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زندگی اجتماعی

کنشهایما)آنچهانجاممیدهیم( درس
1

کنش های ما انسان ها، چه ویژگی هایی دارد؟

کنش انسانی
 در جهان، تمامی موجودات کاری انجام می دهند؛ اما فعالیت انسان با فعالیت موجودات دیگر تفاوت دارد.

در پردءه مملکت به کاری است«»هر ذره که هست، اگر غباری است

 در زبان فارسی برای فعالیت انسان نام های گوناگونی؛ همانند کار، عمل، فعل، رفتار، کردار، کنش و ... وجود دارد و برای انجام دهندءه آن فعالیت، اسامی 
مختلف کارگر، کارمند، کارگزار، کارفرما، عامل، کنشگر و ... به کار می رود.

 در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، »کنش« و به انجام دهندءه آن »کنشگر« می گویند.
دقتکنیمکه!

فعالیت های طبیعی انسان؛ مانند ضربان قلب یا رشد سلول های بدن، کنش انسانی محسوب نمی شوند؛ زیرا با اراده و آگاهی انسان همراه نیستند.

ویژگی های کنش انسانی
 کنش انسانی با فعالیت های طبیعی تفاوت دارد. از این تفاوت ها به عنوان ویژگی های کنش انسانی یاد می کنند.

 برخی از مهم ترین ویژگی های کنش انسانی عبارت اند از:
۱.�آگاهانه�بودن�کنش�انسانی:�

 کنش انسان به آگاهی او وابسته است؛ یعنی اگر آگاهی از بین برود، کنش انسان نیز ادامه نخواهد یافت.
 عینی:

ٔ
نمونه

سخن گفتن:
اگر ما آگاهی خود را نسبت به کلمات و معانی آن ها از دست بدهیم، از گفتار باز می مانیم. به  همین  دلیل، فردی که به زبانی آگاهی ندارد، نمی تواند با 

آن زبان سخن بگوید.
 تا آگاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد.

 آگاهی مهم ترین اصل برای ایجاد یک کنش انسانی است.
 ممکن است فردی به صحیح بودن کاری آگاهی داشته باشد؛ ولی تصمیم به انجام آن نگیرد، یا به غلط بودن کاری آگاه باشد؛ ولی تصمیم به انجام آن بگیرد.

کنش انسان ها همیشه براساس آگاهی درست و کامل صورت نمی گیرد. 
 عینی:

ٔ
نمونه

سخن سقراط: »اگر می خواهی چیزی را به من بگویی که نه حقیقت دارد، نه خوب است و نه حتی سودمند، 
پس اصالً چرا آن را به من می گویی!« به اهمیت آگاهی صحیح در انجام کنش اشاره دارد.

2.�ارادی�بودن�کنش�انسانی:
 ابتدا آگاهی، سپس اراده موجب ایجاد کنش می شود. 

 کارهایی که بدون اراده از انسان سر می زند، کنش انسانی خوانده نمی شود.
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�)تحلیل�کنید(. ۲5 هریک از پیامدهای زیر در مورد کنش سیگارکشیدن و رعایت حیا، به ترتیب در کدام قسمت از جدول قرار می گیرند؟�
»تپش قلب«، »ازدست دادن دوستان«، »احساس پاکی روح«، »تشویق اجتماعی« 

کنش
پیامدهای ارادی

پیامدهای غیرارادی
وابسته به ارادءه دیگریوابسته به ارادءه کنشگر

»پ«»ب«»الف«سیگارکشیدن

»ج«»ث«»ت«رعایت حیا

4 پ - ج - ب - ث 3 ت - ب - پ - ت  2 الف - ت - پ - ب  1 پ - ب - ج - ث 
�)مفهومی(. ۲6 جاهای خالی جدول زیر، به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟�

مصادیقویژگی های کنش
بر سر دوراهی انتخاب قرارگرفتن»الف«
برج ایفل نماد فرانسه است.»ب«

»پ«هدفدار
استفاده از دفترچءه راهنمای یک کاال»ت«

1 ارادی - هدفدار - بوقی که مفهوم اعتراض دارد. - آگاهانه
2 آگاهانه - معنادار - کالس رفتن برای یادگیری شنا - هدفدار

3 آگاهانه - هدفدار - تعریف کردن جوک برای خنداندن - هدفدار
4 ارادی - معنادار - لباس تمیز پوشیدن به منظور شاد بودن - آگاهانه

�)ترکیبی(. ۲7 هریک از عبارت های زیر، به ترتیب بر کدام مفهوم داللت دارند؟ �
»آدمی در گرو عمل خویش است.«، »نام دیگر کنش« و »اقداماتی که برای زندگی در جایی که قبالً نبودیم، انجام می دهیم.«

1 اهمیت کنش های انسانی - فعالیت انسانی - آگاهانه بودن کنش انسانی
2 اهمیت کنش های انسانی - رفتار انسانی - هدفدار بودن کنش انسانی

3 اهمیت پیامدهای کنش انسانی - فعالیت انسانی - آگاهانه بودن کنش انسانی
4 اهمیت پیامدهای کنش انسانی - رفتار انسانی - هدفدار بودن کنش انسانی

�)مفهومی�-�تصویری(. ۲8 با توجه به مفاهیم مربوط به کنش انسانی و پیامدهای آن، کدام گزینه در تحلیل این دو تصویر به ترتیب درست آمده است؟�
1 آلودگی هوا، پیامد ارادی کنش انسانی است. - معناداربودن کنش 

2 آلودگی هوا، کنش انسانی نامطلوب است. - هدفداربودن کنش
3 آلودگی هوا، پیامد غیرارادی کنش انسانی است. - معناداربودن کنش 

4 آلودگی هوا، پیامد ارادی کنش انسانی است. - هدفداربودن کنش

سطح شویم ! با کنکور هم 
�)سراسری�94،�با�تغییر(. ۲9 هریک از عبارت های زیر به ترتیب به کدام قسمت از نمودار مربوط است؟�

- دست باالبردن برای اجازه خواستن از معلم 
- یادگرفتن درس 

- پاسخ دادن به پرسش های امتحانی
- غمگین شدن از یک خبر

1 الف - پ - پ - ت
2 ب - ت - الف - پ
3 الف - ت - پ - ت

4 پ -  الف - الف - ب

»ب«»الف«

»الف«

»ب« »ت«

»پ«

 ارادی
 و معنادار

طبیعی
 و معنادار

طبیعی 
و پیامد

ارادی
 و کنش

کنش/ پیامد کنش انسانی
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جهان تکوینی
 تمامی پدیده های جهان هستی محصول زندگی انسان نیستند.

 برخی از پدیده های جهان هستی، محصول جهان تکوینی و برخی دیگر محصول جهان انسانی است.

جهان تکوینی
در مقابل جهان انسانی قرار دارد.
پیش از انسان وجود داشته است.

مستقل از خواست و ارادءه انسانی وجود دارد.

جهان هستی

جهان 
جهان طبیعت

+ذهن
جهان

} فرهنگ

جهان انسانی

دیدگاه های مختلف دربارة جهان تکوینی 

الف( گروهی، جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند: 
 جهان طبیعت را در برابر جهان انسانی قرار می دهند.

