحصر و برجسته جایگاه اسالمی، تمدن عرض در ها تمدن دیگر طرح با  

 .گرداند می اسالم جهان متوجه داشت، وجود شرق بهوك به نسبت دوم، جهانی جنگ از پس که را هراسی
 نظاامی عمهیاات -.گرداناد مای اساالم جهان متوجه داشت، وجود غرب بهوك به نسبت دوم، جهانی جنگ از پس که را هراسی طریق این از  

 .کرد می توجیه غیرغربی کشورهای های مقاومت قبال در را غربی های قدرت
 باه نظریه این -.کرد یم معرفی بشر زندگیة عرص به ها فرهنگ دیگر مجدد ورودة نتیج را اسالمی های جنبش به غرب جهانة خصمان رویکرد  

 .کرد می طرحم اسالمی تمدن عرض در را ها تمدن دیگر و کرد می اعتراف تمدنی و فرهنگی جدید بندی قطب گیری شکل

تأمين منافع اقتصادي و سياسي در جهت مقابله با حركت مستقلي كه در جهان اسال  شكل گرفته است، اقدامات جهان غرب براي در رابطه با  .6977
 كنکاشي ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ؟نيستكدا  مورد درست 

 تصویرسازی خشن و عقالنی از فرهنگ اسالمی -المههی بینهای  تحریم اقتصادی از طریق سازمان -تفسیرهای سکوالر از اسالم  
 نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم ةمقابه -ای برای تضعیف جهان اسالم ایجاد اختالفات فرقه -حمایت از اسالم امریکایی  
 ای رسانه  مدیریت جنگ -های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی تبهیغ معنویت -ای برای تضعیف جهان اسالم ایجاد اختالفات فرقه  
 المههی های بین تحریم اقتصادی از طریق سازمان -های کاذب و سکوالر در کشورهای غربی تبهیغ معنویت -تفسیرهای سکوالر از اسالم  

 39 - ي خارج از كشورسراسر......................................................................................................................................................   ترتيب، موارد زير پا از كدا  واقعة تاريخي تحقق يافته است؟ به .6699
 نظرية كنت در باب عد  وقوع جنگ  (پفرو ريختن اقتدار كليسا  ب(تشكيل جبهة نجات اسالمي در الجزاير  الف(
  جنگ دوم جهانی -رنسانس -سادات قتل انور  
 انقالب صنعتی -های صهیبی جنگ -انقالب اسالمی  
 انقالب فرانسه -ظهور لیبرالیسم -جهاد اسالمی افغانستان  
 جنگ اول جهانی -ظهور پروتستانتیسم -گیری انتفاضه شکل  
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راه های شناخت جهان
حواس:انسانازابتدایتولد،بهتدریج،ازراه»حس«)شنیدن،دیدنو...(تواناییتشخیصچیزهاراازهمدیگرمییابد. ◄
زبان:اماوقتیزبانمیگشاید،باسخن گفتن،روندآگاهشدنانسان،سرعتشگرفیمییابدوازدانستههایدیگراناستفادهمیکند. ◄
پرسشوپاسخازدیگران:تنهاراهیکهفقطبرایانساندربینموجوداتوجوددارد. ◄
تفکروتعقل:انسانباتفکروتعقل،ازدیدهها،شنیدههاوخواندههایشفراترمیرود،معنایپدیدههایاطرافخودرادرکمیکندوبهآگاهی ◄

گستردهتروعمیقتریازعالموآدممیرسد.
ذخیرۀ آگاهی یا ذخیرۀ دانشی

هرآنچهافرادازتجربههایفردیواجتماعیخود،مطالعاتمدرسهای،دانشگاهیو...میآموزند،ذخیرۀآگاهییاذخیرۀدانشیآنهاراشکلمیدهد. ◄
هرفرد،گروه،قوم،جامعهوامتییکذخیرۀدانشیدارد. ◄
ذخیرۀدانشی،راهنمایزندگیهرفرد،گروه،قوم،جامعهوامتیاست. ◄

عمومــی دانش 

 کنشآدمیوابستهبهآگاهیاستوبدونآگاهیانجامنمیشود. ◄
انسان،اغلباز»آگاهیودانشی«كهنسبتبهكنشهایخودداردواز»اهمیتونقشاینآگاهی« غافلاست. ◄
انساندرنگاهاولگمانمیكندكهكارهایروزمرهمانندراهرفتن،تلفنزدنورانندگیرابهطورطبیعیوبدون شناختانجاممیدهد،یا ◄

شناختیكهبرایاینكارهادارد،چندانمهم نیست.
هرگاهانساندریكموقعیت جدیدقرارمیگیرد،بهاهمیت شناخت عمومیپیمیبرد: ◄

»زمانی كه شما با فرد نا آشنایی در یك مهمانی برخورد می كنید، دقت شما بیش تر می شود و پیش از انجام هر كاری فكر می كنید. در این موقعیت شما 
متوجه نیازتان به وجود یك نوع شناخت در رفتار خود می شوید.«

دانشعمومیبهدلیلعادت،ازنگاهوتوجهانسانپنهانمیماند. ◄
اگرایننوعآگاهیهاوشناختهانباشد،زندگیانسانمختلمیشودوجهاناجتماعیازبینمیرود. ◄
انسانباورودبهجهانیكهدیگراندرآنبهسرمیبرند،درمجموعهایازشناختهاباآنهاشریكمیشود.ایندانشمشترك،هماندانش عمومیاست. ◄

 دانش عمومی، اندوختۀ مشتركی از دانش ها و آگاهی هاست كه هنگام تعامل با دیگران، از آن استفاده می كنیم.

 مادربارۀدانشعمومیكمتر می اندیشیموبیشتر،ازآناستفادهمیكنیم. ◄
تولیدکنند.جهان ◄ تنهاییوجداگانه،دانشالزمبرایتکتککنشهایخودرا به باهمزندگیمیکنند،مجبورنیستند انسانها چون

اجتماعی؛یعنیجامعهوفرهنگیکهدرآنزندگیمیکنیم،دانشالزمبرایزندگییاهماندانشعمومیرادراختیارماقرارمیدهد.
دانش عمومی،گستردهترینبخشذخیرۀدانشیماست. ◄
انسانهنگامیمتوجهدانشعمومیمیشودكهدراستفادهازآندچارمشكلشود.برایمثالوقتیدرجمعیقرارمیگیریمكهزبانآنهارا ◄

متوجهنمیشویم،متوجۀدانشخودنسبتبهتفاوتزبانمیشویم.)بهتفاوتزبانخودباآنهاپیمیبریمودربارۀاینتفاوتمیاندیشیم.(

دانش عمومی

دانشمشترکمیانانسانهاست.
هنگامتعاملاستفادهمیشود.

ازنگاهوتوجهانسانپنهاناست.
گستردهترینبخشذخیرۀدانشیاست.

1. بهنظرشمایادگیریدانشعمومیازکداممرحلۀزندگیانسانشروعمیشودوتاچهزمانیادامهمییابد؟
پاسخ:ازهنگامتولدتاپایانعمر

2.نمونههاییازدانشعمومیکهویژۀمنطقۀزندگیشماستمثالبزنیدودربارۀاهمیتآنگفتوگوکنید.
پاسخ:مثالًمندرتهرانزندگیمیکنمووقتیبهشهرکوچکیسفرمیکنمزمان،بسیارطوالنیمیشودوتازهدر

آنجامیفهممکهدرتهرانچقدرزمانمنتلفمیشودبیآنکهبدانم.

علمـــی دانش 

دانش علمی چگونه آغاز می شود؟
باتأملواندیشهدر»دانشعمومی«،»دانشعلمی«نسبتبهجهانآغازمیشود. ◄
دانشعلمیباتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگی،شکلمیگیردوپیشرفتمیکند؛یعنیهروقتدریکجامعه،مسئلۀخاصی ◄

مطرحمیشود،زمینهبرایپیدایشورشددانشعلمیدربارۀآننیزفراهممیگردد.

کاهشیاافزایشبیرویۀجمعیتدریککشورمیتواندزمینۀفعالیتورشدعلم»جمعیتشناسی«رافراهمکند.
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ویژگی های فردی که دانش علمی دارد
1.بهدرکعمیقیازشناختعمومیجهاناجتماعیخودمیرسد./2. آسیبهاواشکاالتیراکهبهشناختعمومیراهپیداکردهباشند،شناسایی

میکند.3.قدرتیمییابدکهازحقایقموجوددرشناختعمومیدفاعکند.

بررسی ساعت در گذر زمان
ساعتازقدیمیترینابداعاتبشراست.اوبااستفادهازدانشزمانخودبرایاندازهگیری،نشاندادنونگهداریزمان،ابزارهاییمانندساعتآبی،

آفتابی،شنیوشمعیساختهاست.امروزهفناوری،انسانراقادرساخته،ساعتهایبسیارظریفودقیقالکترونیکی،کامپیوتریوحتیاتمیبسازد.

با ذخیرۀ دانشی  رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی 

رابطۀدانشعمومیوذخیرۀدانشی:دانشعمومیبخشیازذخیرۀدانشیماست. ◄
رابطۀدانشعلمیوذخیرۀدانشی:دانشعلمیبخشیازذخیرۀدانشیماست. ◄

مقایسۀ دانش علمی و دانش عمومی
دانشعلمی،دقیقتروعمیقترازدانشعمومیاست. ◄

زبان،یکپدیدۀاجتماعیاستکهازدوجنبۀدانشعمومیودانشعلمیقابلبررسیاست.
میزانآگاهیکهمردمعامیاززباندارندبامیزانآگاهیکهزبانشناساناززباندارندبسیارمتفاوتاست.گروهاول،درسطحدانش

عمومیآگاهیدارندوگروهدومدرسطحدانشعلمیآگاهیدارند.

اثر دانش علمی بر دانش عمومی
اثردانشعلمیبردانشعمومی:تالشهایعلمیبهتدریجبرذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند. ◄
دربرابربحرانهاومشکالت؛کسانیکهدارایدانشعمومیهستند،نظرمیدهنداماکسانیکهدانشعلمیدارندنظردقیقتروراهحلهای ◄

صحیحترارائهمیکنند.

راه حل هایی که در برابر بحران کم آبی از دانش عمومی و دانش علمی برخاسته است:
راهحلدانشعمومی:»آبیاریکوزهای«استکهازروشهایسنتیآبیاریدرمناطقخشکایرانبودهاست.

راهحلدانشعلمی:»آبیاریزیرسطحیبالولههایقطرهچکان«است.

پاسخگویی به نیاز انسان به پوشاک:
 صنعتنساجیازقدیمیترینصنایعبشریاست.بهتدریجباپیشرفتصنعت،زمینۀعلمیشدننساجیوشکلگیریمهندسینساجیفراهمشد.

تعارض های میان دانش عمومی و دانش علمی
جهانهایاجتماعیمختلفبراساسهویتفرهنگیخود،تعاریفمتفاوتیازدانشعلمیدارند. ◄
مثالًجهانمتجدد،براساسهویتدنیویخود،فقطعلمتجربیرادانشعلمیمیدانستوعلومعقالنیووحیانیراعلممحسوبنمیکرد. ◄

اگرچنینرویکردی،بهجوامعدیگرکهعالوهبرعلمتجربی،علومعقالنیووحیانیرانیزمعتبرمیدانند،سرایتکند،درذخیرۀدانشیآن
جوامع،تعارضاتیپدیدمیآورد.درچنینشرایطی،ارتباطدوسویۀدانشعمومیودانشعلمیقطعمیشود،دانشعلمیازرشدورونقالزم

بازمیماندودغدغهوتوانالزمبرایحلمسائلومشکالتدانشعمومیراازدستمیدهد.
حلتعارضهابهدوشکلصورتمیپذیرد: ◄

1. دستبرداشتنازبخشیازذخیرۀدانشیبهنفعبخشیدیگر
2.طرحایدههایجدید

ایدۀ علوم انسانی و اجتماعی بومی
ایدۀعلومانسانیوعلوماجتماعیبومی)اسالمیوایرانی(بایددارایاینویژگیهاباشد:1.دانشیباشدهمسوباهویتفرهنگیخودمانوناظربهحل
مسائلجامعۀخودمان؛یعنیدانشیباشدکهدرحلمسائلومشکالتبومیما»مفید«و»کارآمد«باشد.2.دانشیباشدکهدغدغۀکشفواقعیتو
تشخیصدرستوغلطداشتهباشد؛یعنیدانشیباشدبهزبانومنطقجهانشمولسخنبگویدودرگشودنمرزهایدانشعلمیبهرویجهانیان

مشارکتداشتهباشد.

ریاضیات،علمیاستکهفراترازتجربهومشاهدهاست.مثالًاگریکمیلیوننفرهمزوایایداخلیمثلثرااندازهگیریکنندو
اعالمکنند179درجهاست،علمریاضی،مجموعزوایایداخلیمثلثرا180درجهمیداند.

ذخيرة دانشىذخیرۀ دانشی

دانش 
علمى

دانش 
عمومى
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10 و 11 و 12 
جــــــامـــــع

دیدگاه اول
وظیفۀ دانش علمی در برابر دانش عمومی:ارزش دانش علمی و عمومی:تفاوت دانش علمی و عمومی در »روش« است:

و »حس راه از تنها علمی، دانش روش 
تجربهوبهصورتنظاممند«بهدستمیآید.
افراد زندگی از عمومی، دانش روش 
و »جامعهپذیری« راه از که میشود حاصل

»فرهنگپذیری«بهدستمیآید.

و واقعیت راهکشف )تجربی( علمی دانش 
تنهادانشمعتبراست.

دانشعمومینسبتبهدانشعلمیارزش
ناچیزیدارد.

جلویوروددانشعمومیبهقلمروعلمی
رابگیرد.

شکلدیدگاهاول:متباینهستند.)متخارجهستند.(
دانش عمومی دانش علمی

دیدگاه دوم
تفاوتجدیمیاندانشعلمیوعمومیوجودندارد.

دیدگاهاولراکامالًمردودمیداند.
هیچدانشیواقعیتراکشفنمیکندوهیچدانشیواقعیترابازخوانینمیکند؛بلکهدانشها،واقعیترابازسازیمیکنند.)یعنیاینکه
دانشعلمییاعمومینمیتوانندبهآنچهواقعاًدرواقعیتوجوددارد،دستیابند؛بلکهآنهامیتوانندتفسیریازواقعیتارائهکنندکه

شایدبرابرباواقعیتنباشد.(
ایندیدگاهدرتقابلبادیدگاهاولاست:الف(همۀدانشهارادانشحاصلاززندگیمیداند.ب(تفکیکیمیاندانشعمومیودانش

علمیقائلنیست.
دانش عمومیشکلدیدگاهدوم:متداخلهستند.)عموموخصوصمطلقهستند.(

دانش علمی

دیدگاه سوم
هماننددیدگاهاول،دانشعلمیرامحدودبهدانشتجربینمیکند.

دانشعلمیشاملاینسهنوعدانشاست:دانشتجربی+دانشعقالنی+دانشوحیانی
هرکدامازسهنوعدانشعلمی،مالکسنجشواعتباریابیخاصخودرادارند.

دانشعمومی،کموبیشدرایننوعدانش،مواردحقیقیوصحیحوجوددارد.
اعتباردانشعلمیبیشتراستیادانشعمومی؟پاسخ:دانشعلمی.

دانشعلمیریشهدردانشعمومیدارد،امادانشعلمیمیتواندازدانشعمومیانتقادکند.
دانشعمومیودانشعلمیرابطۀمتقابلدارند:هردوبرهماثرگذاروازهماثرپذیرهستندودرطیزمان،باهممتناسبمیشوند.

شکلدیدگاهسوم:متقاطعهستند.)عموموخصوصمنوجههستند.(

می
مو

ش ع
دان

می
 عل

ش
دان

پرسش هـای چهار گزینـه ای 

درمورد ذخیرۀ دانشی، درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید؟  ترکییب. 1101
الف( تنها آن دسته از آگاهی هایی است که ما با ورود به جهان اجتماعی با دیگران سهیم می شویم.

ب( آگاهی هایی است که براساس تجربه های فردی و اجتماعی خود به دست می آوریم.
پ( هر فرد، گروه، قوم و جامعه ای دارای نوعی از ذخیرۀ دانشی است.

