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شماره صفحه فهرست مطالــــــب

40خالصه فصل ها

5 آزمون )1( نوبت اول 

7 آزمون )2( نوبت اول 

9 آزمون )3( نوبت اول 

11 آزمون )4( نوبت اول 

13 آزمون )5( نوبت دوم 

14 آزمون )6( نوبت دوم 

16 آزمون )7( نوبت دوم 

18 آزمون )8( نوبت دوم 

20 آزمون )9( نوبت دوم 

22 آزمون )10( نوبت دوم 

24 آزمون )11( نوبت دوم 

26 آزمون )12( نوبت دوم 

29 پاسخنامه تشریحی

فـهرســــت  مطالــــــب 
  هویت اجتماعــی دوازدهــم
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) نـــــــــمـآآـــــــمزآ

ملفــدرستیـیاــادرستیـعبارـتهایـ یرـرمـنشخصـکنید.ـ

درس اول( 1 نادرستدرست  پیامدهای�ارادی�کنش،�این�دسته�از�پیامدها�خودشان�کنش�هستند.�
)درس اول( 2 نادرستدرست  کنش�ویژگی�هایی�دارد�که�آن�را�با�فعالیت�سایر�مخلوقات�همسان�می�سازد.�
)درس دوم( 3 نادرستدرست  رعایت�حقوق�دیگران�را�می�توان�یک�هنجار�دانست. 
)درس دوم( 4 نادرستدرست  عقاید،�ارزش�ها�و�هنجارها�از�طریق�جامعه�پذیری�و�کنترل�اجتماعی�به�افراد�منتقل�می�شود. 
ایسـتادن�راننده�پشـت�چـراغ�قرمز�و�رعایت�مقـررات�که�مورد�قبول�دیگران�اسـت�نوعی 5

)درس دوم( نادرستدرست  کنش�اجتماعی�محسوب�می�شود. 
اگر�کنش�اجتماعی�نباشد،�هیچ�هنجاری�شکل�نمی�گیرد�و�هیچ�یک�از�ارزش�های 6

)درس دوم( نادرستدرست  �اجتماعی�محقق�نمی�شوند. 
)درس چهارم( 7 نادرستدرست  محدوده�فرهنگ�آرمانی�و�واقعی�در�هر�جامعه�ثابت�و�غیرقابل�تغییر�است. 
هر�اندازه�مردم�مطابق�آرمان�ها�و�ارزش�ها�عمل�کنند�به�همان�اندازه�آرمان�ها�وارد�فرهنگ 8

)درس چهارم( نادرستدرست  واقعی�می�شود. 
 

بــجاهایـخالیـرمــاـکلماتـیاـعبارمتـنناسبـپرـکنید.

)درس دوم( 9 �می�گویند.�  به�کنش�اجتماعی�و�پیامدهای�آن�
)درس دوم( 10 �به�آن�ها�تداوم�می�بخشند.�  �و� افراد�با�عمل�کردن�بر�اساس�
)درس اّول( 11 �هستند�.�  �هستند�ولی�پیامدهای�ارادی�کنش� پیامدهای�غیرارادی�کنش�
«�می�گویند.�این�دسته�از�پیامدهایی�نیستند�که�الزم�باشد� 12 بعضی�از�پیامدهای�کنشی�به�ارادۀ�انسان�بستگی�ندارد�به�این�پیامدها�»

)درس اّول( کنش�گر�آن�ها�را�انجام�دهد.� 
)درس سوم( 13 �از�نسلی�به�نسل�دیگر�منتقل�می�شود.��  فرهنگ�از�طریق�
)درس سوم( 14 �نیز�برای�آن�ها�ایجاد�می�کند.�  هر�جامعه�و�فرهنگی�فرصت�در�اختیار�انسان�قرار�می�دهد�و�
)درس چهارم( 15 �را�می�توان�نام�برد�.�  �و�از�جمله�نمونه�های�فرهنگ�حق� از�جمله�نمونه�های�فرهنگ�باطل�
)درس چهارم( 16 �وجود�دارد.� �قرار�دارد�و�احترام�به�پدر�و�مادر�نمونه�ای�است�که�درون� ساده�زیستی�نمونه�ای�است�که�بیرون�از�

 
جــدرـهرـسؤمآ،ـگزینهـنناسبـرمـمـتخابـکنید.

)درس دوم( 17 �کنش��گر�ناظر�به�دیگران،�ویژگی�ها�و�اعمال�آن�هاست.� در�کنش�اجتماعی�
 1( اعمال  2( اراده و توجه  3( توجه  4( اراده و آگاهی

)درس اول( 18 پرسش�»چرا�چنین�کاری�کردی«�متوجه�کدام�یک�از�ویژگی�های�کنش�می�باشد؟�
 1( معنادار  2( آگاهانه  3( ارادی  4( هدف دار

)درس پنجم( 19 کدام�یک�از�موارد�زیر�جزء�ابعاد�هویت�انسان�نیستند؟�
 1( معنوی  2( جسمانی  3( نفسانی  4( اجتماعی

)درس سوم( 20 �می�گویند.� به�خرده�فرهنگ�های�سازگار�با�فرهنگ�عمومی�
 1( خرده فرهنگ موافق   2( خرده فرهنگ اصلی 

 3( خرده فرهنگ فرعی   4( ضدفرهنگ
)درس دوم( 21 ارزش�ها�و�هنجارهای�اجتماعی�بعد�از�تحقق�یافتن،�کدام�پدیده�ها�را�ضروری�می�سازند؟�

 1( جامعه پذیر و کنترل اجتماعی  2( آموزش و نظام اقتصادی
 3( باورها و عملکردهای اجتماعی  4( تعلیم و تربیت و تشویق و تنبیه

) نـــــــــمـآ4ـــــــمزآ
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) ـــــــــ)مآوآکآگ)هاآـ) آوب مبونآ(5) ـآــآـمـآـمزآـمزآآ

الفکآـ ـتیآیمآگمـ ـتیآعبم تآبمـآ یرآ اآـ5خصآ(وید.آ

)درس پنجم( 1 نادرستدرست  سه بعد هویت انسان از یک دیگر جدا هستند. 
)درس شمش( 2 نادرستدرست  موقعیت اجتماعی افراد صرفاً تابع مشاغل آنها نیست. 
)درس دوم( 3 نادرستدرست  جامعه شیوه زندگی گروهی از انسان هاست که با یک دیگر زندگی می کنند. 
)درس هنم( 4 نادرستدرست  ارسطو شش نوع نظام سیاسی را نام برده است. 

 
بکآجمبمـآخملیآ اآهمآ(ل متآیمآعبم اتآـومـبآپرآ(وید.