 جهان انسانی را به جهان ذهنی و جهان فرهنگی تقسیم می کنند.
 جهان هستی را به سه جهان تقسیم می کنند:

جهان اول: جهان طبیعت؛ جهان دوم: جهان ذهن؛ جهان سوم: جهان فرهنگ

ب( متفکران مسلمان:
 جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی کنند. )جهان طبیعت را بخشی از جهان تکوینی 

می دانند.(
 جهان تکوینی را به دو جهان تقسیم می کنند: 1. جهان طبیعت 2. جهان فوق طبیعت

 از چهار جهان سخن می گویند.

جهان هستی

جهان 
انسانی

جهان 
فردی
)ذهنی(

جهان 
طبیعت

جهان 
فوق طبیعت

جهان 
اجتماعی
)فرهنگی(

جهان
 تکوینی

 
دیدگاه های مختلف دربارة تعامل جهان تکوینی و جهان  انسانی

دیدگاه اول
 برخی جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند.

 این گروه جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.
 از نظر آنان، »ذهن افراد« و »فرهنگ جامعه«، هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.

پــــس:  بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند.
درنتیجه: ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب می کنند.

 به رابطءه جهان تکوینی و جهان انسانی )ذهنی و فرهنگی( نزد این دیدگاه دقت 
کنید:

)در رویکرد تبیینی در جامعه شناسی پایة دوازدهم مشاوران آموزش، این دیدگاه را خواهید 
جهان طبیعتخواند.( جهان ذهنی + جهان فرهنگی

جهان انسانی

 
دیدگاه دوم

 »جهان فرهنگی« را مهم تر از »جهان ذهنی« و »جهان تکوینی« می دانند.
درنتیجه: »جهان ذهنی« و »جهان تکوینی« اهمیت و استقالل خود را در برابر »جهان فرهنگی« از دست می دهد.

 »جهان ذهنی و فردی« را تابع فرهنگ جامعه می دانند.
 »جهان تکوینی« را مادۀ خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند. 

 به رابطءه »جهان تکوینی« و »جهان انسانی« نزد این دیدگاه دقت کنید:
)در رویکرد تفسیری در جامعه شناسی پایة دوازدهم مشاوران آموزش، این دیدگاه را 

جهان فرهنگیخواهید خواند.(  جهان ذهنی
جهان تکوینی

=
جهان طبیعت  
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)ترکیبی�از�بخوانیم�و�بدانیم(. 6۱9 جاهای خالی عبارت های زیر، به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟�
الف( اگر انسان از خویشتن و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد، از تعامل صحیح  با ............... و ............... در می ماند.

ب( قرآن کریم از باورها و اعمالی که مانع دستیابی انسان به حقیقت خویش و جهان هستی می شوند، به ............... و ............... یاد می کند که زنجیرهایی هستند 
که انسان را در ............... به بند می کشند.

1 جهان هستی - شکوفایی استعدادهای خویش - اغالل - سالسل - دنیا و آخرت
2 جهان هستی - جهان انسانی - سنن - نوامیس - آخرت

3 جهان انسانی - شکوفایی استعدادهای خویش - اغالل - سالسل - آخرت
4 جهان هستی - جهان انسانی - سنن - نوامیس - دنیا و آخرت

با توجه به آیءه شریفءه 4۱ سورءه روم »به سبب آنچه دست هاى مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، تا ]سزاى [ بعضی از آنچه را که . 6۲0
)ترکیبی�از�بیندیشید( کرده اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند.« در کدام گزینه همءه قسمت ها درست آمده است؟�

جهان
تکوینی

جهان 
اجتماعی 1 اهمیت جهان فردی و اثر گذاری آن بر بخش اجتماعی - دیدگاه دوم ← 

جهان
تکوینی

جهان 
اجتماعی 2 تعامل جهان اجتماعی با جهان ذهنی در جهان انسانی - دیدگاه قرآن ←  

جهان
فوق طبیعت

جهان
فرهنگی

جهان 
طبیعت 3 تعامل جهان های فرهنگی، جهان طبیعت و جهان فوق طبیعت - دیدگاه قرآن ←  

جهان
فرهنگی

جهان
ذهنی

جهان 
طبیعت 4 اهمیت و تعامل هر سه جهان تکوینی، فرهنگی و ذهنی - دیدگاه سوم ← 

سطح شویم ! با کنکور هم 
هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید می آید، مربوط به ............... است. جهان فرهنگی در برابر ............... قرار داده می شود و هر فرد براساس ............... مسائل . 6۲۱

)خارج�از�کشور�93( روزمرءه زندگی خود را تفسیر می کند. جهان ............... پیش از انسان وجود داشته است.�
2 جهان اجتماعی - جهان انسانی - عقاید و ارزش های خود - ذهنی 1 جهان انسانی - جهان تکوینی - هنجارها و رفتارهای خود - ذهنی  
4 جهان انسانی - جهان ذهنی - عقاید و ارزش های خود - تکوینی 3 جهان فرهنگی - جهان ذهنی - خصوصیات ذهنی خود - تکوینی 

)خارج�از�کشور�92،�با�تغییر(. 6۲۲ در نگاه قرآن، جهان ............... محدود به جهان طبیعت نیست و ادراک و آگاهی نیز محدود به ............... نمی باشد. �
4 انسانی - ذهن افراد 3 تکوینی - انسان  2 فرهنگی - انسان  1 ذهنی - هویت طبیعی 

به ترتیب کدام  یک نظر کسانی است که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و تکوینی می دانند و کدام یک دیدگاه گروهی است که جهان  . 6۲3
)سراسری�92( تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند؟�

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

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

انسان ها قرار می گیرد.
جهان ............... مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از جهان ............... است و گروهی که ............... بین . 6۲4

)سراسری�93( علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.�
1 تکوینی - تکوینی - جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.

2 تکوینی - ذهنی و فردی - جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و تکوینی می دانند.
3 ذهنی - تکوینی - جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان طبیعی و تکوینی می دانند.

4 فرهنگی - ذهنی و فردی - هر دو جهان فرهنگی و جهان تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند.
�)سراسری�99،�ترکیبی�دهم�و�یازدهم(. 6۲5 به ترتیب این موارد ویژگی کدام جهان است؟ 

- علومی را که از روش  های فراتجربی استفاده می کنند، علم نمی شناسد. 
- فرد اندیشه اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می کند. 

- برای بقا و تداوم، ارزش ها و شیوءه زندگی خود را به فرد آموزش می دهد. 
- در اقتصاد هیچ مانعی را بر سر راه خود برنمی تابد. 

2 تکوینی  - فردی  - اساطیری  - دنیوی 1 متجدد - فرهنگی  - اجتماعی  - غرب    
4 سکوال ر  - تکوینی  - توحیدی  - سرمایه داری 3 غرب  - انسانی - سکوالر - اساطیری 
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علمــی دانش 

دانش علمی چگونه آغاز می شود؟

 با تأمل و اندیشه در »دانش عمومی«، »دانش علمی« نسبت به جهان آغاز می شود.
 دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئلءه خاصی مطرح می شود، 

زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارءه آن نیز فراهم می گردد. 
 عینی:

ٔ
نمونه

کاهش یا افزایش بی رویءه جمعیت در یک کشور می تواند زمینءه فعالیت و رشد علم »جمعیت شناسی« را فراهم کند.

