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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

)  1( جامعه شناسی 

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

نادرستدرست 1 کنش�اجتماعی�تنها�در�حضور�فیزیکی�دیگران�صورت�نمی�گیرد.�

نادرستدرست 2 کنش�اجتماعی�خردترین�پدیده�اجتماعی�است.�

نادرستدرست 3 پیامدهای�غیرارادی�کنش�انسانی�قطعی�است. 

با�توجه�به�ارادی�بودن�کنش،�فعالیت�هایی�مانند�بسته�شدن�چشم�هنگام�نزدیک�شدن� 4
نادرستدرست جسم�به�آن،�کنش�محسوب�می�شوند.� �

 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزکاللزکنید.ز

نوعی�کنش�است�که�با�توجه�به�دیگران�انجام�می�شود:�  5

به�شیوۀ�انجام�کنش�اجتماعی�که�مورد�قبول�افراد�جامعه�است�گفته�می�شود:� 6

ارزش�هایی�که�مردم�به�آن�عمل�می�کنند�این�از�قلمروهای�جهان�اجتماعی�را�می�سازد:�  7

�و� . 8 جهان�های�اجتماعی�مختلف�را�می�توان�بر�اساس�این�معیارها�ارزیابی�کرد:�
 

ج(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.ز

کدام�پدیده�در�قلمرو�آرمانی�جهان�اجتماعی�قرار�می�گیرد؟ 9

  1( امنیت در یک کشور آشوب زده   2( انقالب اسالمی در ایران
کدام�یک�را�می�توان�از�اهداف�میان�مدت�دانست؟ 10

  1( انجام تکالیف درسی    2( قبول شدن و به کالس باالتر رفتن
فرهنگ�هر�جامعه�چگونه�به�نسل�بعدی�منتقل�می�شود؟ 11

  1( تعلیم و تربیت    2( وراثت
جهان�اجتماعی�و�نظم�آن�چگونه�است؟ 12

  1( تکوینی    2( اعتباری
 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.ز

برای�کنش�فردی�بیرونی�و�درونی�مثال�بزنید. 13

منظور�از�الیه�های�سطحی�و�عمیق�در�جهان�اجتماعی�چیست؟ 14

آرمان�اجتماعی�چیست؟ 15

قوانین�راهنمایی�و�رانندگی�چه�فرصت�و�چه�محدودیتی�را�برای�انسان�ها�فراهم�می�کند؟ 16
 

هز(زـهزســالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

هدف�دار�بودن�کنش�انسان�به�چه�معناست؟�مثال�بزنید.� 17

برای�پیامدهای�ارادی�و�غیرارادی�کنش�انسان�مثال�بزنید.� 18

جهان�اجتماعی�را�با�یک�موجود�زنده�مقایسه�کنید�)�2مورد(. 19

آیا�پدیده�های�طبیعی�مثل�سیل�می�توانند�به�جهان�اجتماعی�راه�یابند؟ 20

) ل        ـوزــــزــمزآ4آ

1
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

)  1( جامعه شناسی 

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

نادرستدرست 1 لیز�خوردن�روی�پوست�موز�پیامد�ارادی�کنش�است.�

نادرستدرست 2 کنش�اجتماعی�تنها�در�حضور�فیزیکی�دیگران�صورت�نمی�گیرد.�

نادرستدرست 3 قوانین�راهنمایی�و�رانندگی�نسبت�به�عالئم�راهنمایی�بعد�ذهنی�کمرنگ�تری�دارد. 

نادرستدرست 4 ارزش�های�اجتماعی�در�آرمان�ها�متبلور�می�شوند.�
 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزکاللزکنید.

�کنش،�کسی�که�به�زبانی�آگاهی�ندارد،�نمی�تواند�با�آن�زبان�صحبت�کند. 5 به�دلیل�ویژگی�

�جهان�اجتماعی�قرار�دارد. 6 �است�و�در�الیه�های� این�موضوع�که�»برای�دانا�شدن�باید�به�مدرسه�رفت«�یک�

�خود،�افق�ها�و�ظرفیت�های�جدیدی�را�برای��انسان�ها�فراهم�می�کند. 7 هر�جهان�اجتماعی�بر�اساس�

�تصور�اعضای�جهان�اجتماعی�از�وضعیت�مطلوب�فرهنگ،�سیاست�و�خانواده�است. 8
 

ج(زهرزیکزـ زعبارـتزستـوزسمـزرـسـزرـزـهزعبارتزلناسبزـ زستـوزسمـزچپزـصلزکنید.ز

9( آگاهی مشترک و عمومی

10( حاصل کنش اجتماعی انسان ها

11( ابزار شناخت ارزش ها

12( مالک هویت یابی افراد

فرهنگ

عقل

امنیت

تجربه

عقاید و ارزش ها

 
دز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.ز

جدول�زیر�را�کامل�کنید.� 13

متغیرثابتاجتماعیفردیانتسابیاکتسابیویژگی

وقت�شناس



انسان�ها�با�توجه�به�کدام�امر،�کنش�های�خود�را�انجام�می�دهند؟ 14

برای�کنش�درونی�فردی�و�بیرونی�اجتماعی�مثال�بزنید. 15

دو�مورد�از�مهم�ترین�نهادهای�اجتماعی�چیست؟ 16

عامل�پیدایش�جهان�اجتماعی�مختلف�چیست؟ 17

مالک�حق�بود�یک�ارزش�چیست؟ 18

2

2/5

) ل        ـوزــــزدـمزآ2آ
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) م        ـوزــــزــمزآآآ

)  1( جامعه شناسی 

الف(زـرستیزیازـاـرستیزعباراتز یرزرازمشخصزکنید.