)درس دوم( 5 خردترین پدیده اجتماعی که سایر پدیده های اجتماعی آثار و پیامدهای آن هستند را  می نامند. 
)درس دوم( 6 اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد،  دارد.)با تغییر( 
هویت جوامع غربی بر اساس  شکل گرفته است.   )درس پنجم( 7
اولین شرط بقای هر جامعه  آن است.  )درس دهم( 8

 
جکآـ آبرآـؤاز،آگزیوۀآـومـبآ اآاگتخمبآ(وید.آ

)درس اول( 9 کدام مورد از ویژگی های کنش نیست؟ 
 1(آگاهانه 2(ارادی 3(انعطافپذیر 4(هدفدار

)درس هنم( 10 کدام گزینه در مورد تعریف مقابل صدق می کند؟ »به معنای حاکمیت اکثریت مردم بر اساس خواست خودشان« 
 1(دموکراسی 2(لیبرالیسم 3(جمهوری 4(استبدادی

)درس دهم( 11 راهکارهایی که برای حل مشکل جمعیتی اندیشیده می شود چه نام دارد؟ 
 2(سیاستهایجامعه  1(سیاستهایتشویقی

 4(سیاستهایتوزیعمتعادلجمعیت  3(سیاستهایجمعیتی
)درس دهم( 12 افزایش جمعیت یک جامعه زمینه ساز گسترش چه عامل مهمی است؟ 

 1(گسترشوضعاقتصاد 2(گسترششهرنشینی 3(گسترشفرهنگ 4(گسترشجمعیتجوان
 

ـآکآـفمبیمآ یرآ اآتعریفآ(وید.آ

)درس چهارم(  13 فرهنگ واقعی  
)درس چهارم( 14 فرهنگ باطل 
)درس شمش(  15 تحرک اجتماعی  
)درس شمش( 16 از خودبیگانگی تاریخی 

 
بآآکآههآـؤاالتآ یرآپمـخآ(مـلآـبید.

)درس اول( 17 تفاوت پیامدهای ارادی و غیرارادی کنش انسانی را بنویسید.  
)درس شمش( 18 کجروی اجتماعی را تعریف کرده و چه روش هایی برای پیشگیری از کجروی اجتماعی در جوامع به کار برده می شود؟ 
)درس هفمت( 19 غرب زدگی را تعریف کنید.  
)درس هفمت( 20 علل تحوالت فرهنگی را نام برده و توضیح دهید.  
)درس هشمت( 21 اسالم چه تأثیری در هویت ایرانی داشته است؟  
)درس هشمت( 22 نقش امام خمینی در هویت جامعه ایرانی چه بوده است؟  
)درس هشمت( 23 بر اساس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیرنده، نظام سیاسی به سه دسته تقسیم می شود. آن سه دسته را بنویسید.  
)درس دهم( 24 اقتصاد مقاومتی چیست؟  

 

2

) ـــــــــ)مآو5کآگ)هاآـ) آوب مبونآ(5) ـآــآـمـآـمزآ1397آ
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) نـــــــــمـآــــــــدزمـآهماهننـکشـریـ)هریـرـناهـساآــمآآـ

دوازدهم اجتماعـی  هـویت 

ملفــدرستیـیاــادرستیـعبارـتهایـ یرـرمـنشخصـکنید.ـ

)درس اول( 1 نادرستدرست  پیامدهای�غیرارادی�کنش�قطعی�هستند�ولی�پیامدهای�ارادی�احتمالی�اند. 

)درس دوم( 2 نادرستدرست  اگر�کنش�اجتماعی�نباشد�هیچ�هنجاری�شکل�نمی�گیرد. 

)درس دوم( 3 نادرستدرست  فرصت�ها�و�محدودیت�های�اجتماعی�هیچ�رابطه�ای�با�هم�ندارند. 

)درس هفمت( 4 نادرستدرست  تحوالت�فرهنگی�می�تواند�مثبت�یا�منفی�باشد. 

 

بــجاهایـخالیـرمــاـکلماتـیاـعبارمتـنناسبـپرـکنید.

)درس شمش( 5 �است.�  �و� از�جمله�راهکارهای�اسالم�برای�جامعه�پذیری�و�کنترل�اجتماعی�

)درس هفمت( 6 �تقسیم�می�شود.�  �و� علل�تحوالت�فرهنگی�به�دو�دسته�

)درس هفمت( 7 �است.  �و�تحول�جامعه�نبوی�به�اموی�تحول�فرهنگی� تحول�جامعه�جاهلی�به�نبوی،�تحول�فرهنگی�

)درس هشمت( 8 �خویش�بود.�  �و� بازگشت�ایران�به�اسالم،�بازگشت�به�هویت�

 
جــدرـهرـسؤمآ،ـگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.ـ

)درس اول( 9 کدام�یک�از�موارد�زیر�کنش�محسوب�می�شود؟�

 1( ضربان قلب   2( گردش خون 
 3( سخن گفتن   4( بستن ناخودآگاه چشم موقع ترس

)درس دوم( 10 شیوه�انجام�کنش�اجتماعی�است�که�مورد�قبول�افراد�و�جوامع�قرار�گرفته�است.�

 1( هنجار اجتماعی   2( پدیده های اجتماعی 
 3( هویت اجتماعی   4( جامعه پذیری

)درس دهم( 11 هرچه�حامالن�و�عامالن�یک�فرهنگ�بیشتر�باشد�چه�تأثیری�بر�آن�فرهنگ�دارد؟�

 1( فرهنگ متزلزل می شود.   2( فرهنگ گسترش پیدا می کند.
 3( فرهنگ عقب مانده تر می شود.  4( به ضد فرهنگ تبدیل می شود.

)درس هنم( 12 نظام�سیاسی�بر�مبنای�حاکمیت�اکثریت�مردم�بر�اساس�خواست�و�میل�خودشان�چه�نام�دارد؟�

 1( دیکتاتوری   2( دموکراسی 
 3( لیبرال   4( آرمانگرا

 
ـدـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکـتاهـدهید.

)درس اول( 13 اگر�کنش�گری�فعالیت�خود�را�با�قصد�خاصی�انجام�دهد�مصداق�کدام�ویژگی�کنش�است؟��

)درس دوم( 14 به�کنش�اجتماعی�و�پیامدهای�آن�چه�می�گویند؟��

)درس هنم( 15 ویژگی�مدینه�فاضله�از�دیدگاه�فارابی�چیست؟�)با�تغییر(�

)درس پنجم( 16 هویت�جوامع�غربی�بر�چه�اساس�شکل�می�گیرد؟�

)درس دهم( 17 عامل�اصلی�هویت�یابی�افراد�و�جوامع�غربی�چیست؟�)با�تغییر(�

) نـــــــــمـآ7ـــــــدزمـآهماهننـکشـریـ)هریـرـناهـ
ساآـ1398ـ
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) نـــــــــمـآآآـــــــدزم

)درس پنجم( 21 کدام��ویژگی�از�نظر�فرهنگ�غرب�در�تعامل�با�طبیعت�ارزش�محسوب�می�شود؟�
 1( انسان در طبیعت به عنوان خلیفه خداوند است.