ت( ذخیرۀ دانشی، همان دانش عمومی یک جامعه است.
2 ن- د- د- د 1 ن- د- د- ن 
4 د- ن- ن- د 3 د- ن- ن- ن 

در جدول زیر سه دیدگاه دربارۀ رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی تشریح شده اند. با مطالعه و بررسی آن ها بگویید 
کتاب از کدام دیدگاه دفاع می کند؟

چگونه می توانید براساس هر تست نکات آن بخش را دوره کنید؟
کافی است وقتی تست می زنید این مراحل را انجام دهید:

1. همۀ گزینه های تست را بخوانید و دلیل نادرستی گزینه های غلط را بررسی کنید. 2. پاسخ تشریحی را بخوانید. 
اگر مطلب جدیدتری نسبت به حرف های خودتان بود، آن را یاد بگیرید.3. به صفحۀ کتاب درسی که تست 

از آن طرح شده و ما در پاسخ تشریحی آوردیم مراجعه کنید و آن بخش را از کتاب درسی بخوانید.
با این روش، شما با هر یک تست، کلی مطلب را هم یاد گرفتید و هم دوره کردید و 

مهم تر این که »در یادتان خواهد ماند.«
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پرسش هاي 
چهارگزینه اي

جامعهشناسی
10 و 11 و 12 
جــــــامـــــع

یادگیری دانش عمومی از چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی ادامه می یابد؟  مفهویم. 1102
2 از بدو تولد تا هنگام مرگ 1 از هنگام ورود به مدرسه تا زمانی که فرد به ثبات اندیشه می رسد. 

4 از هنگام ورود به اجتماع تا هنگام مرگ 3 از هنگامی که فرد زبان می گشاید تا هنگام مرگ 
درمورد »ذخیرۀ دانشی« کدام گزینه درست است؟  کناکیش و مقایسه ای. 1103

1 دانش الزم برای زندگی یا همان »دانش عمومی« است.
2 کنش های روزانۀ ماست که اغلب از دانش نهفته در پس آن غافلیم.

3 دانشی که در بدو تولد و با ورود به جهان اجتماعی با دیگران شریک می شویم.
4 تجربه های فردی و اجتماعی که در مدرسه، دانشگاه و در ارتباط با دیگران می آموزیم.

ترکییب. 1104 هر کدام از گزاره های زیر به ترتیب با کدام یک ازگزینه ها ارتباط می یابند؟  
»دانشی که انسان ها در طول زندگی به دست می آورند.«- »دانشی که برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد«- »دانش عمومی را 

در اختیار ما قرار می دهد.«
2 دانش عمومی- دانش علمی- جهان اجتماعی 1 ذخیرۀ دانشی- دانش علمی- جامعه و فرهنگ 

4 دانش عمومی- ذخیرۀ دانشی- جهان اجتماعی 3 دانش علمی- دانش عمومی- ذخیرۀ دانشی 
کدام گزینه دلیل مناسبی برای عمومی نامیدن »دانش عمومی« است؟ کناکیش. 1105

1 وجود آن در همۀ کنش های انسان الزامی است و عمیق ترین بخش ذخیرۀ دانشی است.
2 جامعه، دانش الزم برای زندگی را در اختیار ما می گذارد و گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی است.

3 تالش های علمی موجب گسترده شدن دانش عمومی می شود و امکان عمیق تر شدن می یابد.
4 برای حل مسائل و مشکالت در زندگی اجتماعی به طور عام به کار برده می شود.

ترکییب. 1106 کدام گزینه به ترتیب »نحوۀ شکل گیری« و »پیشرفت« دانش علمی را نشان می دهد؟
1 باتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیشکلمیگیردوبا تأمل و اندیشه در ذخیرۀ دانشی پیشرفت می کند.
باتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیشکلمیگیردوبا تأمل و اندیشه در دانش علمی پیشرفت می کند. 2

3 باتأملواندیشهدردانشعمومیشکلمیگیردوباتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگیپیشرفتمیکند.
4 باتأملواندیشهدرذخیرۀ دانشی شکل می گیرد و با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی پیشرفت می کند.

»فیلم سینمایی دورافتاده روایت فردی است که مجبور می شود به تنهایی در یک جزیره زندگی کند. او برای درست کردن آتش، ساعت ها وقت . 1107
مفهویم  صرف می کند و ...« کدام عبارت توصیف مناسبی در رابطه با این فیلم است؟ 

1 اگر جهان اجتماعی دانش عمومی الزم برای انجام کنش ها را در اختیار ما قرار ندهد، انجام هر کنشی دشوار است.
2 هرگاه در یک جامعه، مسئلۀ خاصی مطرح شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارۀ آن نیز فراهم می گردد.

3 تالش های علمی به تدریج بر ذخیرۀ دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.
4 در برابر بحران ها، کسانی که دانش عمومی دارند نظر می دهند، اما آن ها که دانش علمی دارند نظر دقیق تر می دهند.

دانش ............... گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی ماست که ما ............... دربارۀ آن می اندیشیم و ............... از آن استفاده می کنیم.  کناکیش . 1108
4 علمی- کمتر- بیشتر 3 عمومی- کمتر- بیشتر  2 عمومی- بیشتر- کمتر   1 علمی- کمتر-کمتر 

علت و معلویل. 1109 درصورت عدم وجود دانش عمومی با چه مشکلی روبه رو می شویم؟ 
2 توان دفاع از حقایق موجود را از دست میدهیم. 1 به درک عمیقی از جهان اجتماعی دست نمی یابیم. 

4 راه برای رشد دانش علمی ما هموار می شود. 3 به سختی بر ذخیرۀ دانشی ما افزوده می شود. 
تصویری- مفهویم. 1110 در رابطه با »دانش عمومی«، »دانش علمی« و »ذخیرۀ دانشی« کدام تصویر درست است؟ 

 2    1

 4    3

مفهویم. 1111 رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی، با ذخیرۀ دانشی در کدام گزینه به درستی آمده است؟  
1 هر دو بخشی از ذخیرۀ دانشی هستند اما حوزۀ دانش علمی گسترده تر است.

هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستندامادانشعلمی،دانشعمومیرانیزدربرمیگیرد. 2

3 هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستندامادانشعمومی،دانشعلمیرانیزدربرمیگیرد.
4 هردوبخشیازذخیرۀدانشیهستنداماحوزۀدانشعمومیگستردهتراست.
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ترکییب. 1112 توضیحات کدام گزینه دربارۀ »ذخیرۀ آگاهی« به ترتیب درست و نادرست می باشد؟  
1 همان ذخیرۀ دانش هر امت، قوم و جامعه است- گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی، دانش عمومی است.

راهنمایزندگیهرفرد،قوموگروهاست-اگرذخیرۀآگاهینباشد،زندگیانسانمختلمیشودوجهاناجتماعیازبینمیرود. 2
3 اندوختۀمشترکیازدانشهاوآگاهیهااستکههنگامتعاملبادیگرانازآناستفادهمیکنیم-راهنمایزندگیهرفرد،گروهوقوماست.
4 ازدوبخشدانشعمومیودانشعلمیتشکیلمیشود- از تجربه های فردی و اجتماعی، مطالعات مدرسه ای، دانشگاهی و ... شکل می گیرد.

مفهویم. 1113 گزاره های زیر به ترتیب در کدام گروه از دانش ها قرار می گیرند؟  
الف( فردی که در یک خیابان راه می رود. 

ب( فوتبالیستی که به طور حرفه ای فوتبال بازی می کند.
پ( زنی که در کالس آموزشی امداد شرکت می کند.

ت( مردی که در طی کوهنوردی، آتش درست کردن بدون امکانات الزم را یاد می گیرد.
2 دانش عمومی- دانش علمی- دانش علمی- دانش عمومی 1 دانش عمومی- دانش علمی- دانش علمی- دانش علمی 
4 دانش علمی- دانش عمومی- دانش عمومی- دانش علمی 3 دانش علمی- دانش عمومی- دانش علمی- دانش عمومی 

کناکیش- مقایسه ای. 1114 در مورد رابطۀ »دانش عمومی« و »دانش علمی« کدام گزینه نادرست است ؟
2 دانش علمی برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی شکل می گیرد. 1 دانش عمومی مقدمۀ ظهور دانش علمی است. 

4 دانش علمی درک عمیقی از شناخت جهان اجتماعی ایجاد می کند. 3 دانش عمومی دانش علمی را غنی تر می کند. 
هرکدام از پدیده های زیر، به ترتیب با کدام قسمت از جدول ارتباط دارند؟  مفهویم. 1115

دانش علمیدانش عمومیپدیدۀ اجتماعی

12الف(زبان
12ب(اختراعساعتالکترونیکی

12پ(آبیاریکوزهای

2 الف( 1/ ب( 2/ پ( 1 1 الف(1-2/ب(2/پ(1   
4 الف(1-2/ ب( 1-2/ پ( 2 3 الف( 2/ ب( 1-2/ پ( 2  

مفهویم. 1116 هرکدام از گزاره های زیر به ترتیب در حوزۀ کدام دانش قرار می گیرند؟
ب( استفاده از مترو برای رهایی از ترافیک الف( تسلط بر دستور زبان مادری 

ت( ایستادن پشت چراغ قرمز پ( جمعیت شناسی 

2 دانش علمی- دانش علمی- دانش عمومی- دانش علمی  1 دانشعلمی-دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعمومی
4 دانش عمومی- دانش عمومی- دانش علمی- دانش علمی 3 دانشعمومی-دانشعلمی-دانشعلمی-دانشعمومی

»نتیجۀ داشتن دانش علمی«، »شیوۀ آغاز دانش علمی« و »نتیجۀ ورود به جهانی که دیگران در آن زندگی می کنند.« در گزینۀ ............... به درستی . 1117
آمده است.  ترکییب

1 درک عمیق از شناخت عمومی- تردید در دانش عمومی- پی بردن به اهمیت شناخت عمومی
2 درک عمیق از شناخت علمی- تردید در دانش علمی- شریک شدن در مجموعه ای از دانش ها

3 دفاع از حقایق موجود در شناخت علمی- تأمل و اندیشه در دانش علمی- پی بردن به اهمیت شناخت عمومی
4 دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی- تأمل و اندیشه در دانش عمومی- شریک شدن در مجموعه ای از شناخت ها

مفهویم. 1118 گزارۀ »کاهش یا افزایش بی رویۀ جمعیت، زمینۀ رشد علم جمعیت شناسی را فراهم می کند.« اثر کدام دانش بر دیگری را نشان می دهد؟  
2 دانش علمی بر دانش عمومی 1 دانش عمومی بر دانش علمی  

4 دانش عمومی بر ذخیرۀ دانشی 3 دانش علمی بر ذخیرۀ دانشی  
»چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«، »نتیجۀ تعارض بین این دو دانش« و »روش حل این تعارض« در کدام گزینه . 1119

تركییب به درستی آمده است؟ 
1 نفوذ دانش عمومی جدید مغایر با هویت فرهنگی افراد جامعه- از رونق افتادن دانش علمی- طرح ایده های جدید

2 نفوذ دانش علمی جدید هم سو با هویت فرهنگی افراد جامعه- قطع ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و علمی- طرح ایده های جدید
3 نفوذدانشعلمیجدیدمغایرباهویتفرهنگیافرادجامعه-قطعارتباطدوسویۀدانشعلمیوعمومی-دستبرداشتنازبخشیازذخیرۀدانشیبهنفعبخشدیگر
4 نفوذ دانش عمومی جدید هم سو با هویت فرهنگی افراد جامعه- از رونق افتادن دانش عمومی- دست برداشتن از بخشی از ذخیرۀ دانشی به نفع بخش دیگر

لوله های . 1120 با  سطحی  زیر  »آبیاری  است؟«،  کدام  گردد،  ارائه  علمی  دانش  از  مختلف  تعاریف  اجتماعی،  جهان های  در  می شود  موجب  »آنچه 
قطره چکان پیشنهاد کدام نوع دانش برای مواجهه با کم آبی است؟«   ترکییب

تفاوتدرهویتاجتماعیجهانهایاجتماعی-دانشعمومی 2 تفاوتدرذخیرۀدانشیجهانهایاجتماعی-دانشعمومی 1
4 تفاوت در ذخیرۀ آگاهی جهان های اجتماعی- دانش علمی 3 تفاوت در هویت فرهنگی جهان های اجتماعی- دانش علمی 
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گزینۀ ............... درمورد »دانش علمی« نادرست است.   ترکییب. 1121

1 هر وقت در یک جامعه، مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارۀ آن نیز فراهم می گردد.
دانش علمی فرد را به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رساند. 2

3 تالش های علمی به تدریج بر ذخیرۀ دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.
4 ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود آنگاه که دانش علمی، مطالب دانش عمومی را نقض کند.

مفهویم. 1122 در کدام گزینه به ترتیب »اثر دانش علمی بر دانش عمومی« و »اثر دانش عمومی بر دانش علمی« آمده است؟ 

1 برذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند.هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعلمیفراهممیشود.
2 برذخیرۀدانشعمومیجامعهمیافزایدودانشعلمیراغنیترمیکند.هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعمومیفراهممیشود. 
3 هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعمومیفراهممیشود.برذخیرۀدانشعلمیجامعهمیافزایدودانشعمومیراغنیترمیکند.
4 هنگاموقوعیکمسئلۀخاصدرجامعه،زمینهبرایپیدایشدانشعلمیفراهممیشود.برذخیرۀدانشعمومیجامعهمیافزایدودانشعلمیراغنیترمیکند.

کدام گزینه به ترتیب در مورد »علت« و »پیامد« تعارض در جهان های اجتماعی مختلف نادرست است؟  ترکییب. 1123
تعاریفمتفاوتازدانشبراساسهویتفرهنگیازرونقافتادندانشعمومی 1

تعاریفمتفاوتازدانشعلمیبراساسهویتفرهنگیازدستدادنتوانالزمبرایحلمسائلومشکالتدانشعمومی 2
3 تعاریفمتفاوتازهویتفرهنگیازرونقافتادندانشعلمی

4 تعاریفمتفاوتازدانشعمومیقطعارتباطدوسویهدانشعمومیوعلمی
در مورد دانش مفید و کاربردی، کدام گزینه درست است؟  کناکیش. 1124

همسوباهویتفرهنگیوناظربهحلمسائلجامعۀمشخصیاست. 1
دغدغۀکشفواقعیتوتشخیصدرستوغلطرادارد. 2

3 دقیقتروعلمیترازدانشعمومیزمانخوداست.
4 باتالشبرایحلمسائلومشکالتزندگی،شکلمیگیردوپیشرفتمیکند.

در مورد رویکرد »تجربه گرایی« درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید.  کناکیش. 1125
الف( از نیمۀ دوم قرن بیستم در جهان غرب پیدا شد.

ب( فلسفه، اخالق و علوم دینی را جزو علوم می دانست اما علوم اجتماعی و انسانی را فقط درصورتی که از روش تجربی استفاده نمایند، علم تلقی می کرد.
پ( روش تجربی را تنها راه کسب علم می دانست.
ت( به جای موضوع بر روش علوم تأکید می کرد.

د-د-ن-ن 4 ن-د-ن-د 3 د-ن-د-ن 2 ن-ن-د-د 1
مطالب زیر به ترتیب به کدام یک از دیدگاه ها دربارۀ دانش عمومی و دانش علمی مربوط است؟  ترکییب. 1126

الف( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود.
ب( دانش علمی تنها از راه حس و تحربه و به صورت نظام مند به دست می آید. 

پ( همۀ دانش ها دانش حاصل از زندگی است. 
ت( در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد.