نادرستدرست 1 در�سال��1393اصول�کلی�سیاست�های�جمعیتی�ایران�تصویب�شد.�

نادرستدرست 2 دو�معنای�ازخودبیگانگی�شامل�ازخودبیگانگی�فطری�و�ازخودبیگانگی�حقیقی�است.�

نادرستدرست 3 مسدود�بودن�راه�ارتقا�و�تحرک�اجتماعی�صعودی�برای�همۀ�اقشار�جامعه�را�انسداد�اجتماعی�می�گویند.�

نادرستدرست 4 حق�و�باطل�بر�مدار�بینش�و�گرایش�جهان�های�اجتماعی،�دچار�تغییر�نمی�شود.�
 

ب(زجاهایزخالیزرازـازعباراتزمناسبزکاملزکنید.ز

�به�تاریخ�بشریت�دارند�از�جهان�های�اجتماعی�متفاوتی،�مثل�غرب،�اسالم�و�...�یاد�می�کنند. 5 کسانی�که�نگاه�

�به�دست�می�آید. 6 اولین�و�مهم�ترین�آشنایی�های�کودک�با�جهان�اجتماعی�از�طریق�

�می�گویند. 7 جابه�جایی�افراد�از�یک�موقعیت�اجتماعی�به�موقعیت�اجتماعی�دیگر�را�

�شکل�می�گیرد. 8 هویت�فرهنگی�جهان�اجتماعی�براساس�

 
ج(زگزینۀزـرسـزرازاـتخابزکنید.

�می�شود. 9 اگر�جهان�اجتماعی�فرهنگ�تاریخی�خود�را�فراموش�کند،�دچار�

  1( تعارض فرهنگی    2( تزلزل فرهنگی
  3( ازخودبیگانگی    4( خودباختگی

کدام�گزینه�به�ویژگی�نظم�جهان�اجتماعی�اشاره�ندارد؟ 10

  1( طبیعی نیست.    2( با اراده و آگاهی شکل می گیرد.
  3( قراردادی است.    4( تکوینی است.

کدام�گزینه�به�یک�پیامد�غیرارادی�اشاره�ندارد؟ 11

  1( کمبود آب در اثر مصرف بی رویۀ آن   2( احساس خستگی پس از ورزش طوالنی مدت
 3( ابتال به بیماری های قلبی در اثر مصرف دخانیات  4( جریمه شدن رانندۀ خطاکار توسط پلیس

خردترین�پدیدۀ�اجتماعی�چیست؟ 12

  1( هنجار اجتماعی    2( کنش اجتماعی
  3( ارزش اجتماعی    4( کنترل اجتماعی

 
ـ(زـهزسؤاالتز یرزپاسخزکـتاهزـهید.

یک�مثال�برای�تأثیر�جهان�طبیعی�بر�جهان�نفسانی�بنویسید.� 13

برخورد�جهان�اسالم�با�مهاجمان�طی�جنگ�های�صلیبی�چگونه�بود؟ 14

ایران�آرمان�بازسازی�هویت�اقتصادی�خود�را�چگونه�تعقیب�می�کند؟ 15

شیوۀ�سرمایه�داری�یعنی�چه؟� 16

کدام�جهان�های�اجتماعی�آدمی�را�از�حقیقت�جهان�و�آدمی�بیگانه�می�کند؟ 17

هویت�حقیقی�چیست؟ 18

) م        ـوزــــزــمزآ6آ

2

2

2

0/5
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) م        ـوزــــزــمزآآآ

)  1( جامعه شناسی 

الف(زـرستیزیازـاـرستیزعباراتز یرزرازمشخصزکنید.ز

نادرستدرست 1 پیامد�غیرارادی�کنش�انسانی،�قطعی�است؛�یعنی�حتماً�انجام�می�شود.�

نادرستدرست 2 کنش�اجتماعی�نوعی�کنش�است�که�با�توجه�به�دیگران�انجام�می�شود.�

جهان�اجتماعی�با�انتقال�ارزش�های�خود�به�نسل�های�بعد�تداوم�می�یابد�و�این�ارزش�ها�از�طریق�وراثت� 3
نادرستدرست از�نسلی�به�نسل�بعد�منتقل�می�شود.  �

نادرستدرست 4 وقتی�اجزا�و�الیه�های�جهان�اجتماعی�را�در�ارتباط�باهم�در�نظر�بگیریم،�ارزش�اجتماعی�آشکار�می�شود.�

 

ب(زجاهایزخالیزرازـازعباراتزمناسبزکاملزکنید.ز

�می�گویند. 5 در�علوم�انسانی�به�فعالیتی�که�انسان�انجام�می�دهد�

�و�این�جهانی�دارد�و�در�جهت�برخورداری�از�زندگی�دنیوی�و�تسلط�انسان�بر�این�عالم�گام�برمی�دارد. 6 جهان�متجدد�رویکرد�

�فعاالنه�با�جهان�اطراف�خود�ارتباط�برقرار�می�کند. 7 جهان�اجتماعی�

�جهان�اجتماعی�امکان�تغییر�بیشتری�دارند. 8 الیه�های�
 

ج(زکاملزکنید.ز

نمودار�روبه�رو�را�کامل�کنید.  9

�بستن�کمربند�ایمنی«�جدول�زیر�را�تکمیل�کنید. 10 �احترام�به�پدر�و�مادرـ� با�استفاده�از�عبارات�»بانکداری�اسالمیـ�

آرمان�های�بیرون�قلمرو�واقعیآرمان�های�درون�قلمرو�واقعی

 

ـ(زـصلزکنید.ز

هر�یک�از�موارد�سمت�راست�را�به�عبارت�های�ستون�سمت�چپ�متصل�نمایید. 11

درون جهان اجتماعی

بیرون جهان اجتماعی

قوۀ قضاییه

بارندگی

ماشین حساب

معادن اورانیوم

) م        ـوزــــزــمزآ8آ
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)  1( جامعه شناسی 

پاسخ آزمون نوبت اّول )2( )1( جامعه شنایس 

 1 درست
 2 نادرست
 3 نادرست	
 4 درست

 5 سطحی	)باالیی(
 6 ارزش	های	نژادی

 7 از	خودبیگانگی	تاریخی
 8 فرهنگ	)عقاید	و	ارزش	ها(

 9 عقل	و	وحی	
10 

قفس	آهنین	و	زوال	عقالنیت	ذاتی
11 

به	ارادۀ	کنشگر	وابستگی	دارد	-	احتمالی	است.
12 

فرهنگ	هایی	که	ظرفیت	منطقی	و	عقالنی	بیشتری	دارند	و	با	فطرت	آدمیان	
سازگارتر	هستند.