ویژگی های فردی که دانش علمی دارد
۱. به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد./۲. آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند./ 3. 

قدرتی می یابد که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.
 عینی:

ٔ
نمونه

بررسی ساعت در گذر زمان
ساعت از قدیمی ترین ابداعات بشر است. او با استفاده از دانش زمان خود برای اندازه گیری، نشان دادن و نگهداری زمان، ابزارهایی مانند ساعت آبی، آفتابی، شنی و شمعی 

ساخته است. امروزه فناوری، انسان را قادر ساخته، ساعت های بسیار ظریف و دقیق الکترونیکی، کامپیوتری و حتی اتمی بسازد.

رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی با ذخیرة دانشی 

  رابطءه دانش عمومی و ذخیرءه دانشی: دانش عمومی بخشی از ذخیرءه دانشی ماست.
  رابطءه دانش علمی و ذخیرءه دانشی: دانش علمی بخشی از ذخیرءه دانشی ماست.

مقایسة دانش علمی و دانش عمومی

  دانش علمی، دقیق تر و عمیق تر از دانش عمومی است.
 عینی:

ٔ
نمونه

زبان، یک پدیدءه اجتماعی است که از دو جنبءه دانش عمومی و دانش علمی قابل بررسی است.
میزان آگاهی که مردم عامی از زبان دارند با میزان آگاهی که زبان شناسان از زبان دارند بسیار متفاوت است. گروه اول، در سطح دانش عمومی آگاهی 

دارند و گروه دوم در سطح دانش علمی آگاهی دارند.

اثر دانش علمی بر دانش عمومی

 اثر دانش علمی بر دانش عمومی: تالش های علمی به تدریج بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.
 در برابر بحران ها و مشکالت؛ کسانی که دارای دانش عمومی هستند، نظر می دهند اما کسانی که دانش علمی دارند نظر دقیق تر و راه حل های صحیح تر ارائه می کنند.

نمونه های عینی:

۱. راه حل هایی که در برابر بحران کم آبی از دانش عمومی و دانش علمی برخاسته است:
راه حل دانش عمومی: »آبیاری کوزه ای« که از روش های سنتی آبیاری در مناطق خشک ایران بوده است. 

راه حل دانش علمی: »آبیاری زیر سطحی با لوله های قطره چکان« است.
۲. پاسخگویی به نیاز انسان به پوشاک:

 صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع بشری است. به تدریج با پیشرفت صنعت، زمینءه علمی شدن نساجی و شکل گیری مهندسی نساجی فراهم شد.

تعارض های میان دانش عمومی و دانش علمی

 جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.
 مثالً جهان متجدد، براساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد. اگر چنین 
رویکردی، به جوامع دیگر که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، سرایت کند، در ذخیرءه دانشی آن جوامع، تعارضاتی پدید 
می آورد. در چنین شرایطی، ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماند و دغدغه و توان الزم 

برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.
 حل تعارض ها به دو شکل صورت می پذیرد: 

۱. دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه دانشی به نفع بخشی دیگر / ۲. طرح ایده های جدید 

ذخیرة دانشىذخیرۀ دانشی
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ایدة علوم انسانی و اجتماعی بومی
ایدءه علوم انسانی و علوم اجتماعی بومی )اسالمی و ایرانی( باید دارای این ویژگی ها باشد:۱. دانشی باشد همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعءه 
خودمان؛ یعنی دانشی باشد که در حل مسائل و مشکالت بومی ما »مفید« و »کارآمد« باشد. ۲. دانشی باشد که دغدغءه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط 

داشته باشد؛ یعنی دانشی باشد به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید و در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد. 

علوم از نظر موضوع با هم متفاوت هستند. 
برای مثال، موضوع علوم فیزیکی  پدیده های طبیعی و موضوع علوم زیستی  موجودات زنده است.

اوایل قرن ۲۰  عده ای در جهان غرب پیدا شدند که به جای »موضوع« بر »روش« علوم تأکید کردند.

نیمۀ دوم قرن ۲۰

۱. این رویکرد با چالش مواجه شد. یکی از این چالش ها در علم ریاضی بود. 
ریاضیات علمی فراتر از تجربه و مشاهده است. مثالً اگر یک میلیون نفر هم زوایای 
داخلی مثلث را اندازه گیری کنند و اعالم کنند 1۷9 درجه است، علم ریاضی مجموع 

زوایای داخلی مثلث را 180 درجه می داند.

۲. در محافل علمی از رونق افتاد.

۱. روش تجربی را تنها روش کسب علم می دانستند.
۲. فقط »علم تجربی« را علم می دانستند.

3. فلسفه، اخالق و علوم دینی را غیر علمی می دانستند.
4. علوم انسانی و اجتماعی را به شرط استفاده از روش تجربی، علم می دانستند.

این گروه

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

دیدگاه اول
وظیفءه 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   
تجربه و به صورت نظام مند« به دست می آید.

افراد  زندگی  از  عمومی:  دانش  روش   
و  »جامعه پذیری«  راه  از  که  می شود  حاصل 

»فرهنگ پذیری« به دست می آید.

و  واقعیت  کشف  راه  )تجربی(  علمی  دانش   
تنها دانش معتبر است.

 دانش عمومی نسبت به دانش علمی ارزش 
ناچیزی دارد.

 جلوی ورود دانش عمومی به قلمرو علمی 
را بگیرد.

شکل دیدگاه اول: متباین هستند. )متخارج هستند.(
دانش عمومی دانش علمی

دیدگاه دوم
 تفاوت جدی میان دانش علمی و عمومی وجود ندارد.

 دیدگاه اول را کامالً مردود می داند.
 هیچ دانشی واقعیت را کشف نمی کند و هیچ دانشی واقعیت را بازخوانی نمی کند؛ بلکه دانش ها، واقعیت را خلق و  بازسازی می کنند. )یعنی 
این که دانش علمی یا عمومی نمی توانند به آنچه واقعاً در واقعیت وجود دارد، دست یابند؛ بلکه آن ها می توانند تفسیری از واقعیت ارائه کنند 

که شاید برابر با واقعیت نباشد.(
 این دیدگاه در تقابل با دیدگاه اول است: الف( همءه دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند. ب( تفکیکی میان دانش عمومی و دانش 

علمی قائل نیست.
دانش عمومیشکل دیدگاه دوم: متداخل هستند. )عموم و خصوص مطلق هستند.(

دانش علمی
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)ترکییب(. ۱۱99 گزینءه ............... در مورد »دانش علمی« نادرست است.  
1 هر وقت در یک جامعه، مسئلءه خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارءه آن نیز فراهم می گردد.

2 دانش علمی فرد را به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رساند.
3 تالش های علمی به تدریج بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.