4 سوم- اول- دوم- دوم 3 دوم- دوم- اول- سوم  سوم-دوم-اول-سوم 2 دوم-اول-سوم-دوم 1
رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی، در دیدگاه اول تا سوم به ترتیب چگونه است؟  ترکییب- مفهویم. 1127

4 متداخل-متقاطع-متداخل 3 متباین-متباین-متداخل  متداخل-متباین-متقاطع 2 متباین-متداخل-متقاطع 1
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تركییب4 1497 کدام یک از گزینه های زیر دیدگاه علوم اجتماعی جهان اسالم را بیان نمی کند؟ �
2 استفاده از ظرفیت عقل نظری و عقل عملی و وحی  1 تبیین، تفسیر و تجویز  

4 دانش علمی، دانش عمومی و دانش عرفی 3 عقل ابزاری، عقل تفسیری و عقل انتقادی 

نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکر شده را به ترتیب، مشخص کنید:4 1498
»روستایی،  منضبط، کارمند«

2 انتسابی، متغیر و اجتماعی- اخالقی، فردی و ثابت- شخصی، متغیر و فرهنگی 1 فردی، متغیر و اکتسابی- انتسابی، اجتماعی و ثابت- فردی، اکتسابی و ثابت 
4 انتسابی، اجتماعی و ثابت- فردی، اکتسابی و متغیر- متغیر، اکتسابی و اجتماعی 3 اکتسابی، ثابت و فردی- ثابت، اجتماعی و انتسابی- اجتماعی، متغیر و اکتسابی 

جامعه�شنایس�دهم-�درس�هشتم:�درسنامه�صفحه�54/�تست�های��270و�272
پروسۀ دگرگونی فرهنگ، چگونه صورت می گیرد؟4 1499

1 از دست رفتن ثبات و استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ ← تزلزل فرهنگی ← ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی ← بحران 
هویت ← فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدودۀ تغییرات درون یک فرهنگ

2 تداوم شیوۀ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← ناتوانی جامعه در دفاع از هنجارها و نمادهای اجتماعی ← بحران هویت 
← تزلزل فرهنگی

3 ناتوانی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← تداوم شیوۀ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← تزلزل فرهنگی 
← بحران هویت

4 عدم استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ ← تزلزل فرهنگی ← تداوم شیوۀ ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← بحران هویت ← تحول هویتی فرهنگ
جامعه�شنایس�دهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه��74و�75/�تست���418

کدام یک در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت، درست نیست؟4 1500
1 در بلند مدت، احساس رفاه بیشتر برای مردم به ارمغان می آورد- وضعیت شکننده ای را به وجود می آورد که می تواند مورد سوء استفادۀ طمع ورزان بین المللی قرار گیرد.

2 هزینه های آموزش و بهداشت را به کمک درآمدهای نفتی تأمین می کند- دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت، نه رواج 
کسب و کار افزایش دهد.

3 به کمک درآمدهای نفتی، هزینه های آموزش و بهداشت را تأمین می کند- تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
وابسته به نفت است.

4 تولید ملی ضعیف و شکننده ای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است.- دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی 
را به مدد نفت افزایش دهد.

جامعه�شنایس�دهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�صفحه��96/�تست�508
به ترتیب، هریک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟4 1501

- شکل گیری حقوق طبیعی بشر /- توجیه دینی رفتارهای دنیوی نظام فئودالی/ - قطع روابط تجاری ژاپن با کشورهای غربی
2 رنسانس- قرون وسطی- قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت 1 قرون وسطی- قبل از انقالب فرانسه- شرایط نیمه استعماری 

4 مدرن- قبل از تشکیل دولت  ملت ها- قرن نوزدهم و بعد از نفوذ مسیحیت 3 انقالب فرانسه- حاکمیت لیبرالیسم- نفوذ گروه های فراماسونری 
قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�ششم:�درسنامه�صفحه�141/�تست�های��765و�766/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�ششم:�درسنامه�صفحه�141

قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه��148بخوانیم�و�بدانیم/�تست�805
به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟4 1502

- باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت/ - موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم/  - مخدوش ساختن استقالل سیاسی و اقتصادی جوامع اسالمی
2 لیبرالیسم- انقالب های آزادی بخش- منورالفکران غرب  گرا 1 نظام سلطه- انقالب اسالمی ایران- روشنفکران چپ 

3 امپریالیسم- کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق- کانون های ثروت و قدرت4 بازارهای مشترک منطقه ای- بیدارگران اسالمی- کشورهای استعمارگر
قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�نهم:�درسنامه�صفحه�162/�تست�های��869�،867و�873/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�صفحه�195-�جدول�)تفاوت�چهارم(/�تست�1053

قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�سیزدهم:�درسنامه�صفحه�187/�تست��1023
به ترتیب هر یک از موارد زیر، نتیجۀ کدام بحران است؟4 1503

- وارد شدن آسیب  به تمامی جامعه/ - چالش در حوزه های مختلف روابط انسان ها و جوامع با یکدیگر/ - پسامدرنیسم
4 اقتصادی- زیست محیطی- معرفتی علمی 3 فقر و غنا- معرفتی- معنوی  2 سیاسی- اقتصادی- علمی  1 معرفتی- سیاسی- هویتی 

قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه�174/�تست�های��935و�938/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه�175/�تست�های��946و�954
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�دوازدهم:�درسنامه�صفحه��180از�بخوانیم�و�بدانیم/�تست�های��979�،973�،970و�986

کدام یک در رابطه با روشنفکران چپ کشورهای اسالمی درست است؟4 1504
1 مورد حمایت بلوک شرق- عدم اعتراض به نسل اول به دلیل اسالم ستیزی- تداوم جاذبه پس از فروپاشی بلوک شرق

2 حرکت اجتماعی برخی از آنان به صورت مکاتب غیر توحیدی- مورد حمایت بلوک غرب- تداوم جاذبه تا حفظ جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهانی
3 خودداری برخی از آنان از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم- سازمان دادن حرکت های خود در چارچوب اندیشه های لیبرالیستی- مورد حمایت بلوک غرب و شرق

4 سازمان دادن حرکت های خود در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی- تداوم جاذبه تا هنگام فروپاشی بلوک شرق- اعتراض به 
نسل اول روشنفکران نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های سرمایه داری و لیبرالیستی

جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�سیزدهم:�درسنامه�صفحه��187و�188/�تست�های��1016�،1015و�1020
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جدول زیر را کامل کنید:4 1505

نمونۀ تاریخیویژگی  فعالیت اجتماعی سیاسی

همکاری با حاکم نامشروع در حّد واجبات نظامیه
ب

تغییر ساختار سیاسی

ج
جنبش تنباکو

الف

1 انقالب مشروطه- اصالح رفتار حاکمان- تدوین رسالۀ جهادیه
2 جنبش تنباکو- اصالح ساختار حکومت- حکم میرزای شیرازی

3 جنبش عدالتخانه- مقاومت منفی- اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی
4 اصالحات امیرکبیر- اصالح ساختار حکومت- حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه تزاری

جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�جدول�صفحه��195/�تست��1043
به ترتیب، پاسخ هر یک از سؤال های زیر کدام است؟4 1506

- هدف از حذف پوشش دینی در دورة رنسانس چه بود؟ / - رفتار متناسب با منافع آیندگان بیان کنندة چیست؟ 
- جنبش عدم تعهد در برابر کدام سیاست شکل گرفته است؟

1 بازگشت به فرهنگ اساطیری- هنجار اجتماعی- کاهش اهمیت مرزهای سیاسی
2 عبور از مسیحیت و تداوم فرهنگ یونان- جامعه پذیری- عدم حمایت از جنبش های اسالمی

3 بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود- کنش اجتماعی- جهانی سازی اقتصادی قدرت های برتر اروپایی و آمریکایی
4 بازگشت به فرهنگ یونان و رم باستان- پدیدۀ اجتماعی- نادیده گرفتن ملت های مسلمان در جریان جهانی سازی

قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�ششم:�درسنامه�صفحه�139/�تست��754/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�دوم:�درسنامه�صفحه��15/ قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�هشتم:�
درسنامه�صفحه�155/�تست��854

 به ترتیب، هر یک از موارد زیر به چه علت پدید آمده اند؟4 1507
- حاکمیت کنت ها و لردها/- تحوالت فرهنگی )علل درونی(/ - جهان های مختلف

1 افول حاکمیت فئودال ها- ابداعات مثبت و منفی اعضای جامعه- تنوع آموزش و تربیت انسان ها 
2 نادیده گرفتن خصوصیات نژادی و قومی- پذیرش ارزش ها و عقاید فرهنگ های دیگر- تغییر نسل ها

3 زوال تدریجی قدرت کلیسا- کاستی ها و بن بست های موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی- تنوع معرفت، اراده و اختیار انسان ها 
4 شکل گیری انقالب فرانسه- اخذ عناصری از هنجارها و شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر- تغییر سبک و شیوۀ زندگی انسان ها

قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه�147/�تست�810/�قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه�75/�تست�408
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�34/�تست��های��158�،156و�159

به ترتیب موارد زیر با چه موضوعی ارتباط دارند؟4 1508
- به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی/ - حس گرایی، نفی عقل و وحی/ - جهان وطنی 

1 جامعه پذیری- رواج اندیشه های پست مدرنیستی- آرمان سیاسی لیبرالیسم
2 برونی سازی- ویژگی روشنگری قرن 1۹ و 2۰- آرمان سیاسی فراماسونرها   
3 کنترل اجتماعی- افول اعتبار آرمان های پس از رنسانس- نفی ناسیونالیسم

4 درونی سازی- ویژگی روشنگری قرن 1۷ و 1۸- ارزش های اجتماعی فراماسونرها
قسمت�اول:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�دوم:�درسنامه�صفحه��16بخوانیم�و�بدانیم/�تست�های��66و�67/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�134/�تست�732

قسمت�سوم:�مربوط�به�کتاب�پیش�دانشاگیه�نظام�قدیم�است.
 به ترتیب، درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نمائید؟4 1509

- آرمان اجتماعی، تحقق وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد و 444 است4 
- در دامان کشورهای سوسیالیستی، طبقة جدیدی شکل گرفت که نه براساس قدرت بلکه بر مدار ثروت سازمان می یافت4 

- جنگ، یک پدیدة اجتماعی است4 
- در نیمة دوم قرن بیستم، آشکار شد که علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست4

4 د- ن- د- ن 3 ن- ن- ن- د  2 ن- د- ن- د   1 ن- ن- د- د  
قسمت�اول:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه�46/�تست��220

 قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�نهم:�درسنامه�صفحه�163/�تست�882
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�دهم:�درسنامه�صفحه�168

 قسمت�چهارم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�دوازدهم:�درسنامه�صفحه�180/�تست�های��966و�986
در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی، چه اقداماتی صورت می گیرد؟ 4 1510

1 کسانی که دانش علمی دارند با درک عمیقی که از شناخت عمومی دارند، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده شناسایی و راه حل ارائه می دهند.

2  همۀ کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادی که دربارۀ این مسائل شناخت دقیق تری دارند، می توانند راه حل های صحیح ارائه کنند.
3 اعضای جامعه برای حل این تعارض ها تالش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرۀ دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح 

ایده های جدید انجام می شود.
4 در چنین شرایطی، ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق باز می ماند و دغدغه و توان الزم برای حل 

مسائل دانش عمومی را از دست می دهد.
جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�اول:�درسنامه�صفحه�209/�تست��1119
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 در ارتباط با یک پدیدۀ اجتماعی )مانند اعتیاد(، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانۀ جامعه شناسی، »پوزیتیویسم، تفهمی و انتقادی« چگونه 4 1511
به مطالعۀ آن می پردازند؟

1 پرداختن به علت رواج اعتیاد در جامعه و یافتن راه هایی برای کنترل آن- ورود به جمع معتادان و ارزیابی این پدیده با مالک های ارزشی خوب یا بد- توصیف 
و تبیین پدیدۀ اعتیاد در جامعه و تقبیح رواج آن

2 مطالعۀ اعتیاد به منظور پیش بینی روند و چگونگی کنترل آن در جامعه- ورود به جمع معتادان و تالش در جهت توصیف عقاید و رفتارهای آن ها- فهم این 
پدیده و داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارهای آن 

3 نشان دادن علت ایجاد آن و چگونگی افزایش اعتیاد در جامعه- مطالعۀ اعتیاد با روش غیرتجربی و نقد وضعیت موجود جامعه- توصیف و فهم پدیدۀ اعتیاد 
به عنوان یک کنش اجتماعی و ارائۀ راهکار برای کاهش آن 

4 مطالعۀ اعتیاد به روش حسی و تجربی و یافتن راه حل هایی برای کنترل آن- فهم و تفسیر پدیدۀ اعتیاد با توجه به فرهنگ جامعه- مطالعۀ پدیدۀ اعتیاد به 
منظور داوری ارزشی و هنجاری در مورد آن، بدون استفاده از روش تجربی 

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�سوم،�پنجم�و�هفتم:��تست�های�1388�،1389�،1390
مطالعۀ کنش اجتماعی فقط به روش تجربی چه پیامدهایی دارد؟4 1512

- نادیده گرفتن اراده و خالقیت- اخالق گریزی- معنازدایی 1
2 قابل مشاهده بودن همۀ اهداف کنشگران- معنازدایی- خالقیت زدایی

3 داوری رفتارهای قابل مشاهده- سرکوب خالقیت انسان ها- اخالق گریزی
4 عدم توجه به انگیزه و هدف- داوری رفتارهای قابل مشاهده- نادیده گرفتن معنای کنش

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�چهارم:�درسنامه�صفحه�229/�تست��های��1238�،1242و�1228
 در رویکرد تفهمی- تفسیری: 4 1513

1 امکان مقایسۀ ارزش ها برای تشخیص ارزش های صحیح از ارزش های غلط، به وجود می آید.
2 جوامع و فرهنگ ها باید از منظر خودشان مطالعه شوند و امکان داوری و مقایسۀ فرهنگ ها وجود ندارد.

3 یافتن راهی برای داوری علمی دربارۀ ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصۀ قدرت، ضروری دانسته می شود.
4 ارزش های انسانی را قابل مطالعه نمی داند، از این رو با ارزش زدایی از قدرت، آن را به عنوان پدیده ای خنثی مطالعه می کند. 

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�236/�تست��1343
به ترتیب این اعتقادات، متعلق به کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی است؟4 1514

- باید مالكیت خصوصی را از میان برداشت4
- از ثروتمندان مالیات گرفته شود4

- قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تغییر یا تداوم آن نیز به دست آن هاست4
1 مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی- طرفداران عدالت اجتماعی 
2 طرفداران عدالت اجتماعی- طرفداران قشربندی اجتماعی- مخالفان قشربندی اجتماعی 

3 مخالفان قشربندی اجتماعی- طرفداران عدالت اجتماعی- مخالفان قشربندی اجتماعی
4 طرفداران قشربندی اجتماعی- عادالنه- مخالفان قشربندی اجتماعی

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه�253/�تست�های�1354�،1370
- به ترتیب ویژگی مدل »همانندسازی« و »تکثرگرایی« کدام است؟4 1515

1 مدل رایج سیاست گذاری در دورۀ پسامدرن بود- در دوران مدرن مورد توجه و تأکید قرار گرفت. 
2 وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود- سیاست دولت ها برای از بین بردن تفاوت های هویتی گروه های مختلف است. 

- ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته می شود- تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد.  3
4 ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته می شود- برای از بین بردن تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی سعی می کنند.

جامعه شناسی دوازدهم- درس هشتم: درسنامه صفحه 262/ تست�های��1431و�1416
در دسته بندی فارابی از جوامع، به ترتیب مدینۀ جاهله، فاسقه و ضاّله چه ویژگی هایی دارند؟4 1516

1 وجود علوم ابزاری- انحراف عملی از مدینۀ فاضله- عمل نکردن به علوم وحیانی و عقالنی 
2 شناخت حقیقت و عدالت- بی بهره بودن از علوم عقلی- تحریف نظرات علمی مدینۀ فاضله 

3 انحراف نظری از مدینۀ فاضله- عدم بهره گیری از علوم وحیانی و عقالنی- وجود علوم ابزاری
4 بی بهره بودن از علوم عقلی- شناخت حقیقت و عدالت- تحریف نظرات علمی پذیرفته شده در مدینۀ فاضله 

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�نهم:�درسنامه�صفحه�268/�تست�های��1451�،1452�،1453�،1455و�1450
میرزای نائینی، در مورد مشروطه چه نظری داشت و کدام ویژگی جامعۀ مطلوب فقه شیعه را قابل تحقق می دانست؟4 1517

1 مجلس شورا، با مشارکت مردم تشکیل می شود- مجلس خبرگان موظف به روی کار آوردن حاکمان عالم و عادل می باشد. 
2 آن را نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم می دانست- حاکمان در مشروطه با کمک مجلس شورا، نظام اسالمی را محقق کنند. 