13 

مدار	مقبولیت:	خواست	و	ارادۀ	کسانی	که	قدرت	بر	آن	ها	اعمال	می	شود.
مدار	مشروعیت:	حق	و	باطل	بودن

14 
سرمایه	داری

15 

	 الف(	صعودی	
ب(	نزولی

	 ج(	افقی	
د(	افقی
16 

الف(	جامعه	پذیری:	به	فرایندی	که	هر	فرد	برای	مشارکت	در	زندگی	اجتماعی	
طی	 افراد	 اجتماعی	 هویت	 شکل	گیری	 برای	 که	 مسیری	 و	 می	کند	 دنبال	

می	شود،	جامعه	پذیری	می	گویند.
ب(	خودباختگی	جوامع	غیر	غربی	در	برابر	جهان	غرب	را	غرب	زدگی	می	نامند.

17 

بله	با	هم	ارتباط	دارند،	از	هم	تأثیر	می	پذیرند	و	بر	هم	تأثیر	می	گذارند،	تأثیر	
جهان	اجتماعی	بر	جهان	طبیعی:	زندگی	اجتماعی	انسان	ها	و	آلودگی	هایی	که	

تولید	می	کنند،	طبیعت	را	تهدید	می	کند.
تأثیر	جهان	طبیعی	بر	جهان	اجتماعی:	در	شرایط	اقلیمی	متفاوت،	شیوۀ	زندگی	

اجتماعی	مردم	متفاوت	است.
18 

هویـت	فرهنگـی	جهان	اجتماعـی،		پدیده	ای	گسـترده	تر	از	هویـت	اجتماعی	
افـراد	اسـت.	هویت	اجتماعی	افـراد	در	پرتو	هویت	فرهنگی	اجتماعی	شـکل	
می	گیـرد.	هویـت	فرهنگی	جهـان	اجتماعی	فرصت	شـکل	گیری	هویت	های	

اجتماعی	خانوادگی،	شـغلی	و...	متناسـب	با	خود	را	پدید	می	آورد	و	در	برابر	
هویت	هـای	مخالـف	خـود	مقاومـت	می	کنـد،	در	مقابل	هویـت	فرهنگی	تا	
زمانـی	دوام	مـی	آورد	کـه	عقایـد	و	ارزش	های	مربوط	بـه	آن،	مورد	پذیرش	

اعضای	جهان	اجتماعی	باشـد.
19 

تزلـزل	فرهنگی	هنگامـی	رخ	می	دهد	کـه	عقاید،	آرمان	هـا	و	ارزش	هایی	که	
هویـت	فرهنگـی	جهـان	اجتماعی	را	می	سـازند،	مـورد	تردید	قـرار	گیرند	و	
ثبـات	و	اسـتقرار	خود	را	در	زندگی	مردم	از	دسـت	بدهنـد،	به	عبارت	دیگر	
ناسـازگاری	اغلـب	از	سـطح	رفتارهـا	و	هنجارهـا	آغاز	می	شـود	و	به	سـطح	

عمیق	تـر	یعنی	عقایـد	و	ارزش	ها	می	رسـد.
20 

ایرانیان	پس	از	آشنایی	با	اسالم،		عناصر	مشرکانه	و	اساطیری	هویت	خود	
را	کنار	گذاشتند	و	به	تفسیر	توحیدی	از	هویت	خود	دست	یافتند.	عقاید	و	
ارزش	های	توحیدی	اسالم،	ایران	را	به	جهان	اسالم	ملحق	ساخت	و	هویت	

ایرانی	به	صورت	بخشی	از	هویت	جهان	اسالم	درآمد.
21 

در	دیـدگاه	مستشـرقان،		هویـت	فرهنگـی	جوامـع	اسـالمی	،	توحیـدی	یـا	
حتـی	اسـاطیری	نیسـت	بلکه	سـکوالر	و	دنیوی	اسـت	و	به	ابعـاد	تاریخی	و	
جغرافیایـی	آن	محـدود	می	شـود.	این	هویـت	در	قالب	عناویـن	قوم	گرایانه	
و	ناسیونالیسـتی،	امـت	و	ملت	اسـالم	را	به	اقوام	مختلف	نظیـر	ترک،	عرب	

و	فـارس	تقسـیم	می	کند.
22 

1(	نظام	فرهنگی	عقاید،	ارزش	ها	و	اصول	حاکم	بر	نظام	سیاسی	را	تعیین	
می	کند.

2(	اگر	عملکرد	نظام	سیاسی	در	جهت	عقاید	و	ارزش	های	فرهنگی	جامعه	
باشد،	نظام	فرهنگی	اقتدار	نظام	سیاسی	را	تأمین	می	کند.

3(	اگر	نظام	سیاسی	به	دالیل	داخلی	و	یا	تحت	تأثیر	و	فشار	عوامل	خارجی	از	
اصول	و	ارزش	های	فرهنگی	خود	عدول	کند،	نظام	فرهنگی	اقتدار	نظام	سیاسی	

را	کاهش	می	دهند.
23 

افزایـش	جمعیت	یـک	جهان	اجتماعی،	به	منزلۀ	گسـترش	فرهنگ	و	معانی	
آن	اسـت	و	کاهـش	جمعیـت	یـک	جهـان	اجتماعی	نیـز	به	منزلـۀ	محدود	
شـدن	گسـترۀ	آن	اسـت	که	می	تواند	زمینه	سـاز	بسـط	و	تسـلط	جهان	های	
اجتماعـی	دیگـر	باشـد،	از	این	رو	تأمین	جمعیت	مناسـب	بـرای	جهان	های	

اجتماعی	مسـأله	ای	هویتی	است.