4 ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود آنگاه که دانش علمی، مطالب دانش عمومی را نقض کند.
)مفهویم(. ۱۲00 در کدام گزینه به ترتیب »اثر دانش علمی بر دانش عمومی« و »اثر دانش عمومی بر دانش علمی« آمده است؟ 

1 بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. - هنگام وقوع یک مسئلءه خاص در جامعه، زمینه برای پیدایش دانش علمی فراهم می شود. 
2 بر ذخیرءه دانش عمومی جامعه می افزاید و دانش علمی را غنی تر می کند. - هنگام وقوع یک مسئلءه خاص در جامعه، زمینه برای پیدایش دانش عمومی 

فراهم می شود. 
3 هنگام وقوع یک مسئلءه خاص در جامعه، زمینه برای پیدایش دانش عمومی فراهم می شود. - بر ذخیرءه دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را 

غنی تر می کند. 
4 هنگام وقوع یک مسئلءه خاص در جامعه، زمینه برای پیدایش دانش علمی فراهم می شود. - بر ذخیرءه دانش عمومی جامعه می افزاید و دانش علمی را غنی تر می کند.

)ترکییب(. ۱۲0۱ کدام گزینه به ترتیب در مورد »علت« و »پیامد« تعارض در جهان های اجتماعی مختلف درست است؟ 
1 تعاریف متفاوت از دانش بر اساس هویت فرهنگی - از رونق افتادن دانش عمومی

2 تعاریف متفاوت از دانش علمی بر اساس هویت فرهنگی - از دست دادن توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی
3 تعاریف متفاوت از هویت فرهنگی - از رونق افتادن دانش علمی

4 تعاریف متفاوت از دانش عمومی - قطع ارتباط دوسویه دانش عمومی و علمی
)ترکییب(. ۱۲0۲ مطالب زیر به ترتیب به کدام یک از دیدگاه ها دربارءه دانش عمومی و دانش علمی مربوط است؟ 

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

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

2 سوم - دوم - اول - سوم  1 دوم - اول - سوم - دوم  
4 سوم - اول - دوم - دوم 3 دوم - دوم - اول - سوم  

جاهای خاص کتاب را فراموش نکنیم!

)مفهویم(. ۱۲03 یادگیری دانش عمومی از چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی ادامه می یابد؟ 
1 از هنگام ورود به مدرسه تا زمانی که فرد به ثبات اندیشه می رسد. 

2 از بدو تولد تا هنگام مرگ
3 از هنگامی که فرد زبان می گشاید تا هنگام مرگ 

4 از هنگام ورود به اجتماع تا هنگام مرگ
»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 صرف . ۱۲04

)مفهویم( 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، مسئلءه خاصی مطرح شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارءه آن نیز فراهم می گردد.
3 تالش های علمی به تدریج بر ذخیرءه 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.
)تصویری - مفهویم(. ۱۲05 در رابطه با »دانش عمومی«، »دانش علمی« و »ذخیرءه دانشی« کدام تصویر درست است؟ 
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تصمیم می گیریم و بعد احساس افتخار می کنیم؟ خیر! ما کنش را انجام می دهیم و بعد 
احساسی در ما ایجاد می شود، بدون این که ارادءه ما در تولید آن احساس نقشی داشته 
باشد؛ پس پیامد غیرارادی است. / »فکر می کنم تالش هایم معنا یافته است؛ چراکه 
توانستم در تعداد قابل توجهی از دانش آموزان این احساس را ایجاد کنم.«: معنابخشی 
کنش، معناداربودن کنش را نشان می دهد. / »به رشته ای که در آن درس می خوانند، 
افتخار کنند.«: افتخارکردن یک حس درونی است که در اثر کنشی که انجام داده ایم، 
صفحات��5و�7 ایجاد شده و پیامد طبیعی و غیرارادی کنش ما است.��

»پرسِش چرا این کار را انجام دادی؟«: دلیل کاری را می پرسد؛ .  ۲3
بنابراین به ویژگی هدفداربودن کنش اشاره دارد. / »یادگرفتن زبان زرگری«: یادگیری 
هر چیزی، در حوزءه آگاهی است؛ پس آگاهانه بودن کنش را می رساند. / »انتخاب بین 
دو راه«: هر نوع انتخابی، ارادی بودن کنش را نشان می دهد؛ چراکه اگر اراده نداشته 
باشیم، توانایی انتخاب نداریم. / »پاسخ سالم دیگری را دادن«: فردی به ما سالم کرده 
و در پی آن ما پاسخی دادیم؛ پس با »پیامد« سروکار داریم و از آنجایی که با ارادءه 
خود این کار را کرده ایم، به پیامد ارادی کنش اشاره دارد. / »فعالیتی که انسان انجام 
می دهد«: تعریف کنش، کار، عمل، فعل و ... است. / »این حکایت از سعدی«: برای 
صفحات��5و�7 نشان دادن اهمیت شناخت پیامدهای کنش آورده شده است.��

»تبریک دوستانم برای قوی شدن اندامم«: پیامد ارادی است؛ اما .  ۲4
نه ارادءه کنشگر؛ بلکه وابسته به ارادءه دیگران است. / »متناسب شدن اندامم«: پیامد 
است و پیامدی است که ناشی از ورزش است و اگر ورزش کنیم، بی آنکه تحت ارادءه 
ما این اتفاق بیفتد، اندام متناسبی پیدا می کنیم. / »احساس کنترل بر خود«: وقتی 
کنش ما کنترل کردن خشممان است، پیامد آن این است که احساس می کنیم بر 
خود کنترل داریم که این امر؛ یعنی احساس کنترل بر خود با ارادءه ما پیدا نشده؛ بلکه 
با انجام کنش کنترل خشم، این احساس به وجود آمده است. / »عدم پرخاشگری«: 
پیامد کنترل خشم است؛ وقتی ما بتوانیم خودمان را کنترل کنیم و در مقابل موردی 
که خشم مان را برمی انگیزد، پرخاشگری نکنیم؛ یعنی با ارادءه خودمان چنین کرده ایم. 
صفحة�7 �

پیامد .  ۲5 این  اما  است؛  سیگارکشیدن  کنش  پیامد  قلب«:  »تپش 
دست دادن  »از   / است.  طبیعی  و  غیرارادی  بلکه  نمی آید؛  به وجود  فرد  ارادءه  با 
دوستان«: پیامد کنش سیگارکشیدن است و به ارادءه دوستانی بستگی دارد که با 
دیدن سیگارکشیدن آن فرد از او دور می شوند. نتیجه این که پیامد ارادی وابسته 
به ارادءه دیگری است. / »احساس پاکی روح«: پیامد کنش رعایت حیا و پیامدی 
غیرارادی است. / »تشویق اجتماعی«: پیامد کنش رعایت حیا است و چون توسط 
صفحات��6و�7 دیگران انجام می پذیرد؛ پس پیامد ارادی وابسته به ارادءه دیگری است.��

»الف«: بر سر دوراهی انتخاب قرارگرفتن: به این معنا است که .  ۲6
فرد باید تصمیم گیری کند و هر تصمیم گیری به اراده مربوط است. / »ب«: برج 
ایفل نماد فرانسه است: هر نمادی بر معنایی داللت دارد؛ پس به معناداری کنش 
مربوط است. / »پ«: بوقی که مفهوم اعتراض دارد بر معانی متفاوت بوق زدن اشاره 
انجام کنِش  دارد؛ پس درست نیست. »کالس رفتن برای یادگیری شنا« به  دلیل 
کالس رفتن اشاره دارد و »دالیل«، نشان دهندءه هدفداربودن هستند. »تعریف کردن 
جوک برای خنداندن« به دلیل انجام کنِش تعریف کردن جوک اشاره دارد؛ پس این 
مورد نیز بر هدفداربودن کنش داللت دارد. »لباس  تمیز پوشیدن به منظور شادبودن« 
بر دلیل و چرائی داللت دارد که آن هم به هدفداربودن کنش اشاره دارد./ »ت«: 
استفاده از دفترچه راهنمای یک کاال به این مفهوم است که فرد برای استفاده از 
وسیله ای، دفترچءه راهنمای آن را مطالعه می کند تا نسبت به آن وسیله آگاهی کسب 
صفحة�5 کند؛ پس بیانگر ویژگی آگاهانه بودن کنش است.��

»آدمی در گرو عمل خویش است«: این آیه توجه انسان را به .  ۲7
پیامدهای عمل و کنش انسان جلب می کند. / »نام دیگر کنش«: فعالیت انسانی 
است. / »اقداماتی که برای زندگی در جایی که قبالً نبودیم، انجام می دهیم.«: از 
آنجایی که می خواهیم نسبت به شرایط آن مکان مطلع شویم؛ پس کنشی که انجام 
صفحات��4و5 می دهیم، آگاهانه است.��

تصویر »الف«: به آلودگی هوا و اتومبیل ها اشاره می کند. دقت کنید .  ۲8
که آلودگی هوا کنش نیست؛ بلکه پیامد کنش است؛ پس گزینءه »2« نادرست است. از 
طرف دیگر، آلودگی هوا، پیامد ناخواسته و غیرارادی یا طبیعی است. / تصویر »ب«: 
این تصویر با توجه به گزینه ها یا باید »هدفدار« باشد و یا »معنادار«. در واقع هدف 
در این تصویر نشان داده نشده؛ بلکه باید کشف کنیم که منظور این تصویر چیست و 
کشف منظور؛ یعنی کشف معنا در این تصویر؛ پس معنادار بودن این تصویر را نشان 
صفحات��5و�7 می دهد.��

»دست باال بردن برای اجازه خواستن از معلم«: با ارادءه خودمان .  ۲9
اجازه می گیریم؛ پس کنش ارادی است و دست باال بردن، نمادی است برای اجازه 
گرفتن و نمادها به ویژگی معناداربودن کنش اشاره دارند. )رد گزینه های »2« و »۴«(. 
/ »یادگرفتن درس«: ما درس می خوانیم و اگر اصول یادگیری را رعایت کرده باشیم 
و خوب درس بخوانیم، در پی آن، یادگیری بدون این که ما بخواهیم به وجود می آید؛ 
پس غیرارادی )طبیعی( است )رد مجدد گزینءه »۴«(. / »پاسخ دادن به پرسش های 
امتحانی«: تا ما نخواهیم به یک سؤال جواب نمی دهیم؛ پس ارادی )غیرطبیعی( است. 
)رد گزینءه »1«(. تا اینجا پاسخ مشخص شد؛ اما ادامه می دهیم. / »غمگین شدن از 
شنیدن یک خبر«: غمگینی یا شادی، امری نیست که ما بخواهیم اتفاق بیفتد. خبر را 
که می شنویم در خودمان حس غمگینی داریم؛ پس غیرارادی است و از طرف دیگر 
صفحات��5و�7 پیامد است، نه کنش.��

این تست تمرین خوبی است برای این که یک بار دیگر تیپ تستی .  30
همانند تست قبل را تمرین کنید. »یادگرفتن درس«: ما درس می خوانیم و اگر اصول 
یادگیری را رعایت کرده باشیم و به خوبی درس بخوانیم، در پی آن، یادگیری بدون 
این که ما بخواهیم به وجود می آید؛ پس غیرارادی )طبیعی( است و دقت کنید که یاد 
گرفتن درس، پیامد کنش است. / »شکست ناشی از تصمیم احساسی«: دقت کنید که 
عبارت روی شکست تأکید دارد و شکست پیامد کنشی بوده است که در اینجا »تصمیم 
احساسی« است؛ اما پیامد غیرارادی و طبیعی است. / »قبولی در امتحان«: امتحان دادن 
کنش ارادی است؛ اما قبولی در امتحان به نمرءه ما مربوط است که توسط معلم داده 
می شود و کنش ارادی معلم است. البته در اینجا تفاوتی میان این دو اراده قائل نشده 
است و با توجه به گزینه ها آن را ارادی می گیریم و البته امر بیرونی هم هست؛ یعنی 
»الف« / »نشاط پس از ورزش«: شادی امری نیست که ما بخواهیم اتفاق بیفتد. پیامد 
صفحات��5و�7 ورزش کردن خودبه خودی رخ می دهد.��

»یادگیری .  3۱ کنید.  مجدد  تمرین  تألیفی  تست  با  دیگر  بار  یک  
دوچرخه سواری پس از تمرین های زیاد«: تمرین دوچرخه سواری یک کنش ارادی است؛ 
اما نتیجه اش چه؟ نتیجه و پیامد خودش روی می دهد؛ چراکه فرد اگر خوب تمرین کند، 
این  نمی تواند جلوی یادگیری خود را بگیرد و یادگیری خودبه خود روی می دهد؛ پس 
 / این کنش، طبیعی و غیرارادی است.  پیامد  پیامد کنش مربوط است و  به  موضوع 
»احساس ناامیدی وقتی نمی توانیم به آرزویمان برسیم«: دقت کنید که عبارت روی احساس 
ناامیدی تأکید دارد و ناامیدی پیامد کنش یا عدم انجام کنشی بوده است که در اینجا ناشی 
از نرسیدن به آرزوهاست. ناامیدی را ما خودمان ایجاد نمی کنیم؛ بلکه در اثر کنشی به ما 
داده می شود؛ پس غیرارادی و طبیعی است. / »پذیرفته شدن در هر آزمونی«: امتحان  دادن، 
کنش ارادی است؛ اما قبولی در آن به نمرءه ما مربوط است که توسط معلم داده می شود 
و کنش ارادی معلم است. البته در اینجا تفاوتی میان این دو اراده قائل نشده است. / 
»خستگی پس از انجام کار روزانه«: خستگی امری نیست که ما بخواهیم اتفاق بیفتد. انجام 
صفحات��5و�7 کار موجب شده است؛ پس پیامد غیرارادی و طبیعی است.��

زیرا .  3۲ هستند؛  درونی  کنش  اندیشیدن،  و  تصمیم گیری  ادراک، 
ترسیدن،   :»1« گزینءه  بررسی سایر گزینه ها:  نکرده اند.  پیدا  بیرونی  هنوز شکل 
مختص انسان نیست بلکه در میان سایر موجودات نیز دیده می شود. / گزینءه »2«: 
بیان کردن، کنش بیرونی است. لرزش بدن به هنگام ترسیدن، فعالیت غیرارادی 
است و کنش انسانی نیست که درونی یا بیرونی باشد. / گزینءه »۴«: تپش قلب و 
صفحة�10 احساس، فعالیت های غیرارادی هستند و خندیدن، کنش بیرونی است. �
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بر اساس دیدگاه سوم، هیچ جهانی بی اهمیت نیست و نادیده .  6۱6
اما چنین  نادرست است؛  نیز   »2« گرفته نمی شود. ممکن است فکر کنید گزینءه 
نیست؛ زیرا وقتی از تعامل و اهمیت سه جهان می گوید؛ پس قطعاً برای هرکدام 
صفحة�۸ نیز جایگاه ویژه ای قائل خواهد بود.  