3 مشروط کردن حاکمان و حکومتی است که در چارچوب مقررات عادالنۀ مجلس عمل کند- حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشند، 
4 گرچه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست، ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن روزگار است- روابط و ساختارهای آن با مشارکت و 

همراهی مردم عادالنه باشد.
جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�دهم:�درسنامه�صفحه�273/�تست�های��1483�،1484و�1482
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نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکرشده را به ترتیب، مشخص کنید:»شهری، امین، مدیر«4 1518
1 فردی، متغیر و اکتسابی- انتسابی، اجتماعی و ثابت- فردی، اکتسابی و ثابت

2 انتسابی، متغیر و اجتماعی- اخالقی، فردی و ثابت- شخصی، متغیر و فرهنگی
3 اکتسابی، ثابت و فردی- ثابت، اجتماعی و انتسابی- اجتماعی، متغیر و اکتسابی
4  انتسابی، اجتماعی و ثابت- فردی، اکتسابی و متغیر- متغیر، اکتسابی و اجتماعی

جامعه�شنایس�دهم-�درس�هشتم:�درسنامه�صفحه�54/�تست�های��270و�272
کدام یک در ارتباط با »قدرت اجتماعی«، »قدرت مقبول« و »تبعیت« درست است؟4 1519

1 بدون پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید- بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید- تبعیت هم با رضایت و هم با کراهت حاصل می شود.
2 با رضایت و میل درونی افراد شکل می گیرد- مدار مقبولیت حق و باطل آن است- تبعیت و مشروعیت بایستی با یکدیگر همراه باشند.

3 به شکل آشکار و پنهان اعمال می شود- موجب شکل گیری اقتدار می شود- قدرت بدون مشروعیت با تبعیت همراه نیست.
4 با پذیرش و توافق دیگران پدید نمی آید- قدرت نامشروع، فاقد مقبولیت است- تبعیت از قدرت، موجب مقبولیت آن می شود.

جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهاردهم:�بخوانیم�و�بدانیم�/�تست�های��1060�،1059�،1057و��1061
کدام یک سیر تحوالت هویتی جهان اجتماعی را به درستی نمایان می سازد؟4 1520

1 عدم توانایی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← تداوم شیوة زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← تزلزل 
فرهنگی ← بحران هویت

2 تداوم شیوة زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی ← تعارض فرهنگی ← ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی براساس 
فرهنگ خود ← بحران هویت ← تزلزل فرهنگی

3 ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود ← تعارض فرهنگی ← فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدودۀ تغییرات 
درون جهان اجتماعی ← بحران هویت ← تزلزل فرهنگی

4 ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش های اجتماعی براساس فرهنگ خود ← تزلزل فرهنگی ← ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های 
اجتماعی ← بحران هویت ← فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدودة تغییرات درون جهان اجتماعی

جامعه�شنایس�دهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه�های��74و�75/�تست�418
عبارِت درست در رابطه با روشنگری به معنای عام و نادرست در رابطه با روشنگری به معنای خاص کدام است؟4 1521

1 عقل، وحی و تجربه روش هایی برای شناخت حقیقت هستند- روشی از معرفت و شناخت است که با دو مبنای سکوالریسم و اومانیسم همراه است.
2 انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و برداشتن موانعی که راه را بر حقیقت بسته اند، آمده اند- کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت، وجه مشترک 

عقل گرایی و حس گرایی است.
3 ناظر به مبنای معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است- هنگامی که با شناخت حسی همراه باشد چون مرجعیت وحی را نمی پذیرد به دین 

بدون شریعت و مذهب ختم می شود.
4 پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست- ناظر به مبنای معرفت شناختی پذیرفته شده در فرهنگ غرب است و صورت های مختلفی از 

تجربه گرایی را در کمتر از صد سال پیدا کرده است.
جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحة�133/�تست��728و�771

علت پیدایش هر یک از موارد زیر به ترتیب، چیست؟4 1522
- جهان های مختلف / - تحوالت فرهنگی )علل بیرونی(/ - آشکار شدن پیامدهای جهانی بحران های منطقه ای

1 تغییر سبک و شیوة زندگی انسان ها- کاستی ها و بن بست های موجود در هویت فرهنگی- مرکز، پیرامون
2 تنوع معرفت، اراده و اختیار انسان ها- مواجهات و ارتباطات بین فرهنگی- شکل گیری اقتصاد جهانی

3 تنوع آموزش و تربیت انسان ها- ابداعات مثبت و منفی اعضای جهان اجتماعی- کاهش اهمیت مرزهای سیاسی
4 تغییر نسل ها- اخذ عناصری از هنجارها و شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر- کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی

قسمت�اول:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�34/�تست�های��158�،156و�159/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه��75/�تست�382
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه�174/�تست��930

عبارت درست در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، کدام است؟4 1523
1 اعالم گسست دولت ها از دین ← نقش صنعت بر فرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران ← استفادۀ غرب از مبلغان مذهبی و سازمان های 

فراماسونری ← ادغام جوامع غیرغربی در نظام جهانی استعمار
2 شکل گیری انقالب فرانسه ← انتقال ثروت به جوامع اروپایی ← اشغال کشورهای استعمارزده توسط استعمارگران ← درهم شکستن مقاومت فرهنگی 

کشورهای غیرغربی
3 پیدایش قدرت های سکوالر ← پیوند قدرت با تجارت، صنعت و سرمایه ← انتقال ثروت به جوامع اروپایی ← استعمار به عنوان عاملی برای ادغام جوامع 

غیرغربی در نظام جدید جهانی
4 پدیدآیی دولت ملت ها ← زوال تدریجی قدرت کلیسا ← پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ← ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار

جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه�های��147و�148/�تست�های��796�،792و�814
هریک از این موارد، به ترتیب، نتیجة کدام بحران است؟4 1524

- بسنده کردن به شناخت از راه عقل و تجربه/- وارد شدن آسیب به مجموعة نظام اجتماعی/- انتقاد به ریشه های معرفتی فرهنگ مدرن
4 علمی- زیست محیطی- سیاسی 3 معرفتی- اقتصادی- زیست محیطی  2 معنوی- سیاسی- اقتصادی  1 هویتی- معرفتی- علمی 
قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه��174/�تست�های��935و�938 قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�134/�تست���732

قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�یازدهم:�درسنامه�صفحه�175/�تست��های��946و�954
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ویژگی های زیر، به ترتیب به کدام جهان اجتماعی تعلق دارند؟4 1525
- سازگاری با نوعی خاص از هویت اخالقی و روانی افراد/ - ناتوانی در تداوم و بسط فرهنگ گذشتۀ خود/- معنویت

4 معنوی- از خود بیگانه- فوق طبیعی 3 اجتماعی- خودباخته- اساطیری  2 طبیعی- اساطیری- توحیدی  1 تکوینی- غرب زده- فاضله 
قسمت�اول:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�هشتم:�درسنامه�صفحه�55

قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�دوازدهم:�درسنامه�صفحه��81/�تست��437
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�دوازدهم:�درسنامه�صفحه�82

به ترتیب، هر یک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟4 1526
- شکل گیری حقوق طبیعی بشر

- تغییر عمکرد مردم از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز
- خودداری از مقابله با قحطی ایرلند

2 قبل از رنسانس- مشروطه- جنگ جهانی دوم 1 قرون وسطی- جنبش تنباکو- جنگ جهانی اول 
4 انقالب فرانسه- جنبش عدالتخانه- قبل از انقالب صنعتی 3 رنسانس- انقالب اسالمی- حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی 

قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�ششم:�درسنامه�صفحه�141/�تست��های��765و�766
قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�صفحه��195/�تست�1028
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�نهم:�درسنامه�صفحه��163)بخوانیم�و�بدانیم(

 جدول را کامل کنید:4 1527

ویژگیفعالیت اجتماعی سیاسی

مقاومت منفی
ب

انقالب اجتماعی

ج
اصالح رفتار حاکمان

الف
1 اصالح رفتار حاکمان- مقاومت منفی- تدوین رسالۀ جهادیه

2 فعالیت رقابت آمیز- اصالح ساختار حکومت- تغییر ساختار سیاسی
3 اصالح ساختار حکومت- همکاری با حاکمیت در حّد واجبات نظامیه- حکم میرزای شیرازی

4 تغییر ساختار نظام سیاسی- فعالیت رقابت آمیز- همکاری با حاکم نامشروع در حّد واجبات نظامیه
جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�صفحه���195)جدول(�/�تست��1043

عبارت های زیر را به ترتیب از جهت درست و غلط بودن مشخص نمائید:4 1528
- قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها براساس نگرش مردم تغییر می کند4

- اولین شرط بقای هر جامعه، اقتصاد آن است4
- شناخت شهودی، از راه مشاهدۀ حسی و استدالل عقلی به دست نمی آید4

- مارکسیسم، ناظر به اندیشه های اقتصادی مارکس است4
4 د- ن- ن- د 3 ن- ن- ن- د  2 ن- ن- د- ن  1 ن- د- ن- د 

قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�صفحه�93/�تست�489 قسمت�اول:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه��47/�تست���219
قسمت�چهارم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهارم:�درسنامه�صفحه�127/�تست�878 قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه��133

 به ترتیب، این موارد با چه موضوعی ارتباط دارند؟4 1529
- افول تجربه گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحی

- فراهم کردن انگیزۀ شناخت متقابل
- رفتار متناسب با منافع آیندگان

1 روشنگری پایان قرن بیستم- قبول تفاوت ها در فرهنگ جهانی- کنش اجتماعی
2 روشنگری پایان قرن نوزدهم- تأکید بر شباهت ها در فرهنگ جهانی- پدیدۀ اجتماعی

3 رواج اندیشه های پست مدرنیستی- تأکید هم زمان بر شباهت ها و تفاوت ها- ارزش اجتماعی
4 افول آرمان های پس از رنسانس- تناسب زندگی فردی با زندگی فرهنگی- کنترل اجتماعی

قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�دوم:�تست�615 قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�134/�تست���732
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�دهم-�درس�دوم:�درسنامه�صفحه�15

عبارِت درست در رابطه با »دانش علمی« و »دانش عمومی« کدام است؟4 1530
1 دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید- کسی که دانش علمی دارد به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

2 کسی که دانش علمی دارد، آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند شناسایی می کند- دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی ماست.
3 جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند 0 افرادی که دربارۀ مسایل اجتماعی شناخت عمومی دارند 

از شناختی دقیق برخوردارند.
4 دارا بودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند- با تولد و ورود به جهان اجتماعی، در 

دانش عمومی با دیگران سهیم می شویم.
جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�اول:�درسنامه�صفحه�209/�تست�1119

 این موارد به ترتیب، عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟4 1531
- سرکوب مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسالمی خود/ - موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم/ - باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت

2 منورالفکران غرب گرا- انقالب های آزادی بخش- لیبرالیسم 1 روشنفکران چپ- بیدارگران اسالمی- نظام سلطه 
4 نظام شاهنشاهی- انقالب اسالمی ایران- بازارهای مشترک منطقه ای 3 دولتمردان قاجار- کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق- امپریالیسم 

قسمت�اول:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�سیزدهم:�درسنامه�صفحه�187/�تست��1006/ قسمت�دوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�چهاردهم:�درسنامه�صفحه��195)جدول(/�تست�1053
قسمت�سوم:�جامعه�شنایس�یازدهم-�درس�نهم:�درسنامه�صفحه�162/�تست�های��866،867و�876
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در ارتباط با یک پدیدۀ اجتماعی )مانند طالق(، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانۀ جامعه شناسی، »پوزیتیویسم، تفهمی و انتقادی« چگونه به 4 1532
مطالعۀ این پدیده می پردازند؟

1 مطالعۀ طالق به روش تجربی و یافتن راه حل هایی برای کنترل آن- فهم و تفسیر پدیدۀ طالق با توجه به فرهنگ جهانشمول- مطالعۀ پدیدۀ طالق به منظور 
داوری ارزشی و هنجاری در مورد آن بدون استفاده از روش تجربی

2 پرداختن به علت رواج طالق در جامعه و یافتن راه هایی برای کنترل آن- ورود به جمع کسانی که طالق گرفته اند و ارزیابی این پدیده با مالک های ارزشی 
خوب یا بد- توصیف و تبیین این پدیده در جامعه و تقبیح رواج آن

3 مطالعۀ پدیدۀ طالق به منظور پیش بینی روند و چگونگی کنترل آن در جامعه- ورود به جمع کسانی که طالق گرفته اند و تالش در جهت فهم عقاید و 
رفتارهای آن ها- فهم این پدیده و داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارهای آن

4 نشان دادن علت ایجاد آن و چگونگی افزایش طالق در جامعه- مطالعۀ طالق با روش تجربی و نقد وضعیت موجود جامعه- توصیف و فهم پدیدۀ طالق 
به عنوان یک کنش اجتماعی و ارائه راهکار برای کاهش آن

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�سوم،�پنجم�و�هفتم:��تست��های�1388�،1389�،1390
 نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی، چه پیامدهایی دارد؟4 1533

2 تأکید بر ارادۀ انسان- رعایت صرف نظم اجتماعی- معنازدایی 1 سرکوب روحیۀ خالق انسان ها- اخالق گریزی- معنازدایی 
4 یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی- ارزش زدایی- فقدان شاهکارهای هنری 3 نفی اراده- تأکید بیش از حد بر نظم اجتماعی- متفاوت بودن رفتار انسان ها 

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�چهارم:�درسنامه�صفحه�229/�تست��های��1238�،1242و�1228
کدام عبارت، در مورد قوم نگاری درست نیست؟4 1534

1 پژوهشی است که برای شناسایی بهتر قومی، کنش های آن ها را تجربه می کند و براساس مشاهدۀ مشارکتی است.
2 نوعی پژوهش کیفی براساس مشاهدۀ مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهای نهفته در کنش ها است.

3 نوعی پژوهش کّمی است که برای مطالعۀ تمامی ابعاد یک پدیدۀ اجتماعی خاص و عمق پنهان و منحصربه فرد بودن آن به کار می رود.
4 پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق دربارۀ آن ها را دارد زندگی کرده و خود را در شرایط فرهنگی و کنش های آن ها قرار می دهد.