پاسخ آزمون نوبت اول )3( )1( جامعه شنایس 

	نادرست 1 
	نادرست	 2 
	درست 3 
	درست 4 
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 5 درست
 6 کنش

 7 انتقال فرهنگ
 8 تربیت - منفعل - تأثیرگذار

 9 آرمان ها و ارزش های
10 

کنش فردی - تحقق یک ارزش - رعایت یک هنجار
 11 

آگاهی عمومی و مشترک است.
12 

زمانی که به تغییر در الیه های عمیق منجر شوند.
13 

دیدن سایر جوامع و رجوع به گذشته خود
14 

دیدگاه عرضی به تاریخ جوامع
15 

غرب چهارصد سال اخیر
16 

بسط و توسعه عقالنیت ابزاری - قفس آهنین
17 

الف( کنش اجتماعی: کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران، 
ویژگی ها و اعمال آن ها انجام می شود.

ب( آرمان اجتماعی: به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک 
جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند، آرمان اجتماعی می گویند.

18 

آگاهانه بودن- ارادی بودن: کنش به ارادۀ انسان وابسته است یعنی تا اراده 
و خواست انسان نباشد انجام نمی شود پس برای انجام کنش ارادی و آگاهی 
ضروری است، زیرا ممکن است فردی به کاری آگاه باشد، ولی تصمیم به 

انجام آن نگیرد.
19 

پدیده های جهان طبیعی مانند سیل و زلزله با تأثیری که بر کنش ها و زندگی 
اجتماعی انسان ها می گذارند به گسترۀ جهان اجتماعی واردمی شوند.

20 

نهاد اقتصاد راه درست و مقبول یا کژراهه های به دست آوردن ثروت را 
درجهان اجتماعی تعیین می کند.

21 

جامعه ای که جهان را به زندگی دنیا محدود می کند و دل به آن می سپارد،  
ارزش ها، هنجارها و مفادهای خود را متناسب با همان شکل می دهد. اما 
و  هنجارها  ارزش ها،  می بیند،  دنیا  زندگی  از  فراتر  را  که هستی  جامعه ای 

نهادهای خود را متناسب با این عقیده سازمان می دهد.

22 

قلمرو آرمانی شامل ارزش هایی است که مرم یک جامعه از آن جانب داری 
می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند اما در عمل ممکن است برخی از 

آن ها را نادیده بگیرند.
23 

باطل  پذیرش  و  حق  از  انحراف  امکان  اجتماعی  جهان های  برای  یعنی 
وجود دارد همانگونه که امکان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد.

 
پاسخ آزمون نوبت اول )4( )1( جامعه شنایس 

 1 درست 
 2 درست 
 3 درست 

 4 نادرست
 5 کنش اجتماعی
 6 هنجار اجتماعی

 7 قلمرو واقعی
 8 فرصت ها و محدودیت ها ـ  آرمان ها و ارزش ها

 9  گزینۀ 1 
 10 گزینۀ 2 

 11 گزینۀ 1 

 12 گزینۀ 2

13 

فردی: پیاده روی کردن
درونی: تفکر

بیرونی: مشورت کردن
14 

الیه های سطحی: هنجارها و نمادها
الیه های عمیق: عقاید و ارزش ها

15 

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

16 

فرصت: رفت و آمد ایمن
محدودیت: رانندگی با سرعت مطمئنه

17 

پرسش »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید؛ زیرا 
انجام می شود اگرچه ممکن است  با قصد و هدف خاصی  انسان  فعالیت 
همیشه به آن نرسد فردی که کنار رودخانه ای می رود؛ قصد ماهیگیری دارد 
یا می خواهد از شنیدن صدای آب لذت ببرد، شاید هم می خواهد شنا کند. 
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18 

اجتماعی  هویت  از  گسترده تر  پدیده ای  اجتماعی،  جهان  فرهنگی  هویت 
افراد است.

19 

توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر
20 

متغیرثابتاجتماعیفردیانتسابیاکتسابیویژگی�های�هویتی

باهوش

تاریخ�تولد

21 

تبعیت با کراهت و تبعیت با رضایت: زمانی است که شخصی با میل درونی، 
مطابق ارادۀ دیگری عمل می کند.

22 

روحیۀ جهادی، خالقیت، نوآوری، امنیت، رفاه و ...
23 

جهـان متجـدد فقط علومی را کـه با روش های تجربی به دسـت می آیند، 
علـم می دانـد و علومی را کـه از روش های فراتجربـی )عقالنی و وحیانی( 
اسـتفاده می کننـد، علم نمی شناسـد. بـا افول این دسـته از علـوم، امکان 
ارزیابـی ارزش هـا و آرمان های بشـری کـه پدید ه هـای فراتجربی اند و با 
علـوم تجربـی قابـل مطالعه نیسـتند، از دسـت مـی رود و داوری دربارۀ 
ایـن امـور، بـه تمایـالت افـراد و گروه هـای متفـرق سـپرده می شـود.

24 

1( تبلیغ و اقناع 2( پاداش و تشویق 3( تنبیه و مجازات
25 

اساطیری - سکوالر

پاسخ آزمون نوبت دوم )5( )1( جامعه شنایس 

 1 درست
 2 درست

 3 نادرست
 4 نادرست

 5 ازخودبیگانگی تاریخی
 6 خویشتن الهی و توحیدی
 7 پسامدرن یا بعد از تجدد

 8 عضویت در گروه های اجتماعی
 9 گزینۀ 2
 10 گزینۀ 2

 11 گزینۀ 2

 12 گزینۀ 1

 13 فرهنگ

 14 فردی - متغیر - اکتسابی

 15 جامعه پذیری

 16 فعالیت ها و نوآوری های اعضای جهان اجتماعی

 17 غرب زدگی

18 

توحیدی یا حتی اساطیری نیست بلکه سکوالر و دنیوی است.  به ابعاد 
تاریخی و جغرافیایی آن محدود می شود.

 19 اقتدار

20 

عدالت اجتماعی: 2/ کشور: 1/ کنش اجتماعی درونی: 3
21 

رعایت  و  می کنند  جانب داری  آن  از  جامعه  یک  مردم  که  ارزش هایی 
آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است برخی از آن ها را نادیده 

بگیرند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را شکل می دهند.
22 

جامعه پذیری  و کنترل اجتماعی
23 

مادامی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش های اساسی 
جامعه شکل می گیرد، تغییرات هویتی افراد و گروه ها با هویت اجتماعی 

سازگار است و مورد تشویق و تأیید جامعه نیز قرار می گیرد.
24 

به کارگیری  وجود  با  که  می دهد  رخ  هنگامی  اجتماعی  مرگ یک جهان 
تمامی ظرفیت های خود، از پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و جسمانی یا 

فطری و معنوی انسان ها باز می ماند.
25 

هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزش های مربوط به آن مورد پذیرش 
اعضای جهان اجتماعی و برای آن ها مهم باشد، دوام می آورد.

26 

جهان اجتماعی خودباخته، به روش تقلیدی عمل می کند. ارتباطش را با 
فرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد.  نه می تواند فرهنگ گذشتۀ خود 
را تداوم بخشد و نه می تواند آن را رها کرده و به جهان دیگر ملحق شود.

27 

برای حل  نهادها را برعهده دارد،  نهاد سیاست که مسئولیت هماهنگی 
مشکل جمعیت چاره اندیشی می کند و با همراهی و همکاری مردم برای 
اجرا درمی آورد که سیاست  به  را  راه حل هایی  و  تدابیر  تأمین جمعیت، 
سیاست   1390 تا   1368 سال  از  ایران  در  می شود.   نامیده  جمعیتی 
کاهش جمعیت اتخاذ شد که در نتیجۀ آن میزان رشد ساالنۀ جمعیت از 

/13درصد کاهش یافت. 3/9 به 

پاسخ آزمون نوبت دوم )6( )1( جامعه شنایس 

 1 درست
 2 نادرست
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20 

جامعۀ ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل، فعال و 
تأثیرگذار است، به صورت قلب تپندۀ بیداری اسالمی درآمد. جهان اسالم 
از  بیرون  را  هویت خود  ایران،  اسالمی  انقالب  از  گرفتن  الهام  با  اینک 
تصاویری که جهان غرب القا می کرد، جست وجو می کند و به این ترتیب، 

اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر شد.
21 

این دو فرهنگ را اخذ کرد. به تناسب هستی شناسی  تنها عناصر عقلی 
توحیدی خود در دانش های مختلف آن ها تصرف کرد. عنصر اساطیری 

و مشرکانۀ این دو فرهنگ را نپذیرفت.
22 

1( تعارض فرهنگی
2( تزلزل فرهنگی
3( تحول فرهنگی

23 

معیار و مالک هویت یابی افرادجهان اجتماعی

جایگاه قبیله ایجامعۀ قبیله ای

ثروت و توان اقتصادیجامعۀ سرمایه داری

تقوا، علم و عدالتجامعۀ اسالمی

پاسخ آزمون نوبت دوم )8( )1( جامعه شنایس 

 1 درست
 2 درست

 3 نادرست
 4 نادرست

 5 کنش
 6 دنیوی

 7 زنده و سالم 
 8 سطحی

9 
الف( شهر

ب( عدالت اجتماعی
ج( تصور از معلم

10 

آرمان های بیرون قلمرو واقعیآرمان های درون قلمرو واقعی

احترام به پدر و مادر
بستن کمربند ایمنی

بانکداری اسالمی

11 

درون جهان اجتماعی: الفـ  ج
بیرون جهان اجتماعی: بـ  د

12 

الف( ارزش اجتماعی: آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد 
قبول افراد جامعه قرار گرفته است. 

ب( نهاد اجتماعی: مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نمادهایی است 
که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می کند. 
ج( تفاوت میان جهان های اجتماعی: تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق جهان 
اجتماعی و عناصرمحوری باشد آن را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند. 
د( آرمان  اجتماعی: به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک 

جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند. 
13 

الف( ارادی و آگاهانه بودن 
ب( مدرسه

ج( توحیدیـ  اساطیری
د( تقدس زداییـ  قفس آهنین

14 

برخی از پیامدهای کنش به ارادۀ افراد انسانی، یعنی خودکنشگر یا افراد دیگر 
وابسته است. به همین دلیل به آن ها پیامدهای ارادی می گویند. این دسته از 

پیامدها خودشان کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد. 
15 

یعنی با آگاهی و ارادۀ انسان ها شکل می گیرد. عالوه بر این، آگاهی و شناختی 
که جهان اجتماعی بر اساس آن شکل می گیرد؛ آگاهی فردی و خصوصی 

نیست بلکه نوعی آگاهی مشترک و عمومی است. 
16 

 هر جهان اجتماعی تا زمانی که از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست 
پیامدهای آن نیز باقی است با تغییر جهان اجتماعی موجود و در پی آن 
برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و الزام های 
دیگری به دنبال می آورد که بر فعالیت اجتماعی اعضای آن تأثیر می گذارد. 

17 

جهان متجدد فقط علومی را که با روش های تجربی به دست می آیند علم می داند 
و علومی را که از روش های فراتجربی استفاده می کنند علم نمی شناسد با افول 
این دسته از علوم امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری از دست می رود 
و داوری دربارۀ این امور، به تمایالت افراد و گروه های متفرق سپرده می شود. 