 2( طبیعت به عنوان موجودی زنده است و نشانه خداوند است.
 3( هر نوع تصرفی را برای بهره برداری بیش تر از طبیعت انجام می دهد.
 4( انسان حق ندارد مخالف ارادۀ الهی، تصرفاتی در طبیعت انجام دهد.

)درس چهارم( 22 کدام�دسته�از�جوامع�نمی�توانند�از�حق�و�باطل�بودن�عقاید�و�ارزش�ها�سخن�بگویند؟�
 1( جوامعی که عقل را به عنوان وسیلۀ معرفت علمی معتبر می دانند.

 2( جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی می دانند.
 3( جوامعی که وحی را به عنوان وسیله علمی معتبر می دانند.

 4( جوامعی که ارزش ها و عقاید را پدیده های تاریخی نمی دانند.
)درس پنجم( 23 �ایرانی�بودن«�درست�است؟� �خجالتی�بودنـ� �مرد�و�زن�بودنـ� به�ترتیب�کدام�گزینه�دربارۀ�ویژگی�هویتی�»دانش�آموز�بودنـ�

 1( اکتسابیـ  انتسابیـ  اکتسابیـ  انتسابی 
 2( اکتسابیـ  اکتسابیـ  انتسابیـ  انتسابی
 3( انتسابیـ  انتسابیـ  اکتسابیـ  انتسابی 
 4( انتسابیـ  اکتسابیـ  انتسابیـ  اکتسابی

 
دـــهـسؤمـآهایـ یرـپاسخـکانلـدهید.

)درس هنم( 24 جدول�زیر،�دسته�بندی�نظام��سیاسی�از�نظر�ارسطو�است،�آن�را�کامل�کنید.� 

روش�حکومت
تعداد�حاکمان

بر�اساس�خواست�و�میل�حاکمانبر�اساس�حقیقت�و�فضیلت

مونارشی

آریستوکراسی

جمهوری

)درس شمش( 25 قسمت�های�مشخص�شدۀ�نمودار�زیر�را�نام�گذاری�کنید.� 

1/5
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دوازدهم اجتماعـی  هـویت 

 9 )ب( )0/5(
 10 )ه ( )0/5(

 11 گزینۀ )2( )0/5(

 12 گزینۀ )3( )0/5(

 13 گزینۀ )1( )0/5(

 14 گزینۀ )2( )0/5(

15 

به فعالیت هایی که انسان انجام می دهد، کنش می گویند. )0/5(
16 

ب( هدفدار بودن )0/5( گاهانه بودن )0/5(   الف( آ
ت( ارادی بودن )0/5( پ( معنادار بودن )0/5(  

 17  پیامدهای ارادی )0/5(

 18  پیامدهای غیرارادی کنش )0/5(

 19  جامعه پذیری )0/5( کنترل اجتماعی )0/5(

 20  با آموزش و تربیت )0/5(

 21  بر اساس عمل مردم )0/5(

 22  عقل و وحی )0/5(

23 

فرهنگ�واقعیفرهنگ�آرمانی
2- ربا )0/25(2- ربا )0/25(

3- رشوه خواری )0/25(3- رشوه خواری )0/25(
)ذکر یک قسمت کافی است.(

24 

نشانه این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد. )0/5(
25 

شیوه انجام کنش اجتماعی است )0/5( که مورد قبول افرادجامعه قرار گرفته است. )0/5(
26 

در مواردی ممکن است عقاید، ارزش ها، هنجارها و مهارت های پذیرفته شده در یک 
خرده فرهنگ )0/5( ناسازگار و مخالف با فرهنگ عمومی باشد که به این خرده فرهنگ 

ضد فرهنگ می گویند. )0/5(
27 

آن چه در پاسخ به پرسش کیستی گفته می شود )0/5( و با آن هر شخص از افراد دیگر 
متمایز می گردد، هویت فرد می گویند. )0/5(

28 

جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد )0/5( فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمی آید )0/5( 
جامعه و فرهنگ را می توان به جسم و جان انسان تشبیه کرد. )0/5(

29 

جوامع مختلف با ایمان به حق، حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند. 
)0/5( و با عمل کردن براساس این عقاید و ارزش ها آن ها را به فرهنگ واقعی شان 

وارد می نمایند. )0/5(

30 

هر جامعه ای براساس هویت خود، با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند. نگاه دنیوی 
فرهنگ جدید غرب و ارزش های آن به گونه ای است که هر دخل و تصرفی را در 
طبیعت و بدن مجاز می داند. انسان در این فرهنگ هر نوع تصرفی را برای بهره برداری 

بیشتر از طبیعت انجام می دهد. )1(
در فرهنگ اسالم انسان به عنوان خلیفۀ خداوند وظیفه عمران و آبادانی طبیعت را 
به عهده دارد؛ یعنی انسان حق ندارد برخالف ارادۀ حکیمانۀ الهی در جهان طبیعت 

و بدن خود تصرفاتی انجام دهد. )1(

آزمون )3( نوبت اول اجمتاعی هویت 

1 
ب( درست )0/25(  الف( درست )0/25( 

ج( نادرست )0/25(
2 

ب( نادرست )0/25(  الف( درست )0/25( 
ج( درست )0/25(

3 
ب( درست )0/25(  الف( درست )0/25( 

ج( نادرست )0/25(
4 

ب( درست )0/25(  الف( درست )0/25( 
ج( نادرست )0/25(

5 
ب( درست )0/25(  الف( نادرست )0/25( 

ج( درست )0/25(
 6 )د( )0/25(
 7 )ج( )0/25(

 8 )ب( )0/25(
 9 )الف( )0/25( 

 10 گزینۀ )2( )0/5( 

 11 گزینۀ )4( )0/5( 

 12 گزینۀ )2( )0/5( 

 13 گزینۀ )2( )0/5( 

 14 قطعی)0/25( - حتمی )0/25( 

 15 پدیده اجتماعی )0/25( 

 16 ارزش ها )0/25( و هنجارها )0/25( 

 17 آموزش )0/25( - تربیت )0/25( 

 18 دارایی )0/25( - توان اقتصادی )0/25( 

 19 کنش اجتماعی )0/25(  

20 

برخی از پیامدهای کنش به ارادۀ انسان ها یعنی خودکنشگر یا افراد وابسته اند. 
به همین دلیل به آن ها پیامدهای ارادی می گویند. )0/5(  
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21 