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�پنجم:�درسنامه�صفحه�237/�تست�1269
نوع نابرابری را در »ضریب هوشی«، »ثروت«،  »جنسیت« و »دانش« مشخص کنید:4 1535

1 رتبه ای اجتماعی- اسمی اجتماعی- طبیعی رتبه ای- اجتماعی
2 طبیعی رتبه ای- اجتماعی- طبیعی اسمی- اجتماعی رتبه ای

3 رتبه ای طبیعی- اجتماعی اسمی- طبیعی- طبیعی رتبه ای
4 اسمی طبیعی- اجتماعی رتبه ای- طبیعی- اجتماعی اسمی

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�هفتم:�درسنامه�صفحه�282/�تست�1349
در دوران پسامدرن، مسئله هویت با چه تغییراتی مواجه شد؟4 1536

1 بازگشت به هویت واقعی خویش- جایگزینی مدل تکثرگرا- عدم تأکید بر هویت های خرد و محلی
2 نامطلوب دانستن هویت ملی- شکل گیری سیاست همانندسازی- هویت ها به عنوان موضوعی برای نزاع و درگیری

3 جایگزینی مدل تکثرگرا به جای همانندسازی- شکل گیری سیاست هویت- هویت و دانش به عنوان کانون نزاع و کشمش
4 جایگزینی مباحث قشربندی به جای مسئلۀ هویت- شکل گیری سیاست هویت- مطلوب دانستن هویت ملی و وحدت و ثبات

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�هشتم:�درسنامه�صفحه�262/�تست�های��1419�،1420و1416
کدام یک در ارتباط با روش و اندیشه های اجتماعی ابن خلدون درست است؟4 1537

1 بنیان گذار علم عمران- عدم توجه به روش عقلی- تأثیرپذیری از قرآن- عدم رویکرد انتقادی
2 روش پوزیتیویستی- عمران به عنوان عامل شکل گیری جوامع- تدوین کتاب  العبر- جامعه شناسی محافظه کار

3 توجه به رفتار و سبک زندگی کنشگران- استفاده از مفهوم عصبیت در نظریۀ خود- بنیان گذار علم عمران- رویکرد غیرتفهمی
4 استفاده از روش تجربی و تفهمی- تألیف کتاب تجارب االمم- مطالعۀ تحوالت اجتماعی و پیامدهای آن- استفاده از تجربۀ تاریخی جوامع

جامعه�شنایس�دوازدهم-�درس�نهم:�درسنامه�صفحه�269/�تست�های��1461�،1462و�1460
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که تغییرات هويتي خارج از مرزهاي مورد قبول جامعه باشد، مي توانیم متوجه 
شويم که »تعارض فرهنگي« روي داده است.����������������������������������  صفحات 79و 83 کتاب درسي

بلكه    406 نمي شود؛  منجر  فرهنگي  تحوالت  به  هويتي  بحران  هر   
بحران هويت در صورتي به تحول فرهنگي منجر مي شود که تغییرات اجتماعي از 
محدودة تغییرات درون جهان اجتماعي فراتر روند. �������������������������������صفحة 83 کتاب درسي

 جايگزيني فرهنگ اموي به نبوي مثبت و جايگزيني فرهنگ    407
نبوي به جاهلي منفي است. ��������������������������������������������������������������������������������������صفحة 84 کتاب درسي

 علت پیدايش بحران فرهنگي ناتواني در حفظ و دفاع از عقايد    408
و ارزش هاي اجتماعي است و علت ايجاد تحول فرهنگي فراتر رفتن تغییرات 
اجتماعي از محدودة تغییرات درون جهان اجتماعي است.����������������  صفحة 84 کتاب درسي

 در گزينه هاي »1« و »2« اگر به جاي »بخش زيادي از«، »تمام«    409
به کار رفته بود، درست بود. / گزينة  »4«: بحران هاي زيست محیطي و اقتصادي 
ناشي از ناتواني فرهنگ در پاسخ گويي به نیازهاي جسماني و طبیعي افراد جامعه 
است، نه نیازهاي جسماني و معنوي�������������������������������������������������������������������� صفحة 85 کتاب درسي

 بحران هاي اقتصادي حاصِل »ناتواني فرهنگ در پاسخ به نیازهاي    410
جسماني«. يأس و ناامیدي حاصِل »ناتواني فرهنگ در پاسخ به نیازهاي فطري و 
معنوي )پرسش هاي وجودي در ارتباط با معناي مرگ و زندگي( با مواجه شدن 
فرهنگ يا شكاکیت و پوچ انگاري.« / گزينه هاي »3« و »4« را مي توان به راحتي 
رد کرد، زيرا در بخش اول گزينه ها تنها بايد به نیازهاي جسماني اشاره مي شد، 
نه نیازهاي جسماني و معنوي. / گزينة »1« را نیز مي توان رد کرد، زيرا در بخش 
دوم آن تنها بايد به نیازهاي معنوي اشاره مي شد، نه نیازهاي فطري و جسمي
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 85 کتاب درسي

 بخش اول: »فرهنگ هايي که دچار مرگ طبیعي مي شوند« در    411
اثر چه عاملي است؟ آن فرهنگ به نیازهاي زيستي )جسماني( و معنوي )فطري( 
پاسخ نداده است. پس گزينه هاي »2« و »3« نادرست هستند. )گزينة »3« چون 
نیاز فطري را نگفته است(. »فرهنگ  هايي که نشاط زندگي را از دست مي دهند« 
در اثر چه عواملي چنین مي شوند؟ 1. فرهنگي که متناسب با نیازهاي معنوي 
)روحي( افراد عمل نكند يا 2. به پرسش هاي وجودي آدمیان دربارة معناي زندگي 
و مرگ پاسخ ندهد.« يا بخش دوم بقیة گزينه ها درست است.3. »با شكاکیت و 
پوچ گرايي مواجه شود« با توجه به اين مطالب به جز گزينة »3« بخش دوم در بقیة 
گزينه ها درست است.������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 85 کتاب درسي

 دوران متجدد و پسامدرن مربوط به قرن بیستم است، بنابراين    412
گزينه هاي »2« و »4« حذف مي شوند. »کاستي هاي معنوي« متفكران قرن بیستم 
را به بازانديشي عقايد و ارزش هاي فرهنگي فرا مي خواند، نه کاستي هاي معنوي و 
������������������������������������������������ صفحة 85 کتاب درسي جسماني، پس گزينه »3« نیز حذف مي شود.

 برای اين که مدرسه به رسمیت شناخته شود، يك قاعده وجود    413
دارد و آن اين که: اليه های فرهنگی)از عقايد تا نمادها( نهاد تعلیم و تربیت مورد 
پذيرش واقع شود./ هويت فرهنگی جهان اجتماعی اين گونه شكل می گیرد که: 
عقايد و ارزش های مشترک از سوی افراد جامعه پذيرفته شود./ شرايط ايجاد 

تزلزل فرهنگی: از بین رفتن ثبات و استقرار عقايد و ارزش ها در زندگی مردم.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحات 81 و 83 کتاب درسي

 »نسبت هويت فرهنگی جامعه و هويت اجتماعی افراد«: هويت    414
فرهنگی جامعه نسبت به هويت افراد گسترده تر است. »تعريف مفهوم تحول 
فرهنگی«: تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که موجب تحول هويت اجتماعی 
براساس  کنش ها  سامان  برای  اجتماعی  توانايی جهان  عدم  پديدة  »نام  است. 
فرهنگ خود«: تزلزل فرهنگی. »اثر بحران هويت«: باز شدن راه برای دگرگونی 
هويت فرهنگی جهان اجتماعی.���������������������������������������������������������  صفحات 82، 83 و 84 کتاب درسي

نبوی«: تحول فرهنگی    415 به جامعة   »نوع تحول جامعة جاهلی 
مثبت است چرا که جامعه از »جاهلیت« گذر کرده است. »نوع تحول جامعه 
معنوی به جامعه قبیله ای«: تحول منفی است، چرا که از يك جامعة مثبت 
به سمت جامعة قبیله ای رفته است. »پیامد تحوالت فرهنگی«: وقتی تحول 
فرهنگی روی می دهد، يعنی يك جهان اجتماعی به يك جهان اجتماعی ديگر، 
تبديل شده است. »شرايطی که موجب ايجاد بحران هويت فرهنگی می شود.«: 
از عقايد خود  ايجاد می شود که جهان اجتماعی نمی تواند  اين بحران  زمانی 
دفاع کند و يا آن را حفظ کند.������������������������������������������������������������� صفحات 83 و 84 کتاب درسي

 »از علل درونی تحوالت فرهنگی«: ابداعات و نوآوری های مثبت    416

و منفی اعضای جامعه موجب تحوالت فرهنگی می شود. »علت مرگ يك جهان 
اجتماعی«: عدم توانايی جهان در پاسخ به نیازهای فطری، معنوی و جسمانی 
افراد؛ »جامعه ای که نشاط زندگی را از دست می دهد«: جامعه ای است که توانايی 
پاسخگويی به پرسش های مربوط به مرگ و زندگی را ندارد؛ »تحول هويت جهان 
متجدد«: برخی از متفكران، شكل گیری دوران پسامدرن را تحول هويت جهان 
متجدد می دانند.���������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 84 و 85 کتاب درسي

 »آسیب جامعه ای که به پرسش مرگ و زندگی پاسخ نمی دهد«:    417
خودکشی، يأس، ناامیدی افراد. / »عامل تشويق عبور متفكران از مرزهای هويت 
فرهنگی«: کاستی و خأل معنوی، که دانشمندان و متفكران اجتماعی را به بازانديشی 
دربارة بنیان های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می خواند و آنها را برای عبور 
از مرزهای هويت فرهنگی آن تشويق می کند. / »يكی از علل درونی تحوالت 
فرهنگی«: کاستی ها و بن بست های موجود در هويت فرهنگی جهان اجتماعی / 
»پیامد تزلزل فرهنگی«: بحران هويت���������������������������������������������������� صفحات 84 و 85 کتاب درسي

 تحول يك جهان اجتماعی با تعارض فرهنگی شروع می شود و    418
اگر تداوم يابد به تزلزل فرهنگی کشیده می شود و آن نیز با توجه به شرايطی به 

بحران هويت فرهنگی می انجامد و در نهايت تحول فرهنگی روی می دهد.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 84 کتاب درسي

 دلیل شكل گیری جهانی بعد از جهان متجدد بحران هويتی    419
جهان متجدد است و نام اين جهان دوران بعد از تجدد يا پسامدرن می باشد.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 85 کتاب درسي

اين    420 زيرا:  است؛  نادرست  پاسخ  فطری  نیازهای  به  پاسخگو   
نتايج، در حالی که صورت تست، نتیجه و پیامد را  موضوع از علل است نه 
خواسته است.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 85 کتاب درسي

 »عدم توانايی جهان اجتماعی برای تطبیق کنش های اجتماعی و    421
فرهنگ خود«: تزلزل فرهنگی / »مورد ترديد قرار گرفتن هويت فرهنگی جهان 
»فراتر رفتن تغییرات اجتماعی و  ثباتشان«: بحران هويت /  اجتماعی و عدم 
تبديل به تحوالت فرهنگی«: تبديل يك جهان اجتماعی به جهان اجتماعی ديگر.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 83 و 84 کتاب درسي

 »مراسم عروسی« هنجار است. شیوه ای که يك ارزش )تشكیل    422
خانواده دادن ارزش است( اجرا می شود هنجار نامیده می شود. / »عطسه کردن و 
به تعويق افتادن يك عمل« مطابق با علم نیست پس خرافه و فرهنگ باطل نامیده 
می شود.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس 7 کتاب درسي

 »منع شدن دختران از تحصیل« يك مفهوم نادرست و جزو    423
فرهنگ باطل است. / »راه يافتن دختران به دانشگاه« در اثر انقالب روی داده 
است که ارزش ها تغییر يافته اند و يك جهان اجتماعی به يك جهان اجتماعی ديگر 
تغییر يافته است؛ پس تحول فرهنگی است و چون از باطل به حق بوده است تحول 
�������������������������������������������������������������������������������������� درس 7 و صفحة 84 کتاب درسي فرهنگی مثبت است.

تداوم    424  / است.  فرهنگی  بحران هويت  فرهنگی:  تزلزل  نتیجة   
تعارض فرهنگی می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود. / پیامد بحران هويت 
فرهنگی، تحول فرهنگی است. ������������������������������������������������������������������ صفحات 83 و 84 کتاب درسي

 الف( تعارض فرهنگی، اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی    425
به همراه دارد. / ب( تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقايد، آرمان ها و 
ارزش هايی که هويت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند، مورد ترديد قرار  گیرد 
و ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست بدهد. پ( بحران هويت 
فرهنگی در جايی به وجود می آيد که: جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقايد 
و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد.����������������������������������������� صفحة 79 و 83 کتاب درسي

 تصوير به هويت انسان که توسط ديگری هدايت می شود اشاره    426
دارد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 85 کتاب درسي

 گسترش و پیشرفت جهان اجتماعی، حاصل تعامالت و دادوستد    427
میان  »تعامالت  »تعامالت«،  از  منظور  پس  است؛  فرهنگ  چند  بین  فرهنگي 
»2« را رد  »1« و  اين توضیح به راحتي مي توان گزينه هاي  با  فرهنگي« است. 
کرد. وقتی دادوستد فرهنگی صورت می پذيرد و منجر به گسترش و پیشرفت 
آن فرهنگ می شود. به اين معنا است که عقايد و ارزش های آن فرهنگ تغییر 
����������������������  صفحة 88 کتاب درسي نمی کند. پس بخش اول گزينة »4« نیز نادرست است.

با تعامالت فرهنگي که به گسترش    428  چند نكته را در ارتباط 
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و توسعة فرهنگ منجر مي شود، به ياد بسپاريد: 1. پذيرش فعال »رفتارها« و 
»هنجارهاي سازگار« با آرمان هاي اجتماعي / 2. حفظ »ارزش ها« و »عقايد« درون 
فرهنگي / 3. مطابق با »نیازها« و »مسائل« درون فرهنگي / 4. »بازسازي« و »ايجاد 
تغییرات الزم« در عناصر اخذ شده���������������������������������������������������������������������صفحة 88 کتاب درسي

 چند نكته را در ارتباط با تعامالت فرهنگي که منجر به تحول    429
فرهنگي مي شود، بدانید )چه تعامالتي که به ملحق شدن يك فرهنگ به فرهنگ 
ديگر منجر مي شود و چه تعامالتي که به کسب هويت جديد منجر مي شود(: 
1. »داد و ستد فعاالنة« ارزش ها و عقايد ناسازگار با اصول فرهنگ / 2. مطابق با 
نیازها و مسائل دروني / 3. بدون پافشاري بر ارزش ها و عقايد درون فرهنگي. با 
ديدن بخش اول گزينه هاي »1« و »2« مي توانیم به راحتي اين گزينه ها را رد کنیم، 
زيرا تنها بايد اليه هاي عمیق ذکر مي شد. ملحق شدن يك فرهنگ به فرهنگ 
ديگر مطابق با مسائل درون فرهنگي صورت مي گیرد، بنابراين گزينة »4« نیز رد 
مي شود.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة 88 کتاب درسي

 چند نكته را در ارتباط با تحوالت فرهنگي که منجر به کسب    430
هويت فرهنگي جديد مي شود، به ياد بسپاريد: 1. متناسب با نوآوري هاي دروني 
/ 2. گزينشي است )افراد متعلق به يك فرهنگ به گونه اي فعال با فرهنگ ديگر 
مواجه مي شوند( / 3. مغاير با عقايد و ارزش هاي دروني است / 4. براساس 
مسائل دروني است. / 5. در سطح عقايد و ارزش ها است. کسب هويت فرهنگي 
جديد مغاير با عقايد و ارزش هاي دروني است، بنابراين گزينه هاي »1« و »3« را 
رد مي کنیم، کسب هويت فرهنگي جديد به طور گزينشي و فعال اتفاق مي افتد، 
بنابراين گزينة »4« را نیز رد مي کنیم.��������������������������������������������������������������  صفحة 88 کتاب درسي

در سطح    431 ديگر  فرهنگ هاي  با  اسالم  تعامالت  که   مي دانید 
به  »3« را مي توان  و   »2« بنابراين گزينه هاي  هنجارها و رفتارها رخ داده اند، 
راحتي رد کرد. از آن جايي که فرهنگ هاي يونان و روم، فرهنگ هاي اساطیري 
رد  نیز   »1« گزينة  بنابراين  نداشتند،  توحیدي  هنجارهاي  و  ارزش ها  بودند، 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة 88 کتاب درسي مي شود.

به    432 غربي«  جوامع  با  غیرغربي  جوامع  از  بسیاري  »رويارويي   
که  فرهنگي جديد  هويت  نه کسب  منجر شد،  غیرغربي  جوامع  خودباختگي 
متناسب با نوآوري هاي دروني فرهنگ باشد، بنابراين گزينه هاي »1«، »2« و »4« 
را حذف مي کنیم.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة 88 کتاب درسي

 به حالتی که عناصر فرهنگی بدون گزينش و به صورت تقلیدی    433
گفته  فرهنگی  خودباختگی  می شوند،  پذيرفته  اجتماعی  جهان  اعضای  توسط 
مي شود.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 89 کتاب درسي

 دقّت کنید که صورت سؤال جنبة مثبت را در رابطة دو فرهنگ    434
گفته است. اگر اين نكته را مدنظر داشته باشید مي توانید بگويید که گزينه هاي 
»1« و »3« جنبة منفي دارند و نادرست هستند. در گزينة »4« نیز قیِد »بدون در 
نظر گرفتن...« نادرست است.���������������������������������������������������������������������� صفحات 88 و 89 کتاب درسي

عقايد    435 بر  ديگر،  با جهان های  تعامل  اجتماعی در  »اگر جهان   
و ارزش های خود پافشاری نكند، دادوستد فرهنگی به اليه های عمیق فرهنگ 
سرايت می کند.« و »اگر به مرور زمان به عقايد و آرمان های خود پشت کند، 
دچار تحوالت هويتی می شود.«�������������������������������������������������������������������������������صفحة 88 کتاب درسي

و    436 می کند  عمل  تقلیدی  روش  به  خودباخته،  اجتماعی  جهان   
ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست می دهد. بنابراين نه می تواند فرهنگ 
گذشتة خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه می تواند آن را رها کند و از آن 
بگذرد و به جهان اجتماعی ديگری که مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 89 کتاب درسي

با    437 فراموش کرده ايد،  را  با خودباختگي  ارتباط  نكات مهم در   
مراجعه به اين مبحث در جمع بندي درس دهم، آن مطالب را به ياد خواهید 
آورد. با دانستن نكات مهم اين مبحث و حذف گزينه ها به راحتي مي توانید به 
اين نوع از سؤال ها پاسخ دهید. گزينة »1«: با ديدن کلمة »گزينش«، فوراً آن را 
رد مي کنیم. / گزينة »2«: در آخر بخش دوم، با ديدن »پیوستن به...«، آن را رد 
مي کنیم. / گزينة »3«: بخش اول آن مربوط به از خودبیگانگي فرهنگي است، نه 
خودباختگي فرهنگي�������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 89 کتاب درسي

 در صورت مواجه شدن با چنین سؤاالت مبهمي، با مراجعه به    438

گزينه ها به موضوع سؤال پي خواهید برد. توجه داشته باشید که بسیاري از جوامع 
غیرغربي که جوامع اسالمي و غیراسالمي شامل آن مي شوند، در رويارويي با 
فرهنگ غرب مرعوب قدرت سیاسي و اقتصادي برتر غرب شده و به خودباختگي 
فرهنگي دچار مي شوند، که به آن غرب زدگي مي گويند. در گزينة »4« فقط به 
��������صفحة 90 کتاب درسي کشورهاي غیر اسالمي اشاره شده است، بنابراين کامل نیست.