18 

حقایق هر چند خود ثابت اند ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و 
واقعی تغییرپذیرند یعنی برای جهان اجتماعی امکان انحراف از حق و پذیرش 
باطل وجود دارد؛ همان گونه که امکان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. 
جهان های  اجتماعی می توانند بر مدار حق و باطل بچرخند اما حق و باطل بر 

مدار بینش و گرایش آن ها دچار تغییر نمی شود.
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1(�اندازه�و�دامنه: برخی از پدیده ها کالن )بزرگ( هستند؛ مانند فرهنگ، عدالت و جامعه و برخی دیگر ُخرد )کوچک( هستند؛ مانند کنش اجتماعی. 
برخی نیز در میانۀ سایر پدیده ها قرار می گیرند.

کنش اجتماعی خرد بازار ارزهای بین المللی )فارکس(  بورس اوراق بهادار ایران   

2(�ابعاد�ذهنی�و�عینی: برخی از پدیده های جهان اجتماعی، ُبعد محسوس، مادی و عینی قوی دارند؛ مانند ساختمان های مسکونی و کنش های بیرونی 
اما برخی دیگر، بعد ذهنی و معنایی قوی تری دارند؛ مانند عقاید, ارزش های اجتماعی و کنش های درونی.

اما همۀ  از این رو هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی فاقد معنا نیست   همۀ پدیده های اجتماعی، هویتی ذهنی و معنایی دارند؛ 
پدیده های اجتماعی بعد محسوس و عینی ندارند.

چرا�ابعاد�ذهنی�پدیده�ها،�در�جهان�اجتماعی�اهمیت�دارند؟ زیرا در صورت ناآگاهی نسبت به ابعاد ذهنی پدیده ها نمی توانیم از آن ها استفادۀ کافی 
را ببریم؛ مانند دانش آموزی که از استعداد سرشاری برخوردار است، ولی به علت ناآگاهی از آن، نمی تواند از استعدادش بهرۀ چندانی ببرد یا 

درصورتی که ابعاد ذهنی نعمت نفت در کشوری نفت خیز مورد غفلت باشد، این کشور نفت را به کمترین قیمت خواهد فروخت.

 پدیده های جهان اجتماعی در عین حال که ویژگی عینی یا ذهنی بودن دارند، ویژگی کالن یا خرد نیز دارند؛ برای مثال فرهنگ همانطور که 
پدیده  ای کالن است، بعد ذهنی نیز دارد.

  الیه های جهان سجمتاعی کدسد سند؟

الیه های جهان اجتماعی
1( الیه های سطحی

2( الیه های عمیق و بنیادین

ویژگی�های�الیه�های�سطحی�جهان�اجتماعی: 1( به آسانی تغییر کرده و تغییر آن ها تحول مهمی در جهان اجتماعی پدید نمی آورد. 2( می توانند حذف 
شوند و با حذف آن ها جهان اجتماعی تداوم می یابد. 3( نقش حیاتی و اساسی ندارند. 4( تأثیرات محدودتری دارند. 5( شامل ارزش ها و هنجارها هستند.

ویژگی�های�الیه�های�عمیق�و�بنیادین�جهان�اجتماعی: 1( به آسانی تغییر نمی کنند. 2( اگر حذف شوند، جهان اجتماعی فرو می ریزد. 3( تأثیرات 
همه جانبه و فراگیر دارند. 4( نقش حیاتی دارند. 5( شامل عقاید و ارزش ها هستند.
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)  1( جامعه شناسی 

چههنگامتغییردرالیههایسطحیموجبتغییروتحولبنیادینجهاناجتماعیمیشود؟ هنجارها و نمادها برحسب شرایط قابل تغییرند و تغییر 

برخی از آن ها زمانی که منجر به تغییر در الیه های عمیق شود، موجب تحول و تغییر بنیادین جهان اجتماعی می شود.
عمیقترینالیههایجهاناجتماعیکداماند؟ عمیق ترین الیه های جهان اجتماعی،عقاید کالنی هستند که بر ارزش های اجتماعی اثر می گذارند. باور 
و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان، جایگاه انسان در آن و تفسیرشان از زندگی و مرگ خود، عمیق ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند؛ 

مثالً در جامعه ای که زندگی را به این جهان محدود می کند، ارزش ها، نمادها و هنجارهای آن دنیوی می شوند.

،

  هنادها

نهاداجتماعی: مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، هنجارها و 

نمادهایی است که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان 

اجتماعی اختصاص پیدا می کند؛ به عبارت دیگر، زمانی که 

اجزا و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر 

بگیریم، نهاد اجتماعی آشکار می شود.

 
 خانواده، سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و ...

کارکردنهاداجتماعی: هر نهاد اجتماعی شیوۀ قابل قبول 
متقابالً  و  کرده  معین  را  افراد  نیازهای  از  بعضی  تأمین 
شیوه های غیرقابل قبول را طرد می کند. مثالً نهاد اقتصاد, 
راه درست و مقبول یا کژراهه های به دست آوردن ثروت در 

جهان اجتماعی را تعیین می کند.

 

 هیچ جامعه ای بی نیاز از هنجارها، نهادها و نهادهای 
این  از  مختلفی  اشکال  و  انواع  ولی  نیست،  اجتماعی 

پدیده ها، در جهان اجتماعی موجود است.
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هعااکجپش عکمشاک ششه هدکدپلوا هفد

)  1( جامعه شناسی 

  قلرمری رسقعی ر آوماین جهان سجمتاعی کدسد سست؟

برخی از اهداف کوتاه مدت اند؛ مانند انجام تکالیف درسی روزانه، برخی دیگر میان مدت اند؛ مانند رفتن به کالس باالتر و برخی نیز بلندمدت اند؛ مانند 

تبدیل شدن به فردی مفید در جامعه و سعادت دنیوی و اخروی و رسیدن به هریک از این اهداف، وابسته به کنش افراد است.

آرمان�اجتماعی: به مجموعۀ اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند، »آرمان اجتماعی« می گویند. 

آرمان اجتماعی تصور اعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و ... است.

 آرمان های اجتماعی در ارزش ها متبلور می شود؛ مثالً آرمان جهان اسالم، توحید است.

قلمروی�آرمانی�جهان�اجتماعی: ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن ها را الزم می دانند، اما در عمل ممکن است 

برخی از آن ها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را شکل می دهد.

قلمرو�واقعی�جهان�اجتماعی: ارزش هایی که مردم یک جامعه به آن عمل می کنند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می سازد.

براساس  چگونگی�تغییر�قلمرو�آرمانی�و�قلمرو�واقعی�جهان�اجتماعی: قلمرو آرمانی و واقعی جهان اجتماعی بر روی یکدیگر گشوده اند و مرز آن ها 

یعنی هر اندازه که مردم مطابق ارزش ها عمل کنند، به همان اندازه آرمان ها وارد قلمروی واقعی جهان اجتماعی می شوند  عمل مردم تغییر می کند 

اما اگر مردم به ارزش هایی که در قلمرو آرمانی وجود دارند، عمل نکنند، قلمرو واقعی از آرمان ها فاصله می گیرد.

 برنامه ریزان فرهنگی تالش می کنند از طریق تعلیم و تربیت، زمینۀ تحقق بیشتر آرمان ها و ورود آن ها به قلمرو واقعی جهان اجتماعی را 
فراهم کنند.

آرمان�ها

درون�قلمرو�واقعیبیرون�از�قلمرو�واقعی

استکبار ستیزیناپسند بودن اسراف و تبذیر

احترام به پدر و مادرصلح در سرزمین های اشغالی

استقالل سیاسی پس از انقالب اسالمی ایراناستقالل سیاسی پیش از انقالب اسالمی ایران

  قلرمری رسقعی ر آوماین جهان سجمتاعی وس چگونه سوزیایب کنید؟

در سراسر تاریخ، حق�و�باطل از آرمان های بشری بوده و اغلب جوامع رعایت حق و مقابله با باطل را الزم دانسته اند؛ از جمله جهان اسالم که عمل 
به حق و پرهیز از باطل را مهم ترین آرمان ها و ارزش های اجتماعی می داند.

 واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان براساس آرمان ها ارزیابی کرد و براساس دو ارزش حق و باطل، واقعیت ها و آرمان های جهان 
اجتماعی به دو نوع حق و باطل تقسیم می شوند.

 عقیده به توحید، وفای به عهد، راستگویی، تحمل دیگران و ... از جمله عقاید و ارزش های حق اند.

عقاید�باطل: هر بخش از جهان اجتماعی که به لحاظ علمی صحیح و قابل دفاع نبوده و براساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل است.

 شرک، ظلم، بی عدالتی، دنیاپرستی و... از جمله عقاید و ارزش های باطل اند.

لوا هفد

هعااکجپش عکمشاک ششه هدکدپ
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چگونگی�شناخت�بخش�های�مختلف�جهان�اجتماعی: حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود؛ برای 
مثال علوم تجربی، توان داوری دربارۀ تکنیک های اجرایی، مانند درست یا نادرست بودن شیوۀ درمان بیماران را دارد.

روش�شناسایی�حق�و�باطل�بودن�عقاید�کالن�دربارۀ�انسان�و�جهان: این ها را نمی توان با علوم تجربی شناخت، بلکه علوم مبتنی بر عقل و وحی دو ابزار 
مهم شناخت عقاید و ارزش ها هستند.

ویژگی�جوامعی�که�علم�را�به�دانش�تجربی�محدود�کرده�و�عقل�و�وحی�را�معتبر�نمی�دانند: 1( نمی توانند از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان ها سخن 
بگویند. 2( از نظر آن ها عقاید و ارزش های اجتماعی، پدیده هایی هستند که صرفاً در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع پدید می آیند. 3( فقط می توانند 

بودن یا نبودن ارزش ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آن ها را بشناسند و برای داوری در مورد درست یا غلط بودن آن ها راهی ندارند.
علوم�اجتماعی�در�چه�صورتی�می�تواند�دربارۀ�حق�یا�باطل�بودن�واقعیات�و�آرمان�های�جهان�های�اجتماعی�داوری�کند؟ علوم اجتماعی اگر علم را به 

دانش تجربی محدود نکند، می تواند دربارۀ حق یا باطل بودن واقعیات اجتماعی داوری کند.
  آیا حق ر ابطل، اتبع جهان های سجمتاعی سند؟

برخی جهان های اجتماعی حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها را به خواست و عمل افراد وابسته می دانند و هیچ حقیقتی را ورای خواست و ارادۀ 
اما حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها براساس آگاهی یا جهل و توجه یا بی توجهی مردم تعیین نمی شود در واقع  افراد به رسمیت نمی شناسند 
اما حق و باطل بر مدار بینش و گرایش آن ها تغییر نمی کند؛ پس حق و باطل تابع  جهان های اجتماعی می توانند بر مدار حق و باطل بچرخند 

جهان های اجتماعی نیست.
چگونگی�ورود�حق�به�قلمرو�آرمانی�و�واقعی�جهان�اجتماعی: جوامع مختلف با ایمان به عقاید حقیقی، آن ها را به قلمروی آرمانی خود وارد کرده و 

در صورتی که هنجارها و اعمال خود را نیز بر اساس آن ها سامان دهند، عقاید حقیقی را به قلمرو واقعی وارد می کنند.
عقاید�باطل�چگونه�به�عرصۀ�آرمانی�یا�واقعی�جهان�اجتماعی�وارد�می�شوند؟ اگر جوامع حقایق را نشناسند و به آن ایمان نیاورند و مطابق آن عمل 

نکنند یا اگر ایمان خود را نسبت به حقایق از دست بدهند، از حق گسسته و به سوی باطل گام برمی دارند.

یعنی امکان انحراف از فرهنگ حق و پذیرش   حقایق هرچند ثابت اند ولی از جهت قرارگیری در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع، تغییرپذیرند 
حق وجود دارد؛ همان گونه که امکان خروج از باطل و قبول حق نیز وجود دارد.

  لو موول هویت چه یم لسنید؟

پاسِخ پرسش »کیستی؟« هویت است که شخص را از اشیا و افراد دیگر متمایز می کند.

 هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است.

انواع ویژگی های هویتی
1( اکتسابی و انتسابی

2( ثابت و متغیر
3( فردی و اجتماعی

ویژگی�های�انتسابی: ویژگی هایی هستند که ما در شکل گیری و تغییر آن ها نقشی نداریم؛ مانند مکان و زمان تولد یا دختر و پسر بودن.
ویژگی�های�اکتسابی: ویژگی هایی هستند که ما در شکل گیری آن ها نقش و سهم بسیاری داریم یا آن که ویژگی هایی هستند که در به دست آوردن 
آن ها نقشی نداریم اما می توانیم با تالش و کوشش خود، آن ها را تغییر دهیم؛ مانند بسیاری از ویژگی های اخالقی و روانی یا منزلتی که از طریق خانواده 

به دست می آوریم و با کنش هایمان آن را تغییر می دهیم.

 ویژگی�های�ثابت: زمان و مکان تولد
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)  1( جامعه شناسی 

تعریف�اسالمی:�سازمان پیدا کردن فعالیت مردم و نهادها بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسالمی در نتیجه جمهوری اسالمی یا مردم ساالری دینی، 
نوعی نظام سیاسی که در جهان اسالم مورد توجه است. 

در�نظام�اسالمی:

1( احکام با خواست مردم و تحت اراده و مشیت خدا شکل می گیرد. 
2( عقل و وحی وسایل شناخت ارزش های الهی و احکام اجتماعی اند. 

3( انسان ها مسئول شناخت و اجرای آن هستند. 
ارزش های اجتماعی اسالمی عبارت اند از: عبودیت، عدالت، آزادی، استقالل، نفی وابستگی، نفی تسلط بیگانگان بر امت اسالمی، امنیت، تأمین اجتماعی و تکامل 

عمومی، تالش برای آبادانی، عقالنیت، مشورت، مشارکت در امور عمومی، توسعۀ معرفت و آگاهی نسبت به حقایق آفرینش و ...
در عقاید اسالمی، هر مسلمانی صبح را به شب برساند و به فکر امت نباشد، مسلمان نیست؛  زیرا مسلمانان موظف اند به همۀ مظلومان یاری برسانند، همچنین 

انجام عبادات به صورت جمعی ارزش باالتری دارد.

 در برخی روایات اسالمی، مسئولیت متقابل است و امام به عنوان مهم ترین مسئولیت یاد شده است.

اواتشهارهنپش)4(شش)اواتش دعیهپشوشهقهصکد شهارهم(لوا شانزلهد

  جمعیت هر جامعه چه وسبطه سی اب هویت آن لسول؟

عینی�ترین�ابعاد�هویت: 1( جمعیت 2( اقتصاد

  اولین شرط بقای هر جامعه، جمعیت آن است.

جهان�اجتماعی�چگونه�گسترش�می�یابد؟ گسترش جهان اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ و معانی آن صورت می گیرد.
راه�گسترش�هر�فرهنگ:�شناختن یا اندیشیدن، پذیرفتن و عمل کردن به آن

 هر عاملی که در  گسترش فرهنگ و معانی مؤثر است، در بسط هویت جهان اجتماعی نیز تأثیر دارد؛ بنابراین الزمۀ بسط جهان اجتماعی، 
افزایش جمعیت است.

چرا�تأمین�جمعیت�مناسب�برای�جهان�اجتماعی�اهمیت�دارد؟ اعضای جهان اجتماعی عامل و حامل فرهنگ و معانی آن هستند و هرچه حامالن و 
عامالن یک فرهنگ بیشتر باشد، آن فرهنگ بسط بیشتری می یابد و کاهش جمعیت به منزلۀ محدود شدن گسترۀ فرهنگ جهان اجتماعی است که 

می تواند زمینه ساز تسلط جهان های اجتماعی دیگر باشد؛  تأمین جمعیت مناسب، مسأله ای هویتی است.
هدف�اسالم: تأمین جهان اجتماعی توحیدی و گسترش آن می باشد )که الزمۀ آن داشتن جمعیت مناسب است.(

در�چه�صورتی�افزایش�جمعیت�ضروری�است؟ اگر 1( فرهنگ و معنایی که با افزایش جمعیت، بسط می یابد، حق باشد و 2( افراد و اعضای این فرهنگ 
حامالن حق باشند، افزایش جمعیت ضروری است.

  سیاست های جمعییت

فرزندآوری: 1( نیاز فطری انسان ها و 2( تأمین جمعیت، از کارکردهای مهم نهاد خانواده است.
علل کاهش و پیری جمعیت در جوامع غربی: باال رفتن سن ازدواج، افزایش بی ثباتی، فروپاشی خانواده و طالق، رفاه زدگی، عافیت طلبی، مصرف گرایی، 

هزینه پنداشتن فرزندان و ...
شاخص و نشانۀ جهان اجتماعی متجدد: کاهش جمعیت

راهکارهای�جهان�متجدد�برای�جبران�کاهش�جمعیت: 1( سیاست های تشویقی و 2( پذیرش مهاجران
سیاست�های�جمعیتی: در مواقعی که جهان اجتماعی با کاهش یا افزایش جمعیت مواجه می شود، نهاد سیاست )که مسئولیت هماهنگی نهادها 
را برعهده دارد( برای حّل مشکل جمعیت چاره اندیشی می کند و با همراهی و همکاری مردم برای تأمین جمعیت، تدابیر و راه حل هایی را به اجرا 

درمی آورد که »سیاست های جمعیتی« نامیده می شود.
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