به معنای مباح دانستن همۀ امور برای انسان ها است. )0/5(
 22 از طریق اقتصاد مقاومتی )0/5(

 23 معارف )0/25( و هنرها )0/25(

 24 انقالب )0/25( - تحوالت هویتی )0/25(

25 

کنش انسان، برخالف سایر مخلوقات معنادار است. انسان ها با توجه به معنای کنش 
خود، آن را انجام می دهند. )0/5(

26 

دو دسته: خرد )کوچک( و کالن )بزرگ( )0/5(
27 

شرک، ظلم، بی عدالتی، تجاوز به حقوق دیگران، دنیاپرستی ) ذکر 2 مورد(
28 

به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات 
جامعه انجام می گیرد کنترل اجتماعی می گویند. )1(

29 

خیر، هر جامعه ای به تناسب عقاید و ارزش های خود، برخی تحرک های اجتماعی و 
تغییرات هویتی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند؛ برخی هویت ها را می پذیرد و 
برخی دیگر را نمی پذیرد. مانند یک جامعه غیردینی که به هویت دینی و معنوی افراد 
اجازه بروز و ظهور نمی دهد. یا جامعه ای که براساس نژاد یا جامعه ای که بر اساس 

ارزش های اقتصادی شکل گرفته است. )یک مثال کافی است.( )1(
30 

الف( در این صورت، عناصر فرهنگی جامعۀ دیگر را بدون تحقیق و گزینش می پذیرد. )0/5(
ب( چنین جامعه ای به روش تقلیدی عمل می کند و ارتباطش را با تاریخ و فرهنگ 

خود از دست می دهد. )0/5(
پ( بنابراین، نه می تواند فرهنگ خود را تداوم ببخشد یا گسترش دهد و نه قادر است 

به جامعۀ دیگری که شیفته و مبهوت آن شده است ملحق شود. )0/5(
31 

مرزهای امپراتوری های گورکانی و عثمانی را درنوردید و در مناطق مختلف جهان 
اسالم از هندوستان و تبت تا آسیای صغیر و شبه جزیره بالکان گسترش یافت. )1(

32 

جامعۀ ایران به رهبری امام خمینی و با تکیه بر آموزه های قرآن و اهل بیت )ع( به 
هویت اسالمی خود بازگشت. )هر مورد )0/25((

33 

گر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه  ا
باشد قدرت هم مشروعیت حقیقی دارد و هم مقبولیت اجتماعی. )1(

هنگامی که قدرت برخالف حکم و قانون الهی باشد اما تبعیت از آن، از روی رضایت 
باشد، قدرتی مقبول ولی غیر مشروع شکل می گیرد. )1(

34 

چنین اقتصادی به دلیل آنکه درآمدی هنگفت و بدون زحمت ایجاد می کند، باعث 
شکل گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای می شود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته 

به نفت است. دولت بزرگی به وجود می آید که می کوشد به کمک درآمدهای نفتی و 
نه رواج کسب و کار رفاه اقتصادی را تأمین کند. )1(

35 

امروزه جوامع غربی به دالیلی مانند باال رفتن سن ازدواج، افزایش بی ثباتی، فروپاشی 
خانواده و طالق، رفاه زدگی، مصرف گرایی و هزینه پنداشتن فرزندان با مسئله کاهش 

جمعیت و عوارضی چون پیری و سالمندی جمعیت مواجه اند. )1( 

آزمون )9( نوبت دوم اجمتاعی هویت 

 1 درست )0/25(
 2 نادرست )0/25(

 3 درست )0/25(
 4 نادرست )0/25(
 5 درست )0/25( 
 6 درست )0/25( 

 7 نادرست )0/25(
 8 نادرست )0/25(

 9 کنش )0/25( - کنشگر )0/25(
 10 خانواده )0/25(

 11 هویت )0/25(

 12 درونی )0/25( - بیرونی )0/25(

 13 آگاهی )0/25( - جهل )0/25(

 14 ارادی )0/25( - غیرارادی )0/25(

 15 )ب( )0/25( 

 16 )د( )0/25( 

 17 )الف( )0/25( 

 18 )ه ( )0/25( 

 19 گزینۀ )1( )0/5(

 20 گزینۀ )1( )0/5(

 21 صعودی )0/25( - نزولی )0/25( - افقی )0/25( 

 22 قدرت فردی )0/5( - قدرت اجتماعی )0/5( 

23 

به جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر 
»تحرک اجتماعی« می گویند. )0/75(

24 

هر جامعه ای هویت خاصی دارد که از آن با عنوان هویت فرهنگی آن 
جامعه یاد می شود. )0/5(

25 

به دلیل اهمیتی که اسالم برای عقل و عقالنیت قائل است. )0/5(
26 

پیامدهای انقالب را به شیوه های مختلفی دسته بندی می کنند از جمله:
پیامدهای کوتاه مدت )0/25( میان مدت )0/25( و بلند مدت )0/25( یا پیامدهای 

اقتصادی )0/25( ، سیاسی )0/25( ، اجتماعی )0/25( و فرهنگی )ذکر 2 مورد(
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دوازدهم اجتماعـی  هـویت 

27 

ارادۀ کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال  مدار مقبولیت، خواست و 
می شود و مدار مشروعیت حق و باطل بودن است. )0/5(

28 

 )0/25( می بیند  خانواده  در  که  ماندگاری  و  اساسی  آموزش های  با  فرد 
با جامعه ای که در آن متولد شده است  اولین و مهم ترین آشنایی ها را 
مجالس علمی و مذهبی )0/25(  پیدا می کند )0/25( مدرسه و مسجد )0/25( 
گروه های هم ساالن )0/25( و رسانه های جمعی )0/25( از دیگر عوامل آشنایی 

فرد با جامعه ا ی هستند که در آن زندگی می کنند.
29 

علل درونی یا به ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افراد جامعه مربوط می شود، یا 
گر  به کاستی ها و بن بست های موجود در فرهنگ جامعه بازمی گردد. )0/5( برای مثال، ا
فرهنگ یک جامعه توان پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و جسمی یا فطری و معنوی 
انسان ها را نداشته باشد، آن جامعه نشاط زندگی را از دست می دهد و گرفتار یأس و 
ناامیدی می شود. )0/5( این کاستی ها و بن بست ها، متفکران و مصلحان اجتماعی را به 
بازاندیشی در فرهنگ جامعه و بنیان های عقیدتی و ارزشی آن فرا می خواند و زمینه 

را برای تحوالت فرهنگی فراهم می کند. )0/5(
30 

1( غرب زدگی )جالل آل احمد( )0/25( 2( بازگشت به خویشتن )دکتر علی شریعتی( 
)0/25( 3( خدمات متقابل اسالم و ایران )شهید مطهری( )0/25( )ذکر دو مورد(

31 

پیش از اسالم، اقوام مختلف ایرانی با آن که هویت های قومی متفاوتی داشتند، در 
عقاید و ارزش های زرتشتی که با باورهای اساطیری درآمیخته بود مشترک بودند )0/5(  

و بر این اساس هویت فرهنگی واحدی پیدا کرده بودند. )0/5(
32 

جمعیت آن است )0/5(  
33 

ک دین مداری یا دنیا مداری نظام سیاسی را نیز در نظر می گیرد. از دیدگاه  فارابی مال
او، نظام سیاسی دینی و دین مدار بر اساس احکام و قوانین الهی سازمان می یابد.)0/5( 
در مقابل نظام سیاسی دنیوی و دنیا مدار فقط به ارزش ها و آرمان های دنیوی و این 

جهان توجه می کند. )0/5(  
34 

از ویژگی اقتصادی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اقتصادهای دانش بنیان، تک محصولی، مقاوم / شکننده، دستوری / غیردستوری، 

سرمایه داری، سوسیالیستی/ اسالمی و... )ذکر 4 مورد( )هر مورد 0/25(
35 

اقتصاد مقاومتی الگویی از اقتصاد پیشرفته، مستقل و مستحکم است که با اعتقاد به تعالیم 
حیات بخش اسالم )0/5( و تکیه بر دانش و فناوری و ظرفیت های مولد مردمی و دولتی، 
روحیه جهادی، خالقیت، نوآوری، امید، همبستگی و حضور فعال و موثر در تعامالت 
جهادی )0/5( برای مردم ایران امنیت، رفاه و پیشرفت همراه با عدالت و برای جهان اسالم و 

بشریت الگویی ایرانی - اسالمی از رشد و شکوفایی را به ارمغان می آورد. )0/5(

36 

در نگاه اسالمی، ارزش ها اهمیت الهی و دینی دارند. بنابراین دستیابی به آن ها وظیفه 
الهی است )0/25( و نه تنها منجر به بهبود زندگی اجتماعی می شود بلکه مانند سایر 

عبادات موجب تقرب انسان به خداوند نیز می شود. )0/25(

آزمون )10( نوبت دوم اجمتاعی هویت 

 1 نادرست )0/25(
 2 درست )0/25(
 3 درست )0/25(

 4 نادرست )0/25(
 5 نادرست )0/25( 
 6 نادرست )0/25( 
 7 نادرست )0/25(
 8 نادرست )0/25(

 9 ارزش )0/25( - هنجارها )0/25(
 10 تبلیغ و اقناع )0/25( - تشویق و پاداش )0/25(

 11 خانواده )0/25(

 12 از خودبیگانگی تاریخی )0/25( 

 13 غربی )0/25(- بشریت )0/25( 

 14 گزینۀ )4( )0/5(

 15 گزینۀ )2( )0/5(

 16 گزینۀ )2( )0/5(

 17 گزینۀ )2( )0/5(

 18 به دلیل پیامدهای نامطلوب برخی کنش ها )0/5(

 19 پدیده های اجتماعی )0/5(

 20 امر به معروف و نهی از منکر )0/5(

 21 مباح دانستن همۀ امور برای انسان ها )0/5(

 22 

  گسترش جامعه و فرهنگ 

پای بندی به فرهنگ جامعه )0/25(
 +

                                                )جهان اجتماعی(افزایش جمعیت جامعه )0/25(
23 

انتسابیاکتسابیاجتماعیفردیویژگی

الف(�مهربان

ب(�دانش�آموز

 )هر مورد 0/25(
 24 )د( )0/5(

 25 )و( )0/5(
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 26 )ه ( )0/5(

 27 )الف( )0/5(

28 

مرز و محدودۀ فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر اساس عمل مردم تغییر می کند 
)0/5(  هر اندازه مردم مطابق آرمان ها و ارزش ها عمل کنند، به همان اندازه آرمان ها 

گر مردم به آرمان ها و ارزش هایی که رعایت  وارد فرهنگ واقعی می شوند )0/5( اما ا
آن ها در فرهنگ آرمانی الزم دانسته می شود، عمل نکنند فرهنگ واقعی از فرهنگ 

آرمانی فاصله می گیرد. )0/5(
29 

افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید در  فرصت های پیش روی 
جوامع مختلف یکسان نیست )0/5( هر جامعه به تناسب عقاید و ارزش های خود، 
برخی تحرک های اجتماعی و تغییرات هویتی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند 

)0/25( برخی هویت ها را می پذیرد و برخی دیگر را نمی پذیرد. )0/25(

30 

گر فرهنگی که دچار تحول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوی  ا
اعتبار  که  فرهنگی  گر  ا اما   )0/5( فرهنگی مثبت است  باشد، تحول  فرهنگ حق 
اجتماعی خود را از دست می دهد فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات به سوی 
فرهنگ باطل باشد تحول فرهنگی منفی است. )0/5( تحول جامعۀ جاهلی به نبوی 
تحول فرهنگی مثبت )0/25( و تحول جامعۀ نبوی به جامعۀ اموی تحول فرهنگی 

منفی است. )0/25(
31 

قد، قیافه، پوشش، شغل و ثروت، قدرت، تبار خانوادگی، مهارت، عالقه، هنر، دانش، 
خلق، بیان، اعتقاد و... )ذکر 4 مورد( )هر مورد )0/25((

32 

پیش از اسالم اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویت های قومی متفاوتی داشتند، در عقاید 
و ارزش های زرتشتی که با باورهای اساطیری درآمیخته بود مشترک بودند )0/5( و بر 

این اساس هویت فرهنگی واحدی پیدا کرده بودند. )0/5(
33 

کمان براساس اهداف و غرائض و امیال خود تصمیم  کم یا حا نظام هایی که در آن ها حا
می گیرند، یعنی هر نوع تصمیمی را بر خود جایز می دانند. )0/75(

کمان براساس حقیقت و فضیلت و با توجه به  کم یا حا نظام هایی که در آن ها حا
موازین عقلی تصمیم می گیرند. )0/75(

34 

تورم - بیکاری - وابستگی به نفت - توزیع نابرابر درآمد و امکانات- تجمل گرایی - 
مصرف گرایی )ذکر 4 مورد( )هر مورد )0/25((

آزمون )11( نوبت دوم اجمتاعی هویت 

 1 درست )0/25(
 2 درست )0/25(
 3 درست )0/25(

 4 درست )0/25(
 5 درست )0/25(

 6 نادرست )0/25(
 7 درست )0/25(

 8 نادرست )0/25(
 9 درست )0/25(

 10 نادرست )0/25(

 11 کنش اجتماعی )0/25( 

 12 پدیده های اجتماعی )0/25( پدیده های طبیعی )0/25(

 13 حق )0/25( باطل )0/25(

 14 انفعالی)0/25(

 15 جاهلی )0/25( 

 16 قوم گرایانه )0/25( 

 17 حقیقی )0/25( 

 18 سرمایه داری )0/25( 

 19 گزینۀ )1( )0/5(

 20 گزینۀ )2( )0/5(

 21 گزینۀ )2( )0/5(

 22 گزینۀ )1( )0/5(

 23 گزینۀ )1( )0/5(

24 

روش�حکومت
تعداد�حاکمان

بر�اساس�حقیقت�و�
فضیلت

بر�اساس�خواست�
و�میل�حاکم

الیگارشی )0/25(آریستوکراسی )0/25(اقلیت

دموکراسی )0/25(جمهوری )0/25(اکثریت

25 

 )0/25( می بیند  خانواده  در  که  ماندگاری  و  اساسی  آموزش های  با  فرد 
اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جامعه ای که در آن متولد شده است، 
پیدا می کند. )0/25( مدرسه و مسجد )0/25( مجالس علمی و مذهبی )0/25( 
گروه های هم ساالن )0/25( و رسانه های جمعی )0/25( از دیگر عوامل آشنایی 

فرد با جامعه ای هستند که در آن زندگی می کند.
26 

هستند  جامعه  هنجارهای  و  ارزش ها  عقاید،  برخالف  که  کنش هایی  به 
»کج روی اجتماعی« می گویند.)1(

27 

و گزینش  تحقیق  بدون  را  دیگر  فرهنگی جامعۀ  عناصر  چنین جامعه ای 
می پذیرد. )0/5( چنین جامعه ای به روش تقلیدی عمل می کند و ارتباطش را 
با تاریخ و فرهنگ خود از دست می دهد. )0/5( بنابراین، نه می تواند فرهنگ 
خود را تداوم ببخشد یا گسترش دهد و نه قادر است به جامعۀ دیگری که 

شیفته و مبهوت آن شده است، ملحق شود. )0/5(
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ام شاک شنکلوا سرد

دوازدهم اجتماعـی  هـویت 

  کنش ما سنسان ها چه ریژیگ هایی لسول؟

در زبان فارسی

اسامی انجام دهندگان فعالیت هااسامی فعالیت های انسان

1( کارگر 2( کارمند 3( کارگزار 4( کارفرما 5( عامل1( کار 2( عمل 3( فعل 4( رفتار 5( کردار و کنش

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

  کنش ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت سایر مخلوقات متمایز می کند.

ویژگی های کنش

1( کنش، آگاهانه است.
یعنی کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود.

 سخن گفتن یک کنش است و اگر نسبت به کلمات آگاهی نداشته باشیم قادر به گفتار نخواهیم بود.
 فردی که از واژگان و دستور یک زبان آگاهی ندارد، نمی تواند با آن زبان سخن بگوید. 

2( کنش ارادی است.

یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد، کنش انجام نمی شود.
 برای انجام کنش عالوه بر آگاهی، ارادۀ انسان نیز ضروری است، زیرا ممکن است فردی از کاری آگاه 

باشد اما تصمیم به انجام آن نگیرد.
 کنش ممکن است با اشتیاق یا با اکراه یا اضطرار انجام شود اما در هر حال ارادی است.

انسان فعالیت های خود را با قصد و هدف خاصی انجام می دهد، اگر چه ممکن است همیشه به آن هدف نرسد. 3( کنش هدف دار است.

4( کنش انسان معنادار است.

برخالف سایر موجودات کنش انسان معنادار است.
انسان ها با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند. 

 وقتی دانش آموزی در کالس، دستش را باال می آورد، این کار را آگاهانه، ارادی و هدف دار انجام می دهد. 
 معنای آن اجازه خواستن از معلم است.

 معلم در صورتی می تواند به او پاسخ مناسب بدهد که معنای کنش او را بیابد.

  کنش ما چه آاثو ر پیامدهایی لسول؟

الف( پیامدهای ارادی  برخی از پیامدهای کنش به ارادۀ انسان ها، یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته اند. به همین سبب به آنها »پیامدهای 
ارادی« می گویند.

 پیامدهای ارادی خودشان کنش هستند و باید کنشگری آن ها را انجام دهد.

 1( درس خواندن دانشجو )ارادۀ کنشگر( نمره دادن استاد )ارادۀ دیگری( 
2( به کسی سالم کردن )ارادۀ کنشگر( پاسخ دادن یا پاسخ ندادن )ارادۀ دیگری(

ب( پیامدهای غیر ارادی  همۀ پیامدهای کنش این گونه نیست که به ارادۀ انسان ها بستگی داشته باشند؛ به این پیامدها »پیامدهای غیرارادی« می گویند.

 این دسته از پیامدها، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آنها را انجام دهد بلکه نتیجه طبیعی کنش اند.

 1( وقتی شما پنجره ها را باز می  کنید، هوای کالس عوض می شود. 
2( فردی که وضو می گیرد، دست و صورتش پاکیزه می شود.

پیامدهای غیرارادی کنش قطعی هستند.
پیامدهای ارادی کنش احتمالی اند.

 مقایسه پیامدهای کنش ارادی و غیر ارادی 

 معموالً انسان ها کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیرارادی آنها انجام می دهند و از انجام برخی کنش ها به دلیل پیامدهای 
نامطلوبشان، خودداری می کنند.

لوا سرد

ام ششاک شنک
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الیه ها و سطوح متفاوت فرهنگ

ب( الیه های عمیق ترالف( الیه های سطحی تر و بیرونی

مانند: نمادها و هنجارها
 الیه های سطحی امکان تغییر بیشتری دارند.

مانند: ارزش ها و عقاید
 الیه های عمیق کمتر در معرض تغییر قرار می گیرند و 

تاثیرات همه جانبه و فراگیر دارند.
 در مقایسه با هنجارها و نمادها اهمیت بیشتری دارند.

 به همین دلیل، تغییرات اساسی در الیه های عمیق فرهنگ 
آن را به فرهنگ دیگری تبدیل می کنند.

- جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد.
- فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمی آید.

- جامعه و فرهنگ را می توان به جسم و جان انسان تشبیه کرد.
- جامعه مانند جسم و کالبد، فرهنگ همانند جان و روح است. 

 رابطه جامعه و فرهنگ 

 جوامع مختلف،  شیوه های متفاوتی برای زندگی دارند و دلیل تفاوت آن ها این است که  فرهنگ آموختنی است و از راه تربیت از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می شود.

  به همین دلیل  فرهنگ را آگاهی و شناخت مشترک نیز می نامند.

ویژگی های مشترک و متفاوت ایرانی ها

تفاوت هامشترکات

1( همۀ ما ایران را کشور خود می دانیم.
2( از حق و حقیقت دفاع می کنیم.

3( راست گویی را ارج می نهیم.
4( ظلم و بی عدالتی را بد می شماریم.

5( احترام به بزرگ ترها را الزم می دانیم.

6( انسان های فداکار را تحسین می کنیم.

1( همۀ ما در سراسر کشور با گویش و لهجۀ واحدی سخن 
نمی  گوییم.

2( مردم هر شهر خصوصیات اخالقی و رفتاری ویژه ای دارند.
3( هر صنف دارای ارزش ها، مقررات، دانش ها و مهارت های 

خاصی است.

الف( فرهنگ عمومی  به آن بخش از فرهنگ که همۀ مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند، گفته می شود.
ب( خرده فرهنگ  بخش هایی که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه است، نامیده می شود.

انواع خرده فرهنگ ها:
1( خرده فرهنگ موافق: اغلب با فرهنگ عمومی سازگارند مثل خرده فرهنگ های مربوط به اصناف مختلف درون یک جامعه.

2( ضد فرهنگ: در مواردی ممکن است عقاید، ارزش ها، هنجارها و مهارت های درون یک خرده فرهنگ، ناسازگار و مخالف با 
فرهنگ عمومی باشد.

 خرده فرهنگ گروه هایی که انحراف اجتماعی دارند. مانند بزهکاران، سارقان و...

 انواع فرهنگ 

  جامعه و فرهنگ )جهان اجمتاعی( چه الزامایت دارد؟

 به اعتقاد یکی از جامعه شناسان )اگوست کنت(  سهم مردگان در ساختن جامعه بیشتر از سهم زندگان است  یعنی سهم پیشینیان ما 
در ساختن جامعه، بیشتر از ما بوده است. هم چنان که سهم ما در ساختن جامعه و فرهنگ آیندگان، بیش از آیندگان است.

 ما انسان ها در جامعه و فرهنگی دیده می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است. جامعه ای که باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهای آن 

شکل گرفته اند و به فعالیت های اجتماعی ما شکل می دهند.
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دوازدهم اجتماعـی  هـویت 

 موقعیت اجتماعی که در زمان تولد از طریق خانواده به ما داده می شود و ما در طول زندگی،  می توانیم آن را تغییر دهیم.

  آیا هویمتان تغییر یم کند؟

انواع هویت از جهت تغییر

2- هویت های ثابت1- هویت های متغیر

برخی از ویژگی های هویتی تغییر می کنند. 

 جایگاه فرد در جامعه  که تابع دانایی و توانایی و دارایی اوست.

ولی برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند.

 زمان و مکان تولد

  آیا هویت ما رصفًا سجمتاعی سست؟

انواع روش کسب هویت از نظر فردی یا اجتماعی بودن

2- فردی1- اجتماعی

فرد بدون ارتباط با دیگران یا عضویت در گروه اجتماعی نمی تواند برخی 
ویژگی ها را داشته باشد.

 ما فقط با عضویت در جامعۀ ایران، ایرانی محسوب می شویم.

در حالی که برخی از ویژگی ها، ویژگی های فردی ما هستند.
 1( زرنگی یا تنبلی
2( صبوری یا زودرنجی

  هویت فرلی ر سجمتاعی چه نسبیت اب هم لسوند؟

1( جسمانی
2( نفسانی 

1( فردی

2( اجتماعی 
 انواع ابعاد هویت 

1( ُبعد جسمانی  بدن

2( ُبعد نفسانی  نفس و ویژگی های اخالقی و روانی

3( ُبعد اجتماعی  نقش ها و عضویت فرد در جامعه

 بنابراین هویت انسان دارای سه بعد است 

1( تعامل دارند.
2( ارتباط متقابل و دوسویه دارند.

3( بر یکدیگر اثر می گذارند.
سه ُبعد هویت انسان از یکدیگر جدا نیستند بلکه با یکدیگر 

 بدن ما مجرای ارتباط ما با طبیعت و بخشی از آن محسوب می شود.

 نقش و عضویت اجتماعی ما نیز مجرای ارتباط ما با جامعه و بخشی از آن به حساب می آید.

 ارتباط ابعاد مختلف هویتی: 
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1( تبعیت با کراهت  تبعیتی که ناشی از تهدید و ترس باشد.

2( تبعیت با رضایت  تبعیتی است که با رضایت و میل درونی همراه است.
 جلب تبعیت افراد جامعه به دو صورت است 

1( قدرت دارای مقبولیت  یعنی قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید.

2( اقتدار  قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد.
 انواع قدرت 

 قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت تبعیت کنندگان به دست  می آید، مقبولیت دارد اما مشروع بودن قدرت معنای دیگری دارد

مشروعیت قدرتمقبولیت قدرت

- قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست 

می آید دارای مقبولیت است. 

مدار مقبولیت  خواست و ارادۀ کسانی است که قدرت بر آنها 

اعمال می شود. 

- قدرت مشروع انواعی دارد:

1( اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد، مشروعیت حقیقی دارد.

2( اما اگر موافق با ایدئولوژی های ساختگی بشری باشد، مشروعیت 

دروغین دارد.

- مدار مشروعیت قدرت  حق و باطل بودن آن است.

 مقبولیت و مشروعیت حقیقی می توانند با هم باشند و می توانند از یکدیگر جدا باشند.

- اگر مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد  قدرت هم مشروعیت حقیقی دارد و هم 

مقبولیت اجتماعی 

- هنگامی که قدرت برخالف حکم و قانون الهی باشد اما تبعیت از آن، از روی رضایت باشد  قدرتی مقبول ولی غیر مشروع 

شکل می گیرد.

 قدرت 

  نظاد سیایس ر سنوسع آن: 

 هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند  سیاست پدید می آید، زیرا سیاست، اعمال قدرت سازمان یافته برای دست یابی 

به هدفی معین است.

 سیاست در معنای عام خود  شامل هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت است.

 هر جامعه ای به تناسب هویت و فرهنگ خود، آرمان ها و ارزش های ویژه ای دارد و نمی تواند بدون سیاستی مناسب به ارزش ها و آرمان های خود 

دست یابد.

 مجموعه ساز و کارهایی که برای اعمال سیاست های جامعه وجود دارد  نظام سیاسی را شکل می دهد.

 در یک جامعه، نظام سیاسی نمی تواند مستقل از نظام های دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادی و... باشد. بلکه در تعامل با آن ها قرار می گیرد.

 نظام سیاسی بر نظام های دیگر، به ویژه نظام فرهنگی اثر می  گذارد و از آن ها تاثیر می پذیرد.

 وسبطه نظاد فرهنیگ ر نظاد سیایس

1- نظام فرهنگی عقاید و ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تأمین می کند.

2- اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش های فرهنگی جامعه باشد نظام فرهنگی، مقبولیت دارد.

3- اما اگر نظام سیاسی به دالیل داخلی و یا تحت تاثیر فشار عوامل خارجی، از اصول و ارزش های فرهنگی خود عدول کند، نظام فرهنگی مقبولیت 

نظام سیاسی را کاهش می دهد.

لوا هنم

بعمشساکسپشاواتشهارهن

4- نظام سیاسی نیز اگر به ارزش های فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مدیریت سیاسی خود، به بسط و توسعۀ فرهنگ کمک می کند.

5- و اگر از ارزش ها و آرمان های جامعه دور شود زمینۀ بحران های فرهنگی و هویتی را فراهم می سازد.

 جامعه با پذیرش یک نظام سیاسی خاص  هویت سیاسی پیدا می کند.

تقسیم بندی نظام های سیاسی

ج( براساس دین مداری یا دنیامداری:ب( براساس روش تصمیم گیری: الف( براساس تعداد افراد تاثیرگذار و تصمیم گیرنده:

و  است  حاکم  فرد  یک  آن  در  که  نظام هایی   )1

تصمیم می گیرد.

2( نظام هایی که در آن ها اقلیتی تصمیم گیرنده است.

در  مردم  اکثریت  آن ها  در  که  نظام هایی   )3

سرنوشت خود تأثیرگذارند.

یا  حاکم  آن ها  در  که  نظام هایی   )1

و  اغراض  و  اهداف  براساس  حاکمان 

امیال خود تصمیم می  گیرند.

یا  حاکم  آن ها  در  که  نظام هایی   )2

حاکمان براساس حقیقت و فضیلت و با 

توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند.

نظام های سیاسی دینی بر مدار احکام و قوانین 

الهی سازمان می یابد.

 نظام سیاسی فقط ارزش ها و آرمان های 

دنیوی و این جهان را مدنظر قرار می دهد.

 ارسطو بر مبنای دسته بندی گفته شده از شش نوع نظام سیاسی نام برده است.

دسته بندی نظام های سیاسی از نظر ارسطو

روش حکومت
بر اساس خواست و میل حاکمبر اساس حقیقت و فضیلتتعداد حاکمان

فرد

اقلیت

اکثریت

مونارشی

آریستوکراسی

جمهوری

استبدادی

الیگارشی

دموکراسی

ویژگی های حکومت های دموکراسی و جمهوری از دیدگاه ارسطو

2( جمهوری1( دموکراسی

- ارسطو، حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار 

خواسته های آن ها باشد، دموکراسی می نامد.

- زیرا دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است.

و  خواسته  براساس  مردم  حاکمیت،  نوع  این  در   -

تمایالت خود حکومت می کنند.

- ارسطو حکومتی را که در آن اکثریت مردم براساس 

جمهوری  دارند  فعالیت  و  حضور  فضیلت  و  حقیقت 

می خواند.

- او بین حکومت جمهوری و دموکراسی تفاوت می گذارد. 
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الف( به انواع دارایی و ثروت مانند صنایع و کارخانجات تولید مختلف تبدیل شوند.

ب( اما اگر به درستی از آن ها استفاده نشود، می توانند اقتصادی وابسته ایجاد کنند که رشد و افول آن 

به قیمت و درآمد نفت وابسته است.

 سرمایه های نفتی می توانند دوگانه عمل کنند 

  ریژیگ های سقتصال نریت

1( باعث شکل  گیری تولید ملی ضعیف و شکننده ای می شود.

2( دولت های بزرگ به وجود می آیند که می کوشند به کمک درآمدهای نفتی و نه رواج کسب و کار، رفاه اقتصادی را تامین کنند.

3( این وضعیت می تواند در کوتاه مدت احساس رفاه بیشتری را آن هم با نوسانات زیاد برای مردم به ارمغان آورد اما پایدار نیست.

4( وضعیت شکننده ای را به وجود می آورد که زمینۀ سوءاستفادۀ قدرت های جهانی را فراهم می آورد.

5( انواع تحریم های اقتصادی نفتی و مالی با همین رویکرد علیه کشور ما اتخاذ شده است تا اوالً: درآمد نفتی کشور را محدود کنند، ثانیاً: از انتقال 

آن به کشور ممانعت ورزند.

 ویژگی های اقتصادی جوامع غربی:

1( غرب هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد.

2( سرمایه داری عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است.

3( هویت انسان ها و جوامع بیش از هر چیز به دارایی و توان اقتصادی آن ها وابسته است.

4( آن ها هیچ مانعی را بر سر راه اقتصاد خود برنمی تابند.

5( شیوه های اقتصادی ناسازگار با اقتصاد سرمایه داری را در سراسر جهان نابود می کنند.

 برخی از کشورهای سلطه گر غرب که از سویی اقتصاد را اساس همه  چیز می پندارند و از سوی دیگر، تمامی شیوه های اقتصادی و غیراقتصادی را 

نابود شده می بینند  پاشنۀ آشیل ایران اسالمی را اقتصاد می دانند  از این رو جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما به راه انداخته اند.

تعقیب می کند.
1( اجرای قانون اساسی

2( سیاست های اقتصادمقاومتی
 ایران اسالمی، آرمان بازسازی هویت اقتصادی خود را در 

  مشخصات ر ریژیگ های سقتصال مقارمیت عباوتند سز:

1( اقتصادی پیشرفته است.

2( اقتصاد مستقل و محکم است.

3( تکیه بر تعالیم حیات بخش اسالم دارد.

4( تکیه بر دانش و فناوری و ظرفیت های مولد مردمی و دولتی دارد.

5( بر روحیۀ جهادی، خالقیت، نوآوری، امید، همبستگی و حضور فعال و موثر در تعامالت جهانی تاکید دارد.

6( برای مردم ایران امنیت، رفاه و پیشرفت همراه با عدالت به ارمغان می آورد.

7( برای جهان اسالم و بشریت الگویی ایرانیـ  اسالمی از رشد و شکوفایی به  ارمغان می آورد.
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