 جهان غرب بعد از رويايی خود با جهان اسالم برخی از اليه های    439
جهان اسالم را پذيرفت اما به آن ملحق نشد.�������������������������������� صفحات 88 و 89 کتاب درسي

 اگر جهان اجتماعی با حفظ عقايد، آرمان ها و ارزش های خود، با    440
جهان های اجتماعی ديگر تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدودة هنجارها 
و شیوة زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی ديگر بگیرد و در صورت لزوم، 
تغییرات الزم را در آن ها پديد آورد، زمینة گسترش و پیشرفت خود را فراهم 
می آورد./ اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های ديگر، بر عقايد و ارزش های 
خود پافشاری نكند، دادوستد فرهنگی به اليه های عمیق آن سرايت می کند و 
درصورتی که به مرور زمان، به عقايد و آرمان های خود پشت کند، دچار تحوالت 
هويتی می شود./ خودباختگی فرهنگی: پشت کردن جهان اجتماعی به عقايد و 
آرمان های خود/ غرب زدگی����������������������������������������������������������������������� صفحات 88 تا 90 کتاب درسي

»عقل    441  / »مفهوم صرفه جويی کردن«: درست مصرف کردن.   
و عقالنیت در جهان اسالم«: از دادوستد فرهنگی میان جهان اسالم با يونان 
شكل گرفت. / »شرط سرايت دادوستد فرهنگی به اليةهای عمیق جهان«: عدم 
پافشاری جهان اجتماعی بر عقايدش. / »نتیجة حالت مبهوت و مقهور شدن 
اعضای يك جامعه در برابر جامعة ديگر«: خودباختگی فرهنگی. / »يك مثال 
برای غرب زدگی«: رواج غذاهای آماده و نوشیدنی های گازدار ناسالم و طراحی 

کلبة کوچك از جنس نقاشی های اروپايی روی کاشی های ايرانی در کاخ گلستان
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحات88، 89 و 90 کتاب درسي

 »جهانی که از دادوستد فرهنگی بهره جست و پیشرفت کرد«:    442
جهان اسالم و جهان غرب در دوران جنگ های صلیبی / »فرهنگ مصر و ايران«: 
عقايد و ارزش های جهان اسالم را پذيرفتند و به آن ملحق شدند / »جهانی که 
بخش هايی از جهان اجتماعی ديگر را پذيرفته بدون ملحق شدن به آن«: جهان 
غرب طی جنگ های صلیبی / »جهانی که مانع رسیدن انسان به شناخت و تفسیر 
صحیح از عالم می شود«: جهان مشرکانه يا جهانی که براساس فطرت انسانی 
نیست.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 88 و 89 کتاب درسي

 »نتیجة تقلیدی عمل کردن جهان خودباخته«: عدم توانايی در    443
تداوم فرهنگ گذشته خود و عدم رهايی آن / »دو عامل موجب غرب زدگی«: 
مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی فرهنگ غرب شدن / »مهم ترين مانع تعامل 
جوامع غیرغربی با جهان غرب«: غرب زدگی / »دو جهانی که انسان را از حقیقت 
خود، بیگانه می کند«: جهان اجتماعی مشرکانه اساطیری و جهان اجتماعی سكوالر
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحات 89 و 90 کتاب درسي

 تحول هويتی اول در طی جنگ  های صلیبی با پذيرش برخی    444
از اليه   های جهان اسالم بدون الحاق به آن صورت گرفت و تحول هويتی دوم 
بعد از قرون وسطی )می   توان گفت در دورة رنسانس( با روی آوردن به عقايد و 
ارزش   های سكوالر يا دنیوی صورت گرفت و هويت جديدی را برای جهان غرب 
ايجاد کرد. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة89کتاب درسی

 گزينة »4« اين ويژگی را ندارد؛ چرا که به حفظ هويت حقیقی    445
انواع  از  هیچكدام  دو،  اين  حفظ  صورت  در  و  دارد  اشاره  تاريخی  هويت  و 
ازخودبیگانگی روی نمی دهد.���������������������������������������������������������������������������� صفحة 91 پاورقی کتاب درسي

عبارت    446 بايد  فرهنگي«  خودبیگانگي  »از  جاي  به  اول:  عبارت   
»خودباختگي« بیايد. / عبارت چهارم: به جاي »ملحق مي شود« بايد به »ملحق 
نمي شود« تبديل شود.��������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 89 و 91 کتاب درسي

 گزينة »1«: در بخش اول آن اگر »هنجارها« تبديل شود به    447
»عقايد و ارزش ها« درست خواهد بود. / گزينة »2«: بخش دوم آن مربوط به 
معناي دوم از خودبیگانگي فرهنگي است؛ نه معناي اول. / گزينة »4«: بخش دوم 
آن مربوط به خودباختگي فرهنگي است، نه معناي اول از خودبیگانگي فرهنگي.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 91 کتاب درسي

 گزينة »1«: در بخش دوم به از خودبیگانگي فطري اشاره شده    448
است؛ نه تاريخي. / گزينة »2«: بخش اول آن به تعامالت بین فرهنگي و در بخش 
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دوم، به از خودبیگانگي فطري اشاره شده است. / گزينة »4«: در بخش دوم اين 
گزينه اگر »جوامع باطل« تبديل شود به »جوامع خودباخته«، درست خواهد بود.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 91 کتاب درسي

 فرهنگ هاي اساطیري و سكوالر: »فرهنگ هاي باطل« و گرفتاِر    449
»از خودبیگانگي فطري« هستند. / فرهنگ هاي غرب زده »گرفتار از خودبیگانگي 
تاريخي« هستند.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 90 و 91 کتاب درسي

 با ترجمة آيه متوجه خواهید شد که در آن به از خودبیگانگي    450
فرهنگي اشاره شده است، نه خودباختگي فرهنگي که در گزينة »1« ذکر شده 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 91 کتاب درسي است.

 جامعه اي که به خودباختگي فرهنگي دچار شود داراي ويژگي هاي    451
زير است: 1. عناصر فرهنگ ديگر را تقلیدي مي پذيرد. / 2. امكان بسط فرهنگ 
گذشتة خود را ندارد. / 3. توان عبور و گذر از فرهنگ گذشته خود را ندارد. 4. 
مبهوت فرهنگ ديگر مي شود و به آن ملحق مي شود. )تا اينجا يا گزينه »3« و يا 
»4« درست هستند(. فراموش کردن خود و دور ماندن از حقیقت خود، از خود 
بیگانگي فطري است )فطرت در »خود« انسان است با اين واژه کلیدي در يادتان 
نگه داريد.( تزلزل فرهنگي به درس 11 مربوط است و به معناي از دست رفتن 
مبادي هويت ساز فرهنگ است. روش به ياد نگه داشتن: اگر ساختماني مبادي و 

ستون هايش را از دست بدهد، فرو مي ريزد؛ يعني متزلزل مي شود.
.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحات 83، 89 و 91 کتاب درسي

 بخش اول: )درس 12 سال يازدهم(: »محدود شدن روشنگری    452
به شناخت حسی و تجربی« باعث ايجاد علم سكوالر شد. / بخش دوم: )درس 
10 سال دهم(: تعارض فرهنگي به معناي تغییرات هويتي خارج از مرزهاي 
مقبول فرهنگ جامعه است. / بخش سوم: )درس 11 سال دهم(: »از خود بیگانگي 

فرهنگي« مانع آشنايي افراد جامعه با عقايد آن جامعه مي شود.
������������������������������������������������������������������������������������������  سال یازدهم: ص 101، سال دهم: ص 79 و ص 91 کتاب درسي

 از خودبیگانگي تاريخي و فرهنگي: »دو معناي متفاوت دارند.« +    453
»رابطة تباين دارند، که به معناي رابطه نداشتن است.«������������������������� صفحة 92 کتاب درسي

 اين سؤال، سؤال ترکیبي از درس 10 سال سوم و درس 5 سال    454
چهارم است. بخش اول: )درس 12 سال دهم(: »بیگانگي آدمي از حقیقت جهان و 
خود« ناشي از وجود فرهنگ هاي مشرکانة اساطیري و سكوالر است/ بخش دوم: 
)درس 12 سال دهم(: تعريف خودباختگي فرهنگي است./ بخش سوم: )درس 5 
سال يازدهم(: سكوالريسم پنهان است.��� کتاب جامعه شناسی یازدهم و صفحات 89 و 92 کتاب درسي

 تحت تأثیر جهان غرب قرار گرفتن: به عامل بیرونی اشاره دارد؛    455
پس به علت بیرونی داللت می کند./ تقلید کردن از جهان غرب در هنجارها: 
به خودباختگی افراد آن جامعه ربط دارد. / جايگزين کردن اليه های بنیادين 
)اعتقادات و ارزش ها( به اين معناست که بحران هويت فرهنگی روی داده است 
و تحول فرهنگی شكل گرفته است.�������������������������������������������������������� صفحات 84 و 89 کتاب درسي

 »عدم فراموشی واقعیت ها و آرمان ها توسط اعضای يك جامعه«    456
اشاره به »هويت تاريخی« دارد و »جامعة توحیدی« موجب ازخودبیگانگی نمی شود.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 91 کتاب درسي

دوم    457 بخش  است.  درست   »2« و   »1« گزينه های  اول  بخش   
گزينه های »2« و »3« و »4« درست هستند. �������������������������������������������������� صفحة 91 کتاب درسي

 جهانی دارای هويتی »حقیقی« است که: »واقعیت ها و آرمان های    458
خود را فراموش نكند و آن آرمان ها و واقعیت ها مطابق حق باشد. / اگر جهان 
تاريخی  از خودبیگانگی  تاريخی خود را فراموش کند، دچار  اجتماعی فرهنگ 
می شود )ازخودبیگانگی جوامع خودباخته ای است که در مواجهه با فرهنگ ديگر، 
هويت خود را از ياد می برند.(/ از خود بیگانگی فطری: ايجاد مانع به وسیلة عقايد 
و ارزش های جهان اجتماعی با حقیقت انسان و جهان./ رسیدن به شناخت حقیقی 
خود از منظر قرآن، با نگريستن به خود و جهان با نگاه توحیدی صورت می پذيرد. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 91 و 92 کتاب درسي

 تحوالت هويتی می تواند به دو صورت انجام شود. يا يك جهان    459
اجتماعی به جهان اجتماعی ديگر ملحق می شود و يا يك جهان اجتماعی بخش ها 
و اليه هايی از فرهنگ جهان اجتماعی ديگر را می پذيرد، اما به آن جهان اجتماعی 
ملحق نمی شود. در مثال اول ← ايران و مصر را داريم که با پذيرش ارزش های 
توحیدی اسالم به آن ملحق شدند اما دچار از خودبیگانگی يا خودباختگی نشدند. 
در مثال دوم ← غرب را داريم که در طی جنگ های صلیبی بخش هايی از 

فرهنگ اسالم را پذيرفت و بدون اينكه به آن ملحق شود دچار تحوالت هويتی 
شد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 88 و 89 کتاب درسي

 قسمت اول: يك فرهنگ زمانی به فرهنگ ديگر ملحق می شود    460
که بر عقايد و ارزش های خود پافشاری نكند. )يعنی پذيرش ارزش ها و عقايد 
فرهنگ ديگر( / قسمت دوم: اگر دادوستد فرهنگی به اليه های عمیق آن سرايت 
کند، دچار تحوالت هويتی می شود. بنابراين گزينه های »2« و »3« را رد می کنیم. 
/ قسمت سوم: جهان غرب طی جنگ های صلیبی، پس از رويارويی با فرهنگ 
اسالمی و پذيرش برخی از اليه های آن، بدون اينكه به جهان اسالم بپیوندد، 
������������������������������������������������������������������������������� صفحات 88 و 89 کتاب درسي تحوالت هويتی پیدا کرد.

 قسمت اول: اگر جهان اجتماعی، در تعامل با جهان های ديگر، بر    461
عقايد و ارزش های خود پافشاری نكند، دادوستد فرهنگی به اليه های عمیق آن 
سرايت می کند و درصورتی که به مرور زمان به عقايد و آرمان های خود پشت 
کند،  دچار تحوالت هويتی می شود. / قسمت دوم: جهان اجتماعی  که در مسیر 
تحوالت هويتی، ارزش ها و عقايد جهان اجتماعی ديگری را قبول کند، به آن ملحق 
می شود. / قسمت سوم:  اگر با حفظ عقايد و ارزش های خود با فرهنگ های ديگر 

تعامل داشته باشد، زمینة گسترش و پیشرفت خود را فراهم می آورد.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 88 و 89 کتاب درسي

 اين سوال يك سوال کاماًل ترکیبی از جامعه شناسی پايه دهم    462
می باشد. قسمت اول: اگر اعضای يك جهان اجتماعی، مبهوت و مقهور جهان 
اجتماعی ديگر شوند، دچار خودباختگی فرهنگی می شوند، نه می توانند فرهنگ 
گذشتة خود را تداوم ببخشند و نه می توانند آن را رها کنند و نه می توانند به جهان 
اجتماعی که مبهوت و مقهور آن شده است ملحق شوند. )درس12( / قسمت 
دوم: جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آيند، علم 
می داند و علومی که از روش های فراتجربی )عقالنی و وحیانی( استفاده می کنند 
را علم نمی شناسد: اين جمله نشان می دهد که علوم تجربی توانايی داوری ارزشی 
ندارند. )درس 6( جهان های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می کنند، 
عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی معتبر نمی دانند و توان داوری دربارة 
حق و باطل يا درست و غلط بودن )داوری ارزشی( ارزش ها را ندارند. )درس7( 
/ قسمت سوم: در جهان معنوی اسالم، طبیعت به عنوان موجودی زنده، آيت و 
نشانة خداوند محسوب می شود. )درس 8( ����������������������������������������� صفحات 45 و 51 و 62و 89

نظر    463 به  میكل آنژ«  اثر  داوود  »مجسمة  چپ:  سمت  تصوير   
نويسندگان کتاب درسی دوری از ارزش های توحیدی را نشان می دهد! / تصوير 
وسط: داليل ترويج سبكی از تغذيه است که در اثر غرب زدگی يا خودباختگی 
روی داده است. / تصوير سمت راست: رصدخانة مراغه را نشان می دهد که به 
دورانی اشاره می کند که جهان اسالم با برخورد با فرهنگ های ديگر، موارد عقالنی 
آن فرهنگ ها را جذب کرد.�����������������������������������������������������������������������  صفحات 88 تا 90 کتاب درسي

نشان    464 می   تواند  هم  انگلیسی  به  عربی  ابن  کتاب   های  ترجمة   
از تحوالت هويتی غربی باشد و هم نشان از پیشرفت فرهنگی اسالم؛ پس با 
احتساب برابر گرفتن هويتی = فرهنگی، قسمت اول تمامی گزينه   ها درست است. 
/ جشن   های 2500 سالة شاهنشاهی نشان   دهندة از خودبیگانگی تاريخی است؛ 
پس در قسمت دوم، گزينة »2« رد می   شود. گزينة »3« هم می   تواند شما را گیج 
کند زيرا به جای از خودبیگانگی، خودباختگی را مطرح کرده است. گزينة »4« نیز 
نادرست است؛ زيرا تصوير ساندويچ مك دونالد خودباختگی فرهنگی است نه از 

خودبیگانگی فرهنگی؛ بنابراين گزينة درست همان گزينة 1 است.
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحات89 تا 92کتاب درسی

 قسمت اول: در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد    465
می شوند و جهان، از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست. جهان صرفاً از مواد و 
موجودات خامی ساخته شده است که همه، در اختیار و کنترل بشرند. )درس 
6( / قسمت دوم: جهان اجتماعی خودباخته، به روش تقلیدی عمل می کند و 
ارتباطش را با تاريخ و فرهنگ خود از دست می دهد. )درس 12( / قسمت 
سوم: در فرهنگ اساطیری يونان و روم باستان، با غفلت از نگاه توحیدی به عالم، 

خداوندگان متكثر پرستیده می شدند. )درس 6 جامعه 11(
���������������������������������������������������������������������������������������������  جامعه دهم صفحات 44 و 89 و جامعه یازدهم صفحة 50

 شعر به وطن دوستی و حافظ و پاسدار وطن بودن اشاره دارد.   466
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 94 کتاب درسي
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يازدهم می باشد. از نظر منوالفكران مشروطه خواه، مجلس محلی بود که در آن، 
قوانین نه بر پاية احكام اسالم، بلكه براساس اراده و خواست بشر تنظیم و تدوين 
می شد. نظرية جنگ تمدن ها نظريه ای بود که بعد از فروپاشی بلوک شرق، توسط 
ساموئل هانتینگتن مطرح شد و انقالب ها و جنبش های آزادی بخش قرن بیستم، 
همگی جهت گیری ضداستعماری داشتند و در جهت از بین بردن سلطة سیاسی 
کشورهای غربی عمل می کردند.�������������������������������������������������������� صفحات 84،115 و 119 کتاب درسی

 اين سوال يك سوال ترکیبی از دروس 2، 10 و 14 پايه يازدهم    1064
است. فرهنگ سلطه يا استكبار، فرهنگی است که جهان را به دو منطقة مرکزی و 
پیرامونی تقسیم می کند و تسلط يك قوم و گروهی خاص را بر ديگر اقوام، جوامع 
و گروه ها به دنبال می آورد. بنابراين اين فرهنگ زمینة چالش مرکز و پیرامون 
را ايجاد کرد. تداوم جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم به علت عدم برقراری 
صلح پايدار بود و هنگامی که دولت قاجار، به جای مقاومت در برابر بیگانگان به 
قراردادهای استعماری روی آوردند، موضع عالمان دينی از »مقاومت منفی« به 
»فعالیت رقابت آمیز« تغییر کرد.����������������������������������������������������  صفحات12 ،13، 83 و 114کتاب درسی

 قسمت اول سوال: اين سوال نیز همانند سوال قبل، يك سوال    1065
يا استكبار،  پايه يازدهم است. فرهنگ سلطه  ترکیبی از دروس 2، 10 و 14 
فرهنگی است که جهان را به دو منطقة مرکزی و پیرامونی تقسیم می کند. قسمت 
دوم سوال: نظريه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق، طرف ديگری را 
برای جنگ جست وجو می کنند و جنگ را از کشورهای غربی، به فرهنگ ها و 
تمدن هايی منتقل کرده اند که در دوران استعمار، تحت سلطه جهان غرب قرار 
گرفته بودند. قسمت سوم سوال: رهبران دينی پس از شكست در مشروطه، از 

موضع فعالیت رقابت آمیز به موضع  مقاومت منفی بازگشتند.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات12 ،13، 83 و 117کتاب درسی

و    1066 پیدايش جنبش ها  ايران،  اسالمی  انقالب  پیامد   مهم ترين 
انقالب های عربی از سال 1389 است. روشنگری در سده های 17 و 18 با رويكرد 
عقل گرايانه به دلیل رد مرجعیت وحی به دئیسم منجر شد. يكی از پیامدهای 
بحران معنويت، جست وجوی سنت های دينی و قدسی توسط برخی از نخبگان 
جهان غرب بود. پست مدرنیسم با ترديد در اصول روشنگری علم مدرن ايجاد 

شد. قسمت آخر تمام گزينه ها می تواند درست باشد.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 43، 97، 99 و 126 کتاب درسی

 معیار سنجش هويت هاي فردي و اجتماعي در قرن بیستم بر    1067
اساس: دوري و نزديكي به دو محور شرق و غرب. با مطالعة دقیق تر صفحة 127 
کتاب درسي خود متوجه خواهید شد که اين معیار در چارچوب فرهنگ غرب 
شكل گرفته است؛ نه فرهنگ شرق و غرب که در گزينه هاي »1« و »4« به آن 
اشاره شده است.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 123 کتاب درسي

 انقالب اسالمي ايران به بلوک شرق وابسته نبود، در نتیجه    1068
موانع آمريكا را در مرزهاي جنوب  شوروي فرو نمي ريخت.������������ صفحة 123 کتاب درسي

 انقالبي که با آرمان ها و ارزش هاي مدرن پس از رنسانس به    1069
وجود آمد، انقالب فرانسه بود.������������������������������������������������������������������������������� صفحة 123 کتاب درسي

 انقالب فرانسه به صورت سلسله انقالب هاي 1830 و 1848    1070
میالدي حیات مجدد خود را آغاز کرد و همة کشورهاي اروپا را فرا گرفت.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 124 کتاب درسي

 انقالب اکتبر روسیه در 1917 میالدي مشابه انقالب هايي که    1071
���������������������������������������������������������������������� صفحة 124 کتاب درسي در اروپا آغاز شده بود، اتفاق افتاد.

 مقايسة اين سه انقالب: اولي و سومي در چارچوب آرمان ها    1072
و ارزش هاي روشنگري شكل گرفتند. اما دومي با توجه به آرمان هاي معنوي و 
توحیدي شكل گرفت.�������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 124 کتاب درسي

 بخش اول در گزينه هاي »1« و »2« و »3« درست است. / در    1073
بخش دوم به دلیل اينكه در گزينة »2« ضد لیبرالیستي نگفته غلط است / بخش 

سوم به دلیل اين که در گزينة »3« ناسیونالیستي گفته است غلط است.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 124 کتاب درسي

 انقالب هاي آزادي بخش، تقلیدي بدلي از انقالب هاي مدرن    1074
بود و در فرهنگ هايي به وجود آمد که در دورة استعمار، مرعوب جوامع غربي 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 124 کتاب درسي شده بودند.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 124 کتاب درسي   1075

»اغلب«،    1076 قید  به  شود  تبديل  »همواره«  قید  اگر   :»1« گزينة 

درست خواهد بود. گزينة »2«: برخي از آنان چنین رويكردي داشتند، نه اغلب 
آن ها. گزينة »3«: برخي از دولت مردان جهان اسالم، مشكالت خود را ناشي از 
نظام سرمايه داري مي دانستند، نه ناشي از انديشه هاي مارکسیستي و سوسیالیستي.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 125 کتاب درسي

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 125 کتاب درسي   1077

 گزينة »1«: اگر به ابتداي آن قید »تعدادي از« اضافه شود،    1078
»برخي«،  به قید  »اغلب« تبديل شود  اگر قید   :»2« بود. گزينة  درست خواهد 
������������ صفحة 126 کتاب درسي درست خواهد بود. گزينة »4«: مانند گزينة »2« رد مي شود.

 امضاي قرارداد کمپ ديويد به تضعیف گروه هاي فلسطیني،    1079
قبل از انقالب اسالمي ايران منجر شد.������������������������������������������������������������  صفحة 126 کتاب درسي

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 126 کتاب درسي   1080

 گروه هاي ناسیونالیستي، قوم گرايي عربي را در پیش گرفته    1081
بودند و گروه هاي مارکسیستي نیز الحادي بودند.�������������������������������������� صفحة 126 کتاب درسي

 اين سؤال، سؤال ترکیبي از درس 14 و 15 و 7 است. بخش    1082
اول، درس 14: اين رقابت در دوران مشروطه روي داد. / بخش دوم، درس 15: 
بعد از مرگ جمال عبدالناصر در زمان انور سادات دولت مصر در قرارداد کمپ 
ديويد، اسرائیل را به رسمیت شناخت. / بخش سوم، درس 7: انقالب فرانسه.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������درس 7، 14 و 15 کتاب درسي

شدن    1083 گشوده  اسالم:  جهان  بر  اسالمي  انقالب  تأثیر  اولین   
افق هاي جديد بر روي جهان اسالم و مطرح شدن اسرائیل به عنوان مسئلة جهان 
اسالم. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 127 کتاب درسي

 همان طور که مي دانید مسئلة فقاهت در مذهب شیعه مطرح    1084
است نه مذهب تمام مسلمانان در کشورهاي عربي. گزينه هاي »2« و »3«: در 
ارتباط با تحوالت اخیر در کشورهاي عربي مطرح است و ارتباطي به سؤال ندارد.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  صفحة 127 کتاب درسي

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 127 کتاب درسي   1085

انقالب     1086 نتیجة   :15 و   10  ،7 درس هاي  از  ترکیبي  سؤال   
انور سادات توسط  ايران و بازگشت به اسالم در جهان اسالم: قتل  اسالمي 
اسالم خواهان مصر، شكل گیري انتفاضه در فلسطین. دولت- ملت هاي جديد 
بعد از انقالب فرانسه شكل گرفتند و بمب اتم در جنگ جهاني دوم استفاده 
شد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ درس 7، 10 و 15 کتاب درسي

 مهم ترين پیامد انقالب  اسالمي ايران در جهان اسالم: وقوع    1087
انقالب  از  از گذشت سه دهه  انقالب هاي گسترده در کشورهاي عربي، پس 
اسالمي.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 127 کتاب درسي

 انقالب هايي که از سال 1389 در کشورهاي عربي رخ داد    1088
مشابه انقالب هايي است که پس از گذشت 4 دهه از انقالب فرانسه در کشورهاي 
اروپايي رخ داد، يعني انقالب هايي که در سال هاي 1830 و 1848 میالدي اتفاق 
افتاد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 127 کتاب درسي

 دولت های غربی تالش کردند اين انقالب ها را بخشي از فرايند    1089
����������������������������������������������������� صفحة 129 کتاب درسي غربي شدن کشورهاي عربي معرفي کنند.

 نخستین بیدارگران اسالمي به دنبال اصالح رفتار و ساختار    1090
حاکمیت بودند. پس گزينه هاي »2« و »3« را حذف مي کنیم. بیداري اسالمي 
حاصل انتقال بیداري از سطح نخبگان به فرهنگ عمومي مردم است، نه حاصل 
انتقال بیداري به سطح علما و فرهنگ عمومي که در گزينة 4 به آن اشاره شده 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 129 کتاب درسي است.

 بیداري اسالمي حاصل انتقال بیداري از سطح انديشمندان به    1091
فرهنگ عمومي جامعه است.������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 129 کتاب درسي

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 129 کتاب درسي   1092

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 129 کتاب درسي   1093

 وقوع انقالب  اسالمي ايران، شاهدي گويا براي حضور تاريخ ساز    1094
فرهنگ هاي غیرغربي بود و بر تكوين و گسترش انديشه هاي پسامدرن تأثیر 
گذاشت. توجه: فرهنگ غرب با بحران هاي معرفتي مواجه است، نه بحران هاي 
عمیق معرفتي.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 130 کتاب درسي

 همان طور که در پاسخ سؤال قبل توضیح داده شد، فرهنگ    1095
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غرب با بحران هاي عمیق فرهنگي مواجه نیست، زيرا در آن صورت بايد دچار 
تحول فرهنگي مي شد.��������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 130 کتاب درسي

 اقدامات غرب براي مقابله با حضور فرهنگي و تمدني جهان    1096
اسالم: عمل کردن براساس نظريه هاي »پايان تاريخ فوکوياما« و »جنگ تمدن ها«.

نخستین اقدامات جهان غرب براي مقابله با تأثیرات جهاني انقالب اسالمي ايران: 
کودتاي نوژه و جنگ تحمیلي.�������������������������������������������������������������������� صفحات 131 و 132 کتاب درسي

 بخش اول تمام گزينه ها در ارتباط با نظرية »جنگ تمدن ها«    1097
درست است، اما تنها بخش دوم گزينة »2« در ارتباط با نظرية »پايان تاريخ 
فوکوياما« درست است.����������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 132 کتاب درسي

 در گزينة »3« »نسبت به بلوک غرب« بايد »بلوک شرق«    1098
مي شد تا اين گزينه مفهوم صحیحي مي داشت.������������������������������������������� صفحة 131 کتاب درسي

بايد    1099 که  »عقالني«  داريم:  غلط  کلمة  يك   »1« گزينة  در   
»غیرعقالني« مي شد تا عبارت، درسِت متناسب با صورت سؤال مي شد.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 131 و 132 کتاب درسي

 اين سوال ترکیبی از دروس 6، 10 و 15 پايه 11 می باشد.    1100
قسمت اول: انقالب اسالمي ايران در الجزاير موجب تشكیل جبهة نجات اسالمي 
و پیروزي اسالم گرايان در انتخابات 1990 میالدي شد. / قسمت دوم:جنگ های 
صلیبی، مواجهة اروپايیان با مسلمانان و فتح قسطنطنیه، زمینه های فروريختن 
اقتدار کلیسا را فراهم کرد. / قسمت سوم: به نظر کنت، بعد از انقالب صنعتی، 
جنگ از زندگی بشر رخت بر می بندد.����������������������������������������� صفحات 47،82 و 126 کتاب درسی

 الف( نادرست است. زيرا: اين نوع آگاهی، يك بخش از    1101
ذخیرة دانشی يعنی »دانش عمومی« است. ت( نادرست است. زيرا: دانش 
درست  پ  و  ب  )گزينه های  است.  دانشی  ذخیرة  زيرمجموعة  عمومی، 
هستند.( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 2 و 3 کتاب درسی

 انسان با ورود به جهانی که ديگران در آن به سر می برند    1102
)يعنی در بدو تولد(، در مجموعه ای از شناخت ها با آن ها شريك می شود. اين 
دانش مشترک، همان دانش عمومی است. اين روند تا هنگام مرگ فرد ادامه 
می يابد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحات 2 تا 4 کتاب درسی

 در تمامی گزينه ها به جز گزينة »4« ذخیرة دانشی با دانش    1103
عمومی برابر دانسته شده است، درحالی که ذخیرة دانشی فراتر از دانش عمومی 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 3 کتاب درسی است.

 »دانشی که انسان ها در طول زندگی به دست می آورند.«: دانش    1104
عمومی؛ »دانشی که برای حل مسائل و مشكالت زندگی شكل می گیرد«: دانش 
علمی؛ »دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.«: جهان اجتماعی، يعنی جامعه و 
فرهنگی که در آن زندگی می کنیم.��������������������������������������������������������������� صفحات 3 تا 5 کتاب درسی

 جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم برای    1105
قرار می دهد. دانش عمومی،  ما  اختیار  را در  يا همان دانش عمومی  زندگی 
��������������������������������������������������������� صفحة 4 کتاب درسی  گسترده ترين بخش ذخیرة دانشی ماست.

 در کتاب در دو مورد نحوة شكل  گیری مطرح شده، يك مورد    1106
گفته شده که دانش علمی با تأمل و انديشه در دانش عمومی به دست می آيد 
که نحوة شكل گیری آن را نشان می دهد و در موردی ديگر )همان صفحه( گفته 
شده که دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشكالت زندگی، شكل می گیرد 
و پیشرفت می کند. پس در مورد شكل گیری، هر دو گزاره درست است. پس 
قسمت اول سؤال در گزينه های »1«، »2« و »3« می تواند درست باشد. گزينة »4« 
قسمت اول نادرست است؛ زيرا به جای دانش عمومی، ذخیرة دانشی قرار داده 
است. در قسمت دوم سؤال فقط گزارة دوم را می توان قرار داد. بنابراين گزينة 
درست، گزينة »3« است. ��������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 5 کتاب درسی

 اين فیلم نشان می دهد که: اگر جهان اجتماعی، دانش عمومی    1107

الزم برای انجام کنش را در اختیار ما قرار ندهد، انجام هر کنشی دشوار است. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 4 کتاب درسی

 دانش عمومی گسترده ترين بخش ذخیرة دانشی ماست که ما    1108
������������ صفحة 4 کتاب درسی کم تر دربارة آن می انديشیم و بیش تر از آن استفاده می کنیم.

تجربیات    1109 از  که  می دهد  انسان  به  امكانی  عمومی  دانش   
قبلی ديگران استفاده کند که نیاز نداشته باشد برای انجام هر کاری فكر کند 
تا آگاهی الزم را به دست آورد. پس در وقت او صرفه جويی می شود و می تواند 
به فعالیت های جديدتری برای ارتقای ذخیرة دانشی خود بینديشد. در غیر اين 
صورت به سختی بر ذخیرة دانشی او افزوده می شود.��������������������������������� صفحة 4 کتاب درسی

دانش    1110  .1 می شود:  تقسیم  بخش  دو  به  دانشی  ذخیرة   
عمومی 2. دانش علمی. پس گزينه های »2« و »4« نادرست هستند. دقت 
کنید که در کتاب درسی گفته شده است: دانش عمومی گسترده ترين بخش 
 »3« گزينة  برمی گیرد.  در  را  بزرگ تری  سطح  پس  است  دانشی  ذخیرة 
نادرست است. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحات 3 و 4 کتاب درسی

 اين سؤال به نوعی توضیح شكل های سؤال باال می باشد.    1111
گزينة »1«: نادرست است زيرا حوزة دانش علمی گسترده تر نیست. گزينة  
»2« و »3«: نادرست هستند، زيرا اگر بگويیم يكی از دانش های علمی يا 
عمومی، ديگری را در  بر می گیرد. به اين معنی است که رابطة اين دو را 
عموم و خصوص من وجه بدانیم، در حالی که در کتاب گفته شده دانش 
عمومی، مقدمة  دانش علمی است و بخش گسترده تر ذخیرة دانشی را در 
بر می گیرد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 3 تا 6 کتاب درسی

 گزينة »1«: قسمت اول و دوم درست است./ گزينة »3«:    1112
قسمت اول نادرست است، زيرا تعريف دانش عمومی است و قسمت دوم 
درست است./ گزينة »4«: قسمت اول و قسمت دوم درست است./ گزينة 
»2«: قسمت اول درست اما قسمت دوم نادرست است و در تعريف دانش 
عمومی استفاده می شود، نه ذخیرة دانشی. ������������������������������������� صفحات 2 و 3 کتاب درسی

 الف( راه رفتن در يك خیابان، وقتی در حالت خاصی    1113
نباشد نیاز به دانش علمی ندارد. پس: دانش عمومی است./ ب( واژة 
حرفه ای نشان می دهد که فرد آموزش ديده است. پس: دانش علمی 
است./ پ( کالس آموزشی امداد، به روش علمی آموزش می دهد. پس: 
دانش علمی است./ ت( اين يادگیری در اثر تجربة فردی است پس: 
دانش عمومی است. ���������������������������������������������������������������������������� صفحات 3 تا 5 کتاب درسی

 گزينة »3« نادرست است. زيرا: »دانش علمی« با حل مسائل    1114
و مشكالت »دانش عمومی« آن را غنی تر می سازد و به تدريج بر ذخیرة دانشی 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 5 کتاب درسی  جامعه می افزايد.

 در مورد زبان ما هم دانش عمومی داريم )صحبت به زبان    1115
مادری( و هم می توانیم دانش علمی داشته باشیم. )تسلط به دستور زبان مادری( 
کوزه ای  آبیاری  و  است  شده  ايجاد  علمی  دانش  براساس  الكترونیكی  ساعت 
براساس دانش عمومی برای ما قابل استفاده است و دانشی است که در طی 
زندگی اجتماعی ايجاد شده است.������������������������������������������������������������������ صفحات 5 و 6 کتاب درسی 

 الف( تسلط بر دستور زبان، شناخت علمی است، زيرا فقط    1116
و آموزش دهند./ ب(  دريابند  را  زبان شناسی می توانند آن  علم  متخصصان 
برای  که  می کند  و شناخت عمومی حكم  است  اجتماعی  پديدة  ترافیك يك 
استفاده شود در حالی که در دانش  نقلیة عمومی  از وسايل  امر  اين  از  رهايی 
علمی از چرايی وقوع ترافیك و راه حل نهايی آن سخن به میان می آيد./ پ( 
جمعیت شناسی يك علم است./ ت( ايستادن پشت چراغ قرمز براساس دانش 
عمومی رخ می دهد و معموالً انسان ها برحسب عادت اين عمل را تكرار می کنند 
و از آگاهی و دانشی که در پس آن نهفته است، غافل اند.����������� صفحات 5 و 6 کتاب درسی 

 »نتیجة داشتن دانش علمی«: 1. به درک عمیقی از شناخت    1117
عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. 2. آسیب ها و اشكاالتی را که به شناخت 
عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسايی می کند. 3. قدرتی می يابد که از حقايق 
موجود در شناخت عمومی دفاع کند. )بخش اول گزينه های »1« و »4« درست 
است.(/ »شیوة آغاز دانش علمی«: با تأمل و انديشه در شناخت عمومی/ »نتیجة 
ورود به جهانی که ديگران در آن زندگی می کنند«: شريك شدن در مجموعه ای 
از شناخت ها که آن ها دارند.����������������������������������������������������������������������������� صفحات 5 و 4 کتاب درسی 
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 دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشكالت زندگی،    1118
شكل می گیرد و پیشرفت می کند؛ يعنی هر وقت در يك جامعه، مسئلة خاصی 
مطرح می شود، )يعنی مشكلی در دانش عمومی به وجود می آيد( زمینه برای 
پیدايش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد.����������������� صفحة 5 کتاب درسی

 »چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«:    1119
درصورتی که دانش علمی جديدی مغاير با هويت فرهنگی افراد به آن جامعه 
نفوذ کند. / »نتیجة تعارض بین اين دو دانش«: 1. قطع ارتباط دوسوية اين دو 
نوع دانش 2. از رونق افتادن دانش علمی. / »روش حل اين تعارض«: 1. دست 
برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخش ديگر 2. طرح ايده های جديد
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

در    1120 علمی  دانش  از  مختلف  تعاريف  تفاوت  »علت   
جهان های اجتماعی متفاوت«: جهان های اجتماعی مختلف براساس هويت 
فرهنگی خود، تعاريف متفاوتی از دانش علمی دارند./ »آبیاری زير سطحی 
با لوله های قطره چكان« پیشنهاد دانش علمی برای مواجهه با کم آبی است.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

 گزينة »4« نادرست است. زيرا: آن گاه چنین روی می دهد که    1121
جهان های اجتماعی مختلف بدون توجه به هويت فرهنگی خود، تعاريف يكسانی 
از دانش علمی ارائه کنند.���������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

 اثر دانش عمومی بر دانش علمی: هر وقت در يك جامعه،    1122
مسئلة خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدايش و رشد دانش علمی دربارة 
آن نیز فراهم می گردد. يعنی دانش عمومی منجر به ايجاد دانش علمی شده 
است. / اثر دانش علمی بر دانش عمومی: تالش های علمی نیز به تدريج بر 
ذخیرة دانش علمی جامعه می افزايد و هم دانش عمومی را غنی تر می کند. ساير 
اثرات دانش علمی بر دانش عمومی را در صفحة 5 کتاب درسی مطالعه کنید. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 5 کتاب درسی

 جهان های اجتماعی مختلف، بر اساس هويت فرهنگی    1123
وقوع  علت  بنابراين  دارند،  علمی  دانش  از  متفاوتی  تعاريف  خود، 
اجتماعی  جهان  يك  درون  يا  و  اجتماعی  جهان های  میان  تعارض 
مشخص شد. پس گزينة »1« ناقص و گزينة »4« نادرست است. / 
پیامد: 1. قطع ارتباط دوسوية دانش عمومی و دانش علمی 2. از رونق 
افتادن دانش علمی3. از دست دادن توان الزم برای حل مسائل و 
بنابراين قسمت دوم همة گزينه ها درست  مشكالت دانش عمومی. 
است به جز گزينة »1« .���������������������������������������������������������������������� صفحة 6 کتاب درسی

 دانش مفید و کارآمد: دانشی است که هم سو با هويت فرهنگی    1124
و ناظر به حل مسائل جامعة خودمان است.����������������������������������������������������� صفحة 7 کتاب درسی

 اين رويكرد از اوايل قرن بیستم در جهان غرب شكل گرفت    1125
و در نیمة دوم قرن بیستم از رونق افتاد و فلسفه و اخالق و دين را کاًل جزو علوم 
نمی دانست. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 7 کتاب درسی

بلكه    1126 نمی شود  محدود  تجربی  دانش  به  علمی  دانش  الف(   
دانش های فراتجربی مانند عقالنی و وحیانی را شامل می شود.: ديدگاه سوم/ ب( 
دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آيد.: 
ديدگاه اول/ پ( همة دانش ها دانش حاصل از زندگی است.: ديدگاه دوم /  ت( 
در برخی از نحله های اين ديدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد.: ديدگاه 
دوم.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 8 کتاب درسی

 رابطة دانش عمومی و دانش علمی در ديدگاه اول: بی ارتباط با    1127
هم هستند پس: رابطه تباين دارند و دو دايره متخارج هستند./ در ديدگاه دوم: 
داخل هم هستند پس رابطه عموم و خصوص مطلق دارند و متداخل نامیده 
می شوند./ در ديدگاه سوم: در بخشی با هم مشترک هستند؛ يعنی متقاطع اند.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 8 کتاب درسی

 مطالعة علمی اجتماعاتی از قبیل کالس، محله، خانواده، روستا،    1128
شهر، کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم، به شكل گیری علوم اجتماعی 
انجامید. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة 10 کتاب درسی 

 گزينة »1« نادرست است. زيرا: در علوم اجتماعی با »انسان«    1129
سروکار داريم نه موجودات زنده. �������������������������������������������������������������������������� صفحة 10 کتاب درسی 

موضوع علوم طبیعي: فعالیت هاي غیرارادي/ موضوع علوم    1130  
انساني: اعمال ارادي انسان. پاسخ درست در گزينه »3« آمده است.  صفحة 11 کتاب درسی

 موضوع علوم طبیعي، فعالیت هاي غیرارادي است، بنابراين    1131
مستقل از تصمیم، عمل و فهم اهداف انسان است، در حالي که موضوع علوم انساني 

وابسته به تصمیم و فهم اهداف انساني است. ������������������������������������������������ صفحة 11 کتاب درسی
 با توجه به درس های 1و2 سال دهم می توان گفت که: کنش    1132

معنای  و  دارای هدف  نتیجه  در  است  اراده  و  آگاهی  بر  مبتنی  چون  انسانی 
خاص است. درک تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی در نگاه متفاوتی که يك 
زبان شناس به عنوان کسی که در رشتة علوم انسانی مطالعه کرده است با يك 
فیزيك دان که در رشتة علوم طبیعی مطالعه کرده است، معلوم است: اولی زبان را 
امری اجتماعی می داند و به دنبال مثاًل ردپای ريشه های فعلی يك زبان می گردد 
اما دومی به دنبال اين است که مثاًل هر حرفی که انسان تولید می کند چه میزان 
فرکانسی دارد. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 11 کتاب درسی

 »روان شناسی« جزء علوم انسانی است، اما جزء علوم اجتماعی    1133
نیست. »پزشكی« جزء علوم انسانی نیست هرچند که در مورد انسان است اما 
چون در مورد »بدن انسان« است و آن نیز در حوزة آگاهی و ارادة انسان نیست، 
پس جزء علوم انسانی نیست و از علوم طبیعی است. »جامعه شناسی و اقتصاد« هر 
دو جزء علوم انسانی هستند. ������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 11 کتاب درسی

 گزينة »1« نادرست است؛ زيرا فلسفه از کنش های طبیعی    1134
سخن نمی گويد. گزينة »2« نادرست است؛ زيرا پزشكی خارج از قوانین طبیعی 
طبیعی  پديده های  فلسفه،  موضوع  زيرا  است؛  نادرست   »3« گزينة  نیست. 
نیست./ گزينة »4« درست است؛ زيرا پزشكی جزء علوم طبیعی است و جزء 
علوم انسانی نیست و فلسفه نیز نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم 
انسانی است.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 11 و 12 کتاب درسی

وجود    1135 اصل  به  »فلسفه،  زيرا  است؛  تست  پاسخ   »4« گزينة   
می پردازد نه به موجود خاص«. ������������������������������������������������������������������������������ صفحة 12 کتاب درسی

علم    1136 در  واج ها«  اصوات،  توالي  بر  حاکم  قواعد  »بررسي   
زبان شناسي مورد مطالعه قرار مي گیرد که يكي از انواع علوم انساني است. »طول 
موج اصوات« در فیزيك مورد مطالعه قرار مي گیرد که يكي از انواع علوم طبیعي 
است. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 11 و 12 کتاب درسی

 »بررسي عكس العمل غیرارادي، قانون نسبیت و کمّیت و مقدار«    1137
از موضوع هاي علوم طبیعي هستند. »بررسي علل رفتاري ايجاد بیماري هاي رواني« 
در روان شناسي مورد مطالعه قرار مي گیرد و از موضوع هاي علوم انساني است. 
»احكام مطلق وجود« در متافیزيك مورد بررسي قرار مي گیرد. �� صفحات 11 و 12 کتاب درسی

 »موجودات طبیعي«، موضوع علوم طبیعي است، »قوانین حرکت«    1138
در علم فیزيك مورد مطالعه قرار مي گیرد و از موضوعات علوم طبیعي است. »توزيع 
و تولید« در علم اقتصاد مورد بررسي قرار مي گیرد و از موضوعات علوم انساني 
است. »قوانین طبیعت«، موضوع علوم طبیعي است. ��������������������������� صفحات 11 و 12 کتاب درسی

موضوع    1139 طبیعي.  موجودات  )طبیعي(:  تجربي  علوم  موضوع   
طبیعي(.  ماوراي  و  طبیعي  )موجودات  موجودات  همة  کلي  قوانین  متافیزيك: 
موضوع علوم انساني: کنش انساني و پیامدهاي آن. ����������������������� صفحات 11 و 12 کتاب درسی

 فلسفه: دانشي است مستقل؛ موضوع علوم انساني: کنش انساني    1140
و پیامدهاي آن؛ هدف فلسفه: شناسايي قوانین کلي موجودات ���� صفحات 11 و 12 کتاب درسی

 گزينة »1« نادرست است. زيرا: پیش گیری در برابر حوادث    1141
»طبیعی« به عهدة علوم طبیعی است نه علوم اجتماعی. گزينة »2« نادرست است. 
زيرا: امكان ايجاد »فّناوری« ناشی از علوم طبیعی است نه علوم اجتماعی. گزينة 
»3« نادرست است. زيرا: »امور طبیعی« و پیش بینی آن ربطی به علوم اجتماعی 
ندارد. گزينة »4« درست است. ����������������������������������������������������������������������������� صفحة 13 کتاب درسی 

 قدرت پیش بینی علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است.    1142
زيرا: کنش های انسانی، آگاهانه، ارادی و متنوع هستند.������������������������� صفحة 13 کتاب درسی 

فهم    1143 نتیجة  در    ديگران  با  همراهی  و  همدلی   :»1« گزينة   
کنش های ديگران ايجاد می شود، نه شناسايی و داوری دربارة آن ها/ گزينة »3«: 
امكان انتقاد در علوم اجتماعی حاصل ايجاد ظرفیت داوری دربارة هنجارها و 
ارزش ها است؛ نه حاصل ايجاد امكان همدلی/ گزينة »4«: امكان موضع گیری 
اجتماعی مناسب حاصل ايجاد امكان داوری و انتقاد دربارة کنش های اجتماعی 
است، نه شناسايی کنش ها ����������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 13 کتاب درسی 

 تمام گزينه ها در مورد ظرفیت داوری علوم اجتماعی درست    1144
از آنجايی که علوم اجتماعی ظرفیت داوری دربارة   .»4« است، به جز گزينة 
علوم طبیعی و فّناوری حاصل از آن را دارد، پس می تواند دربارة فرصت ها و 
محدوديت های اين جهان هم به انسان آگاهی بدهد تا انسان به شیوة صحیح از 
آن ها استفاده کند.������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة 13 کتاب درسی


	nahaee20-06-98
	000jameh
	f1-10
	f1-11
	01

	nahaee20-06-خ98