است .  6۱7 باورهایی  محصول  محیط زیست،  امروزی  وضعیت 
به طبیعت  این دو دیدگاه  از  و دوم می بخشد؛ چراکه هیچ کدام  اول  که دیدگاه 
به عنوان آیءه خداوند نگاه نمی کنند. آلودگی طبیعت و محیط زیست نتیجءه کارهای 
صفحة�9 شتاب زده و نابخردانءه انسان ها است.  

مفهوم آیه به تعامل فعال میان جهان تکوینی با سایر جهان ها .  6۱8
صفحة�9 اشاره دارد.  

»الف«: اگر انسان از خویشتن و جهان هستی شناخت درستی .  6۱9
با جهان هستی و شکوفایی استعدادهای خویش  از تعامل صحیح   نداشته باشد، 
انسان  مانع دست یابی  که  اعمالی  و  باورها  از  کریم  قرآن  »ب«:   / می ماند.  در 
که  یاد می کند  و سالسل  اغالل  به  و جهان هستی می شوند،  به حقیقت خویش 
صفحة�9 زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند.  

»الف«: آنچه با توجه به آیه قابل درک است، این است که .  6۲0
مردم نقشی را ایفا کرده اند که جهان تکوینی در مقابل آنان واکنش نشان داده و 
اگر نقششان را تغییر دهند، واکنش جهان تکوینی هم تغییر خواهد کرد. درواقع 
نشان دهندءه تعامل میان جهان تکوینی و جهان فرهنگی یا اجتماعی است. بر همین 
صفحة�۸ اساس تنها گزینءه »3« درست است.  

چرا اولین جای خالی با پاسخ جهان اجتماعی )جهان فرهنگی( .  6۲۱
پر نمی شود؟ به این دلیل که در سؤال، اشاره نشده که این کنش انسانی رو به 
دیگری است یا خیر. به همین دلیل هم شامل جهان اجتماعی و هم شامل جهان 
فردی می شود؛ پس فعالً گزینه های »1« و »۴« درست هستند. نقطءه مقابل جهان 
صفحات��4تا�6 فرهنگی )جهان اجتماعی( جهان فردی )جهان ذهنی( است.  

در نگاه قرآن، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعت نیست .  6۲۲
صفحة�۸ و ادراک و آگاهی نیز محدود به انسان نمی باشد.  

گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر می دانند؛ )یعنی دیدگاه .  6۲3
دوم( معتقدند هم جهان فردی و هم جهان طبیعی تحت تأثیر فرهنگ است. بخش 
اول گزینءه »3« درست است. ادامءه گزینءه »3« به دیدگاه اول اشاره دارد که جهان 
صفحات��7و�۸ تکوینی را محدود به جهان طبیعت می دانند.  

جهان تکوینی )طبیعت و فوق طبیعت( مستقل از این که ما .  6۲4
بخواهیم وجود دارد؛ پس گزینءه »1« یا »2« درست است. در نزد مسلمانان جهان 
 »1« گزینءه  و  نادرست   »2« گزینءه  پس  است؛  تکوینی  جهان  از  بخشی  طبیعت 
صفحات��6تا�۸ درست خواهد بود.  

این سؤال، یک سؤال ترکیبی از پایه های دهم و یازدهم است. .  6۲5
وحیانی  و  عقالنی  روش های  همان  فراتجربی  روش های  از  منظور  اول«:  »قسمت 
است. در جهان متجدد؛ یعنی غرب بعد از رنسانس یا غرب چهارصد سال اخیر، 
آدمیان متوجه اهداف دنیوی هستند و برای رسیدن به آن از علوم تجربی استفاده 
می کنند؛ بنابراین علوم فراتجربی را علم نمی دانند. با این تعریف گزینءه »2« قطعاً 
رد می شود، گزینءه »1« قطعاً تأیید می شود و بین گزینه های »3« و »۴« نیز ممکن 
برطرف  گزینه  رد  و  بعدی  قسمت های  با  تردید  این  شویم.  تردید  دچار  است 
می شود. / »قسمت دوم«: در همین درس خواندیم که تا وقتی انسان می اندیشد 
یا تصمیم می گیرد، در محدودءه جهان فردی و ذهنی خود قرار می گیرد؛ اما همین 
تصمیم  براساس  یا  کند  مطرح  نوشته«  یا  »گفته  به صورت  را  خود  اندیشءه  که 
خود با دیگری رفتار کند، دیگر از محدودءه جهان فردی خود خارج شده و وارد 
جهان اجتماعی یا فرهنگی می شود. / »قسمت سوم«: در کتاب پایءه دهم، درس 
نهم، خواندید که جهان اجتماعی برای بقا و تداوم خود، ناچار است که ارزش ها 
و هنجارهای زندگی مناسب با خود را طی روند جامعه پذیری به افراد آموزش 
دهد؛ بنابراین با این قسمت به راحتی گزینه های »2«، »3« و »۴« رد می شوند. / 

»قسمت چهارم«: در کتاب پایءه دهم، درس 1۴، خواندید که در مدل اقتصادی 
غرب )سرمایه داری(، عامل اصلی هویت یابی افراد، سرمایه است و اقتصاد غرب، 
هیچ مانعی را در راه رسیدن به سود برنمی تابد. این قسمت در گزینه های »1« و 
ترکیبی�دهم�و�یازدهم »۴« به درستی آمده است.�

»الف« و »ب« درست هستند؛ ولی »پ« نادرست است. اگر .  6۲6
بخواهیم این عبارت را درست کنیم، باید به جای »شکل نمی گیرد.« بگوییم »شکل 
صفحة�11 می گیرد.«�

سه مورد اول درست است و مورد »ت« نیز اگر گفته می شد .  6۲7
�صفحة�11 که اجزا و عناصر فرهنگ نیز امکان گسترش دارند، درست بود. 

هر سه مورد اول از دالیل تنوع فرهنگی است.  صفحة�11.  6۲8
سلطه جو .  6۲9 ندارند،  را  جهانی شدن  ظرفیت  که  فرهنگ هایی 

و  ارزش ها   :»3« و   »1« گزینه های  )رد  باشند.  سلطه پذیر  می توانند  اما  نیستند؛ 
عقاید این نوع از فرهنگ ها، عام و جهان شمول نیستند؛ بلکه قومی و منطقه ای اند؛ 
زیرا ظرفیت جهانی شدن را ندارند و نمی توانند از مرزهای جغرافیایی عبور کنند؛ 
صفحة�12 بنابراین گزینءه »۴« را نیز رد می کنیم.��

در گونءه نخست و دوم یک ویژگی مشترک وجود دارد که .  630
به دلیل جهانی شدن، هر دو »سلطه گرایانه« هستند؛ چراکه عدم نگاه سلطه، فرهنگ 
را جهانی نمی کند؛ پس گزینه های »1« و »۴« نادرست هستند. گونءه دوم موافق با 
فطرت آدمی است؛ پس گزینءه »3« نیز نادرست است.  صفحات��12و�13

منظور از فرهنگ جهانی مطلوب، فرهنگ حق است که دارای .  63۱
رد  را   »3« و   »1« گزینه های  است؛ پس می توانیم  و جهان شمول  عام  ارزش های 
کنیم، فرهنگ حق از عقاید و آرمان های مشترک انسانی و سعادت همءه انسان ها 
سخن می گوید. می دانید که، رفتارها و هنجارها براساس عقاید و ارزش ها شکل 
ارزش ها  و  عقاید  با  رفتارها  و  هنجارها  بگوییم  می توانیم  ما  بنابراین  می گیرند؛ 

سازگار هستند، نه برعکس آن که در گزینه های »1« و »۴« ذکر شده است.�
صفحات��13و�14 �

منظور از فرهنگ جهانی مطلوب، فرهنگ حق است که دارای .  63۲
 »۴« و   »3«  ،»1« گزینه های  دوم  بخش  می باشد،  جهان شمول  و  عام  ارزش های 
نادرست هستند؛ اما بخش اول گزینه  های »3« و »۴« مفهومی هستند که می تواند 
�صفحات��13و�14 در ارتباط با هر فرهنگی چه حق و چه باطل باشد. 

ارزش های .  633 و  عقاید  سنجش  برای  میزانی  و  معیار  حقیقت 
مختلف است. گزینءه »1« به عدالت اشاره دارد. گزینءه »2« به معنویت اشاره دارد.
صفحة�14 �

زندگی .  634 و  مرگ  دربارءه  بنیادین  پرسش های  به  »معنویت« 
انسان پاسخ می دهد و مانع ایجاد بحران های روحی و روانی در فرد می شود.��صفحة�14

انسان: .  635 بر  ظلم  زمینءه  ایجاد  مانع  عبارت ها:  همءه  بررسی 
برای  امری  از  روانی: معنویت/ رهایی  و  بحران های روحی  وقوع  مانع  آزادی/ 
با  فرهنگ هایی  وجود  سلطه گران:  نفوذ  عامل  آزادی/  دیگر:  امری  به  رسیدن 
/ عامل  بین جوامع: عدالت  تفرقه  از  و غیرمسئول/ جلوگیری  رویکرد جبرگرا 
صفحات��14و�15 پابرجا ماندن آسمان ها و زمین: عدالت��

گزینءه »1« مربوط به اثرات مسئولیت و تعهد است، نه عدالت.  636
�صفحة�15 �

فراهم شدن زمینءه ظلم بر انسان: ناشی از عدم وجود ارزِش .  637
آزادی است. / بحران های روحی و روانی: ناشی از عدم وجود معنویت در فرهنگ 
است.  غیرمسئوالنه  و  جبرگرایانه  رویکرد  از  ناشی  سلطه گران  نفوذ   / است. 
صفحات��14و�15 )مسئولیت و تعهد(��

این مسئولیت و تعهد است که زمینءه گسترش و تحقق عقاید .  638
صفحة�16 و ارزش های جهان شمول را فراهم می آورد نه عقالنیت.��

بشر عالوه بر پرسش های بنیادین، با شرایط تاریخی مختلفی .  639
مواجه می شود که پرسش ها و نیازهای متفاوتی ایجاد می  کند و عقالنیت سطح دوم 
پاسخ گوی این پرسش هاست.  صفحة�16
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شکل .  ۱۱87 غرب  جهان  در  بیستم  قرن  اوایل  از  رویکرد  این 
گرفت و در نیمءه دوم قرن بیستم از رونق افتاد و فلسفه و اخالق و دین را کالً جزء 
صفحة��7 علوم نمی دانست. �

بررسی عبارت های نادرست: الف( نادرست است. زیرا: این .  ۱۱88
نوع آگاهی، یک بخش از ذخیرءه دانشی یعنی »دانش عمومی« است. / ت( نادرست 
صفحات��2و��3 است. زیرا: دانش عمومی، زیرمجموعءه ذخیرءه دانشی است. �

به دست می آورند.«: .  ۱۱89 زندگی  انسان ها در طول  »دانشی که 
دانش عمومی؛ »دانشی که برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد«: دانش 
علمی؛ »دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.«: جهان اجتماعی، یعنی جامعه و 
صفحات��3تا��5 فرهنگی که در آن زندگی می کنیم.�

در کتاب در دو مورد نحوءه شکل  گیری مطرح شده، یک مورد .  ۱۱90
گفته شده که دانش علمی با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید که نحوءه 
شکل گیری آن را نشان می دهد و در موردی دیگر )همان صفحه( گفته شده که دانش 
علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند. پس 
در مورد شکل گیری، هر دو گزاره درست است. پس قسمت اول سؤال در گزینه های »1«، 
»2« و »3« می تواند درست باشد. گزینءه »۴« قسمت اول نادرست است؛ زیرا به جای دانش 
عمومی، ذخیرءه دانشی قرار داده است. در قسمت دوم سؤال فقط گزارءه دوم را می توان قرار 
صفحة��5 داد. بنابراین گزینءه درست، گزینءه »3« است. �

تجربیات .  ۱۱9۱ از  که  می دهد  انسان  به  امکانی  عمومی  دانش 
کند  فکر  کاری  هر  انجام  برای  باشد  نداشته  نیاز  که  کند  استفاده  دیگران  قبلی 
تا آگاهی الزم را به دست آورد. پس در وقت او صرفه جویی می شود و می تواند 
به فعالیت های جدیدتری برای ارتقای ذخیرءه دانشی خود بیندیشد. در غیر این 
صفحة�4 صورت به سختی بر ذخیرءه دانشی او افزوده می شود.�

این سؤال به نوعی توضیح شکل های سؤال باال می باشد..  ۱۱9۲
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »1«: نادرست است زیرا حوزءه دانش علمی گسترده تر 
نیست. / گزینءه  »2« و »3«: نادرست هستند، زیرا اگر بگوییم یکی از دانش های علمی یا 
عمومی، دیگری را در  بر می گیرد. به این معنی است که رابطءه این دو را عموم و خصوص 
من وجه بدانیم، در حالی که در کتاب گفته شده دانش عمومی، مقدمءه  دانش علمی است 
صفحات��3تا�6 و بخش گسترده تر ذخیرءه دانشی را در بر می گیرد.�

بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: قسمت اول و دوم درست .  ۱۱93
است./ گزینءه »3«: قسمت اول نادرست است، زیرا تعریف دانش عمومی است و 
قسمت دوم درست است./ گزینءه »۴«: قسمت اول و قسمت دوم درست است./ 
گزینءه »2«: قسمت اول درست اما قسمت دوم نادرست است و در تعریف دانش 
صفحات��2و�3 عمومی استفاده می شود، نه ذخیرءه دانشی. �

الف( راه رفتن در یک خیابان، وقتی در حالت خاصی نباشد نیاز .  ۱۱94
به دانش علمی ندارد. پس: دانش عمومی است./ ب( واژءه حرفه ای نشان می دهد که 
فرد آموزش دیده است. پس: دانش علمی است./ پ( کالس آموزشی امداد، به روش 
علمی آموزش می دهد. پس: دانش علمی است./ ت( این یادگیری در اثر تجربءه فردی 
صفحات��3تا�5 است پس: دانش عمومی است. �

الف( تسلط بر دستور زبان، شناخت علمی است، زیرا فقط .  ۱۱95
متخصصان علم زبان شناسی می توانند آن را دریابند و آموزش دهند./ ب( ترافیک 
یک پدیدءه اجتماعی است و شناخت عمومی حکم می کند که برای رهایی از این امر از 
وسایل نقلیءه عمومی استفاده شود در حالی که در دانش علمی از چرایی وقوع ترافیک 
و راه حل نهایی آن سخن به میان می آید./ پ( جمعیت شناسی یک علم است./ 
ت( ایستادن پشت چراغ قرمز براساس دانش عمومی رخ می دهد و معموالً انسان ها 
برحسب عادت این عمل را تکرار می کنند و از آگاهی و دانشی که در پس آن نهفته 
صفحات��5و�6 است، غافل اند.�

»نتیجءه داشتن دانش علمی«: 1. به درک عمیقی از شناخت .  ۱۱96
عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. / 2. آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت 
عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند./ 3. قدرتی می یابد که از حقایق 
موجود در شناخت عمومی دفاع کند. )بخش اول گزینه های »1« و »۴« درست 

است.(/ »شیوءه آغاز دانش علمی«: با تأمل و اندیشه در شناخت عمومی/ »نتیجءه 
ورود به جهانی که دیگران در آن زندگی می کنند«: شریک شدن در مجموعه ای 
صفحات��5و�4 از شناخت ها که آن ها دارند.�

دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، .  ۱۱97
شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئلءه خاصی 
برای  زمینه  می آید(  وجود  به  عمومی  دانش  در  مشکلی  )یعنی  می شود،  مطرح 
صفحة�5 پیدایش و رشد دانش علمی دربارءه آن نیز فراهم می گردد.�

»چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«: .  ۱۱98
درصورتی که دانش علمی جدیدی مغایر با هویت فرهنگی افراد به آن جامعه نفوذ کند. 
/ »نتیجءه تعارض بین این دو دانش«: 1. قطع ارتباط دوسویءه این دو نوع دانش 2. از رونق 
افتادن دانش علمی. / »روش حل این تعارض«: 1. دست برداشتن از بخشی از ذخیرءه 
صفحة�6 دانشی به نفع بخش دیگر 2. طرح ایده های جدید�

گزینءه »۴« نادرست است. زیرا: آن گاه چنین روی می دهد .  ۱۱99
تعاریف  خود،  فرهنگی  هویت  به  توجه  بدون  مختلف  اجتماعی  جهان های  که 
صفحة�6 یکسانی از دانش علمی ارائه کنند.�

»اثر دانش عمومی بر دانش علمی«: هر وقت در یک جامعه، .  ۱۲00
مسئلءه خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارءه آن 
نیز فراهم می گردد. یعنی دانش عمومی منجر به ایجاد دانش علمی شده است. / 
»اثر دانش علمی بر دانش عمومی«: تالش های علمی نیز به تدریج بر ذخیرءه دانش 
علمی جامعه می افزاید و هم دانش عمومی را غنی تر می کند. سایر اثرات دانش 
صفحة�5 علمی بر دانش عمومی را در صفحءه ۵ کتاب درسی مطالعه کنید. �

خود، .  ۱۲0۱ فرهنگی  هویت  بر اساس  مختلف،  اجتماعی  جهان های 
میان جهان های  تعارض  وقوع  بنابراین علت  دارند،  علمی  دانش  از  متفاوتی  تعاریف 
اجتماعی و یا درون یک جهان اجتماعی مشخص شد. پس گزینءه »1« ناقص و گزینءه 
»۴« نادرست است. / پیامد: 1. قطع ارتباط دوسویءه دانش عمومی و دانش علمی 2. از 
رونق افتادن دانش علمی3. از دست دادن توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش 
صفحات��6و�7 عمومی. بنابراین قسمت دوم همءه گزینه ها درست است به جز گزینءه »1« .�

بلکه .  ۱۲0۲ نمی شود  محدود  تجربی  دانش  به  علمی  دانش  الف( 
دانش های فراتجربی مانند عقالنی و وحیانی را شامل می شود.: دیدگاه سوم/ ب( 
دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید: دیدگاه 
اول/ پ( همءه دانش ها دانش حاصل از زندگی است: دیدگاه دوم /  ت( در برخی از 
صفحة�۸ نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد: دیدگاه دوم.�

انسان با ورود به جهانی که دیگران در آن به سر می برند .  ۱۲03
این  می شود.  آن ها شریک  با  شناخت ها  از  مجموعه ای  در  تولد(،  بدو  در  )یعنی 
ادامه  فرد  تا هنگام مرگ  روند  این  است.  دانش مشترک، همان دانش عمومی 
صفحات��2تا�4 می یابد.�

این فیلم نشان می دهد که: اگر جهان اجتماعی، دانش عمومی .  ۱۲04
صفحة�4 الزم برای انجام کنش را در اختیار ما قرار ندهد، انجام هر کنشی دشوار است. �

ذخیرءه دانشی به دو بخش تقسیم می شود: 1. دانش عمومی .  ۱۲05
2. دانش علمی. پس گزینه های »2« و »۴« نادرست هستند. دقت کنید که در کتاب 
درسی گفته شده است: دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرءه دانشی است پس 
صفحات��3و�4 سطح بزرگ تری را در برمی گیرد. گزینءه »3« نادرست است. �

به .  ۱۲06 )صحبت  داریم  عمومی  دانش  هم  ما  زبان  مورد  در 
زبان مادری( و هم می توانیم دانش علمی داشته باشیم. )تسلط به دستور زبان 
آبیاری  و  است  شده  ایجاد  علمی  دانش  براساس  الکترونیکی  ساعت  مادری( 
کوزه ای براساس دانش عمومی برای ما قابل استفاده است و دانشی است که 
صفحات��5و�6 در طی زندگی اجتماعی ایجاد شده است.�

از دانش علمی در جهان های .  ۱۲07 تفاوت تعاریف مختلف  »علت 
اجتماعی متفاوت«: جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف 
متفاوتی از دانش علمی دارند./ »آبیاری زیر سطحی با لوله های قطره چکان« پیشنهاد 
صفحة�6 دانش علمی برای مواجهه با کم آبی است.�




