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 فصل اول
و فرهنگ  جامعه

 گستره جهان اجتماعي:درس اول
مي-1  گيرد. هر چيزي كه با زندگي اجتماعي انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعي قرار
آن هاي اجتماعي انسان بر اساس اين قاعده، كنش-2 و پيامدهاي مي ها  گيرند. ها به جهان اجتماعي تعلق
ب-3 به اي است كه با كنشه قانون يك كنش اجتماعي است. خانواده پديدهاحترام مي هاي اجتماعي انسان و ... حاصل وجود و صلح آيد. امنيت

و همه كنش مي ها هستند  گيرند.ي اين امور درون جهان اجتماعي جاي
و هوا پديده-4 و آب كه با زندگي اجتماعي دارند، درون جهان اجتماعي قراريهاي جهان طبيعي هستند ولي از جهت ارتباط زلزله يا خشكسالي

 گيرند. مي
و ... اموري هستند كه محصول كنش انسان-5 مي خداوند سبحان، فرشتگان، ستارگان توانند با جهان اجتماعي ها نيستند ولي از برخي جهات

و به جهان اجتماعي وارد شوند.   انسان ارتباط داشته باشند
و جهان ماوراء طبيعي آرمانشناخت خداوند-6 و ارزشو فرشتگان مي ها و كنش هاي زندگي آدميان را تغيير هاي اجتماعي آنان را دگرگون دهند

 سازد. مي
و ظالم يكسان عمل نمي هاي الهي نيز با انسان سنت-7 و جوامع عادل و ناسپاس و درهاي آسمان را بر عدالت هاي شاكر مي كند و پيشگان گشايد

و انتقام الهي فرومي ستم  گذارد. پيشگان را در قهر
و به واسطهبه-8 مي طور كلي هر يك از موجوداتي كه بيرون از جهان اجتماعي حضور دارند ميي ارتباطي كه با زندگي اجتماعي پيدا توانند كنند،

ي جهان اجتماعي قرار گيرند. در گستره

 هاي درس اولهاي درس اول نمونه تستنمونه تست
اح-1 و و ...............صلح، امنيت  ترام به قانون

و از اين جهت كه با زندگي انسانها هاي اجتماعي انسان ) حاصل كنش1 مي هستند،  گيرند. ها ارتباط دارند درون جهان اجتماعي جاي
و چون با زندگي انسان هاي مشترك جامعه ) حاصل ارزش2 جاي جهاني هستند ميها ارتباط دارند در درون جهان اجتماعي  گيرند.ي
و چون با زندگي انسان ) حاصل كنش فردي انسان3 بي ها هستند مي ها  گيرند. ارتباط هستند بيرون جهان اجتماعي جاي
و چون با زندگي انسان ) حاصل پديده4 مي هاي جهان طبيعي هستند  گيرند. ها اتباط ندارند درون جهان اجتماعي جاي

1پاسخ: گزينه
ز-2 و هوا كه جزء پديدهبه كدام علت و آب مي لزله، خشكسالي  گيرند؟ هاي طبيعي هستند، درون جهان اجتماعي قرار

 ) ارتباطي كه با زندگي اجتماعي دارند.2 كنند. ) ارتباطي كه با زندگي اجتماعي پيدا نمي1
 هاي طبيعي هستند. ) جزء پديده4 ها هستند. هاي اجتماعي انسان ) حاصل كنش3

2 پاسخ: گزينه
و ارزش يك آرمان كدام-3 مي ها مي هاي زندگي آدميان را تغيير و كنش اجتماعي آنان را دگرگون  سازند؟ دهند

و اجتماعي ) سنت1 و پديده2 هاي الهي  هاي غيرطبيعي ) شناخت خداوند
و جهان ماوراء طبيعي3 و فرشتگان  دارند. ) موجوداتي كه بيرون از جهان اجتماعي حضور4 ) شناخت خداوند

3پاسخ: گزينه
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 ساختار اجتماعي- نظام اجتماعي:درس دوم
و عناصر يك ساختمان نيستند. اين پديده الف) مجموعه پديده و هايي كه در جهان اجتماعي قرار دارند بدون شباهت به اجزا ها اگر ارتباط

به گيرد. پديده پيوندي با يكديگر نداشته باشند، درون جهان اجتماعي قرار نمي و ارتباطي كه با يكديگر هاي جهان اجتماعي علت همين نظام
 شوند. دارند، به جهان اجتماعي وارد مي

و پيوندي كه بين پديدهب به ) ارتباط مي هاي اجتماعي وجود دارد و جهان اجتماعي بدون ساختار نام ساختار اجتماعي از آن نام برده شود
 تواند وجود داشته باشد. نمي

و جهان اجتماعيتفاوت تفاوت و جهان اجتماعينظام اجتماعي  نظام اجتماعي
و نظام اجتماعي داراي سه مفهوم زير هستند: و نظام اجتماعي جداي از يكديگر نيستند، جهان اجتماعي، ساختار اجتماعي  جهان اجتماعي

مي هايي است كه در گستره مجموعه پديده جهان اجتماعي:جهان اجتماعي:--11  گيرند.ي زندگي اجتماعي انسان قرار
و چينش پديده ساختار اجتماعي:ساختار اجتماعي:--22 مي نوع ارتباط، نظم  شود. هايي است كه در جهان اجتماعي واقع

آن مجموعه پديده نظام اجتماعي:نظام اجتماعي:--33 و ارتباط مي هاي جهان اجتماعي از نظر ساختار  باشد. ها با يكديگر
حك فرق جهان اجتماعي با نظام اجتماعي در اين است كه جهان اجتماعي از مجموعه پديده تذكر:تذكر: ميهايي و ايت كند كه مربوط به اجتماع هستند

مي نظام اجتماعي همان پديده و ارتباطي كه با هم دارند مورد توجه قرار  دهد. ها را از جهت ساختار

 نهاد اجتماعينهاد اجتماعي
و تعيين ها در صورتي نظام هايي وجود دارد. به هر يك از اين خرده نظام در نظام اجتماعي كل نيز، خرده كلهكنند كه نقش مهم اي در نظام اجتماعي

و گويند. مهممي نهاد اجتماعيداشته باشد، يعني يكي از نيازهاي اساسي آن را برطرف كند،  ترين نهادهاي اجتماعي خانواده، سياست، اقتصاد
و پرورش است.  آموزش

و همه تذكر:تذكر: آن هر يك از نهادهاي اجتماعي داراي يك ساختار دروني است  تري كه مربوط به جامعه است قرار دارند. بزرگها در يك ساختاري

 هاي درس دومهاي درس دوم نمونه تستنمونه تست
و پيوندي كه بين پديده-1 مي از نوع ارتباط مي هاي اجتماعي وجود دارد، با چه عنواني ياد و جهان اجتماعي بدون آن چه وضعيتي پيدا  كند؟ شود

 تواند به حيات خود ادامه دهد. نمي- تار اجتماعي) ساخ2 تواند به حيات خود ادامه دهد.مي-) نظام اجتماعي1
مي-) نظام اجتماعي3 و آشفتگي  تواند وجود داشته باشد.مي-) ساختار اجتماعي4 شود. دچار سردرگمي

2پاسخ: گزينه
كبهموارد ذيل-2  يك از مفاهيم زير قرار دارند؟امدترتيب جزء

مي گي اجتماعي انساني زند هايي كه در گستره الف) مجموعه پديده  گيرند. ها قرار
و چينش پديده ميب) نوع ارتباط، نظم  شوند. هايي كه در جهان اجتماعي واقع

آني پديدهج) مجموعه و ارتباط  ها با يكديگر هاي جهان اجتماعي از نظر ساختار
 نظام اجتماعي-ماعيجهان اجت- ) ساختار اجتماعي2 جهان اجتماعي-ساختار اجتماعي-) نظام اجتماعي1

 نظام اجتماعي-ساختار اجتماعي- ) جهان اجتماعي4 ساختار اجتماعي- نظام اجتماعي-) جهان اجتماعي3
4پاسخ: گزينه

و نظام اجتماعي را مشخصمي-3  كند؟ كدام گزينه تفاوت جهان اجتماعي
مي ) جهان اجتماعي از مجموعه پديده1 ها را از جهت هستند، ولي نظام اجتماعي همان مجموعه پديدهماع كند كه مربوط به اجت هايي حكايت

و ارتباطي كه با هم دارند مورد توجه قرار مي  دهد. ساختار
مي ) جهان اجتماعي مجموعه پديده2 و ارتباط بررسي مي كند، ولي نظام اجتماعي از پديده ها را از جهت ساختار كند كه مربوط هايي حكايت

 به اجتماع هستند.
مي ) جهان اجتماعي پديده3 و ارتباط با يكديگر بررسي مي كند، ولي نظام اجتماعي از پديده ها را از نظر ساختار به هايي بحث كند كه مربوط

 اجتماع هستند. 
بي4 و جنبش پديده ) جهان اجتماعي مي ها است، ولي نظام اجتماعي ارتباط بين پديده ارتباط با نظم  كند. ها را بررسي

1پاسخ: گزينه



3

؟نداردترين نهادهاي اجتماعي قرار يك جزء مهم كدام-4
و پرورش3 ) خانواده2 ) سياست1 و ورزشي4 ) آموزش  ) تفريحي

4پاسخ: گزينه
و تعيين ها در صورتي نظام به هر يك از خرده-5 و يكي از نيازهاي اساسي كننده كه نقش مهم آن را برطرف اي در نظام اجتماعي كل داشته باشد

 كند، اصطالحاً ............... گويند.
 ) كنش اجتماعي4 ) نظام اجتماعي3 ) ساختار اجتماعي2 ) نهاد اجتماعي1

1پاسخ: گزينه
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(:درس سوم )1فرهنگ
مي جامعه: به گروهي از انسان-1 مي ها گفته  كنند. شود كه در طي ساليان متمادي با يكديگر زندگي

ب ميي زندگي گروهي از انسانه شيوهفرهنگ: مربوط و ها، ارزش كنند. نوع خوراك، گويش هاست كه با يكديگر زندگي هاي اخالقي، نگرش به عالم

و ... از مصاديق فرهنگ است.   آدم

به-2 و فرهنگ نيز بدون جامعه  آيد. وجود نمي فرهنگو جامعه جداي از يكديگر نيستند، جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد

از هاي مختلف جوامع براي زندگي كردن در اين است كه فرهنگ غريزي نيست، بلكه پديده دليل تفاوت شيوه-3 و و آموختني است اي اكتسابي

و شناخت مشت طريق آموزشو تربيت از نسلي به نسل ديگر منتقل مي ميرشود. به عبارتي فرهنگ را آگاهي  گويند.ك

و خرده و خردهفرهنگ عمومي  فرهنگفرهنگ فرهنگ عمومي

كه شامل آن بخش از فرهنگمي نگ عمومي:نگ عمومي:فرهفره  مردم يك جامعه در آن اشتراك دارند.ي همهشود

و اغلب با فرهنگ شامل بخش فرهنگ:فرهنگ: خردهخرده  هاي عمومي سازگارند. هايي است كه مربوط به گروه، قوم، قشر، صنف خاصي است

و مهارت كه ارزش در صورتي فرهنگ:فرهنگ:ضدضد خر ها، عقايد، هنجارها و مغاير با ارزشدههاي درون يك و هنجارهاي فرهنگ مخالف ها، عقايد، قواعد

 سارقان.-گويند، مثل بزهكارانمي» ضدفرهنگ«فرهنگ فرهنگ عمومي باشد، به آن خرده

مي فرهنگ به خرده::موافقموافق فرهنگفرهنگ خردهخرده در فرهنگ مثل خرده،گويند كه با فرهنگ عمومي سازگار هستند هايي درون ها مربوط به اصناف مختلف

 يك جامعه. 

 نهادهاي فرهنگينهادهاي فرهنگي

مي-1  فرهنگ مربوط به خود را دارد مثل نهاد اقتصاد. كند، خرده هر نهاد اجتماعي عالوه بر آن كه از فرهنگ عمومي جامعه استفاده

و مهارت هر نهاد اقتصادي با عقايد، ارزش مي ها، هنجارها، قواعد و فنون مربوط به خود شكل  گيرد. ها

ن-2 و ربا جزء هنجارهاي پذيرفته شده است. داري، افزايش ثروت از ارزش ظام سرمايهدر  هاي اصلي نهادهاي اقتصادي است

و قسط از ارزش-3 و انباشت سرمايه هدف نيست بلكه عدالت  هاي اصلي اقتصادي است. در نهاد اقتصادي اسالمي، افزايش

و تربنهاد فرهنگي: نهاد فرهنگي: مي يت به فعاليتنهادي است كه از طريق آموزش مي هاي فرهنگي مي پردازد، فرهنگ را توليد و استمرار آن كند و به دهد

و غنا مي و آموزش عالي بخشد. مثل: خانواده، رسانه عمق و پرورش  ها، آموزش

مي فرهنگ تر خرده آموزش عالي بيش از ساير نهادها را فراهم كند، يعني آموزش عالي دانش تخصصي موردني هاي ساير نهادهاي اجتماعي را تأمين

 آورد. مي

 هاي درس سومهاي درس سوم نمونه تستنمونه تست

 كنند؟ هاست كه با يكديگر زندگيميي زندگي گروهي از انسان ...............، شيوه-1

 فرهنگ معارض ) خرده4 فرهنگ ) خرده3 ) فرهنگ2 ) فرهنگ عمومي1

2پاسخ: گزينه

؟نيستيك جزء فرهنگ كدام-2

و آدم-يهاي اخالق ) ارزش1 و عزاداري2 نگرش به عالم و رسوم عروسي  ) آداب

 آداب معاشرت- اوقات فراغت)4 صنف-قشر-قوم-ها ) گروه3

3پاسخ: گزينه

و فرهنگ، كدام عبارت درباره-3  است؟ نادرستي دو مفهوم جامعه

 آيد. ) جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد، فرهنگ نيز بدون جامعه پديد نمي1

ج2 مي) و فرهنگ را و جان يك موجود زنده تشبيه كرد. امعه  توان به جسم

و آموزش ندارد.3  ) فرهنگ يك جامعه امري غريزي است كه نياز به اكتساب

و روح است.4 و فرهنگ در حكم جان و كالبد  ) جامعه در حكم جسم

3پاسخ: گزينه
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و جوامع مختلف شيوه-4 آنهاي متفاوتي براي زندگي دارند  ها در اين است كه ............... دليل تفاوت
مي ) فرهنگ غريزي نيست بلكه پديده1 و تربيت از نسلي به نسل ديگر منتقل و از طريق آموزش و آموختني است  شود. اي اكتسابي
ن فرهنگ غريزي است بلكه پديده)2 و تربيت از نسلي به و از طريق آموزش و آموختني است مياي انتسابي  شود. سل ديگر منتقل
مي ) فرهنگ غريزي نيست بلكه پديده3 و صفات ارثي از نسلي به نسل ديگر منتقل و از طريق خانواده و آموختني است  شود. اي انتسابي
و ) فرهنگ غريزي است بلكه پديده4 و آموختني است ماز طريق اي اكتسابي و صفات ارثي از نسلي به نسل ديگر منتقل  شود.يآموزش

1پاسخ: گزينه
 آگاهي شناخت مشترك ............... نام دارد.-5

 ) ضدفرهنگ4 فرهنگ ) خرده3 ) فرهنگ2 ) فرهنگ عمومي1
2پاسخ: گزينه

مي-6  گويند؟ به آن بخش از فرهنگ كه مردم يك جامعه در آن اشتراك دارند چه
 فرهنگ عمومي)4 ) فرهنگ آرماني3 ) نهادهاي فرهنگي2 فرهنگ ) خرده1

4پاسخ: گزينه
مي-7  است؟ يك جزء نهادهاي فرهنگي كند؟ كدام نهاد فرهنگي از كدام طريق فرهنگ را توليد

و تربيت1 و آموزش عالي خانواده، رسانه-) آموزش و پرورش  ها، آموزش
و انتسابي2 و پرورش خانواده، رسانه-) اكتسابي و آموزش  ها، اقتصاد
و پرور3  آموزش عالي، سياست، خانواده-ش) آموزش
و تربيت4 و آموزش عالي خانواده، رسانه-) آموزش و پرورش  هاي تصويري، آموزش

1پاسخ: گزينه
و سرمايه-8 به هدف اصلي در نهاد اقتصاد اسالمي  ترتيب كدام است؟ داري

و قسط-) افزايش ثروت1  عدالت
و قسط، پرهيز از ربا2  ربا محترم شمردن، افزايش ثروت- ) عدالت
فن3 و عدل-آوري ) افزايش ثروت، استفاده از  افزايش ثروت، تحقق قسط
و تحقق عدالت اجتماعي4 و محترم شمردن ربا مبارزه با ثروت-) افزايش ثروت  اندونزي

2پاسخ: گزينه
مي-9  كند؟ دانش تخصصي موردنياز ساير نهادها را كدام نهاد زير تأمين

و پرورش2ها ) رسانه1 فن3 ) آموزش و اطالعات ) سازمان  ) آموزش عالي4 آوري
4پاسخ: گزينه
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(:درس چهارم )2فرهنگ
مي بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه از آن جانب فرهنگ آرماني:فرهنگ آرماني:--11 مي داري و رعايت آن را الزم را كنند دانند اما در عمل ممكن است آن

 ناديده بگيرند. 
ميآن::واقعيواقعيفرهنگ فرهنگ--22 مي بخش از فرهنگ است كه مردم به آن عمل ي فرهنگ آرماني باشد، تواند در حوزه كنند. بخشي از فرهنگ واقعي

مي يعني مردم مطابق با ارزش و هنجارهايي عمل آن ها مي كنند كه رعايت و مهم مي ها را الزم در دانند. بخشي ديگر تواند از مواردي باشد كه
را سطح آرمان  دانند. الزم نمي ها رعايت آن

مي--33 مي بخشي از فرهنگ واقعي خارج از فرهنگ آرماني واقع و بخشي از فرهنگ آرماني نيز بيرون از فرهنگ واقعي قرار  گيرد. شود
و برنامه--44 مي مديران و تربيت الزم را براي ورود فرهنگ ريزان فرهنگي در يك جامعه تالش آرماني به كنند از طريق نهادهاي فرهنگي، تعليم

ي فرهنگ واقعي فراهم آورند. عرصه
 كنند بخشي از فرهنگ آرماني را كه خارج از فرهنگ واقعي است، به قلمرو فرهنگ واقعي وارد نمايند. ها تالشمي آن

و فرهنگ باطل و فرهنگ باطلفرهنگ حق  فرهنگ حق

گر بخش فرهنگ باطل:فرهنگ باطل: و بر اساس خرافات شكل  فته باشد. هايي از فرهنگ كه از نظر علمي قابل دفاع نباشد
و مطابق با فطرت انسان باشد. بخش::حقحقفرهنگ فرهنگ  هايي كه از نظر علمي صحيح

 توحيد
 وفاي به عهد

حق ارزشارزش  دفاع از عدالت هاي حقهاي
 تحمل ديگران

و ...
و بي  عدالتي ظلم

 تجاوز به حقوق ديگران هاي باطلهاي باطل ارزشارزش
و دنياپرستي  شرك

و باطل بودن هر بخش از فرهنگ-1 مي حق  شود. با علم متناسب با همان بخش شناخته
و روشي تكنيك علوم تجربي توان داوري درباره-2  هاي اجرايي را ندارند. ها
و باطل بودن ارزش-3 و عقايد كالن درباره حق و جهان را با روش ها و علوم تجربي نميي انسان  توان شناخت. ها
و وحي دو ابزار فهم براي شناخت-4 و ارزشعقل  ها هستند. عقايد
و آزمون-5 مي جوامعي كه علم را محدود به دانش تجربي به پذير و وحي را و عقل دانند،ي معرفت علمي معتبر نمي عنوان دو وسيله دانند

و ارزش نمي و باطل بودن عقايد آن توانند از حق و عقايد اجتماعي پديده ها ارزش ها سخن بگويند. از نظر اً تاريخي هستند كه در هاي صرف ها
مي فرهنگ آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي و ما فقط آن توانيم بودن يا نبودن اين ارزش آيند و تاريخي و پيامدهاي اجتماعي را ها ها

و باطل بودن آن و براي داوري درست يا غلط بودن حق  ها راهي نداريم. بشناسيم
به-6 ميم علوم اجتماعي اگر علم را  هاي مختلف نيز داوري كند.ي حق يا باطل بودن فرهنگ تواند درباره عناي تجربي آن محدود نكند

و واقعيت و واقعيتحقيقت  حقيقت
و رفتار جوامع مختلف تعيين مي و كنش اجتماعي، بر اساس نوع نگاه و به اين دليل الف) آرماني يا واقعي بودن يك عقيده، ارزش، هنجار شود

و واق فرهنگ و نظامهاي آرماني  اند. هاي مختلف با يكديگر متفاوت عي جوامع
و آرماني آن جامعه وجود دارد. حتي در يك جامعه ي واحد در گذر زمان امكان تغيير فرهنگ واقعي

و كنشب) حق يا باطل بودن عقايد، ارزش بي ها، هنجارها آ ها بر اساس آگاهي يا جهل، عالقه يا ها تعييننتوجهي مردم جوامع مختلف نسبت به
 شود. نمي

و ايجاد شرايط مناسب و تعالي همهج) عدالت آن ها از همه ها، آزادي انساني انسان براي رشد و موانع راه سعادت و ربوبيتي بندها ها، توحيد
آني مخلوقات، از عقايد، ارزش خداوند نسبت به همه و درستي و درستي هستند كه حقانيت و مخالفت آدميان تغيير ها با موافق هاي حقيقي ت

 يابد. نمي
و گروه خاص، قدرت و برتر دانستن يك قوم و غلبه بر ديگر جوامع، ثروتد) نژادپرستي يا طلبي و سعادت و انكار مبدأ الهي و شرك اندوزي

و ارزش شقاوت ابدي انسان  هاي باطل هستند. ها، از عقايد
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و ارزش آن ها با رويكردذ) باطل بودن اين عقايد و ارزش ها، دگرگون نمي جوامع مختلف به هاي حقيقي، شود. جوامع مختلف با ايمان به عقايد
مي حقيقت را به عرصه و اگر هنجارها، كنشي فرهنگ آرماني خود وارد و ارزش كنند و اعمال خود را نيز بر اساس همان عقايد ها، سازمان ها

ميي فرهنگ واقعي نيز راه دهند، حقيقت به حوزه  كند. پيدا
و كنش و بر اساس آن عمل نكنند يا اگر ايمان خود را به حقيقت هايي كه بر اساس آن سازمانر) اگر جوامع به حقيقت ايمان نداشته باشند

به داده و  دارند. سوي باطل گام برمي اند تغيير دهند، فرهنگ حق را از دست داده
و پذيرشز) حقيقت هرچند خود ثابت است ولي در قلمرو و تغييرپذير است، يعني جامعه امكان انحراف از فرهنگ حق واقعيت ثابت نبوده

و قبول فرهنگ حق وجود دارد. فرهنگ باطل را دارد، همان  طور كه امكان خروج از فرهنگ باطل
امي» مدينه فاضله«اي را كه از فرهنگ حق برخوردار باشد، جامعه» فارابي«ژ) و جوامعي را كه ز فرهنگ حق محروم هستند، بر اساس نوع داند

و آرمان مي عقايد  كند. هاي باطلي كه دارند به انواع متعددي تقسيم

ممچهارچهارهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست
مي-1  كنند؟ ............... آن بخش از فرهنگ است كه مردم به آن عمل

 ) فرهنگ عمومي4 فرهنگ ) خرده3 ) فرهنگ واقعي2 آرمانيفرهنگ)1
2: گزينه پاسخ

؟گيرد نميكدام گزينه در تعريف فرهنگ آرماني قرار-2
مي ) بخشي از فرهنگ كه مردم يك جامعه از آن جانب1  كنند. داري
مي2  دانند. ) بخشي از فرهنگ كه مردم جامعه رعايت آن را الزم
 ) بخشي از فرهنگ كه مردم در عمل ممكن است آن را ناديده بگيرند.3
ا4 مي) بخشي  كنند.ز فرهنگ كه مردم به آن عمل

4پاسخ: گزينه
با-3  است؟ نادرست» فرهنگ آرماني«و» فرهنگ واقعي«كدام گزينه در رابطه

مي1 ي فرهنگ آرماني باشد. تواند در حوزه ) بخشي از فرهنگ واقعي
مي2  شود. ) بخشي از فرهنگ واقعي خارج از فرهنگ آرماني واقع
مي) بخشي از فره3  گيرد. نگ واقعي نيز بيرون از فرهنگ واقعي قرار
 دانند. ها رعايت آن را الزم نمي ) بخشي از فرهنگ واقعي جزء مواردي است كه در سطح آرمان4

3پاسخ: گزينه
و برنامه-4 مي مديران و تربيت الزم را براي ورود ريزان فرهنگي در يك جامعه از طريق كدام نهاد تالش ي فرهنگ آرماني به عرصه كنند تعليم

 فرهنگ واقعي فراهم آورند؟
و پرورش2 ) فرهنگي1  ) مذهبي4 هاي اجتماعي نظام ) خرده3 ) آموزش

1پاسخ: گزينه
هم بخش-5 و بر اساس خرافات شكل گرفته باشد، و چنين بخش هايي از فرهنگ كه از نظر علمي قابل دفاع نباشد هايي كه از نظر علمي صحيح

ف بهمطابق  ها قرار دارند؟ ترتيب جزء كدام فرهنگ طرت انسان است،
حق4 واقعيت- ) حقيقت3 واقعي-) آرماني2حق-) باطل1  باطل-)

1پاسخ: گزينه
و باطل بودن فرهنگ، كدام درباره-6 ؟شود نمييك از موارد زير معيار درست محسوبي حق

با1 و باطل بودن هر بخش از فرهنگ ميم متناسبعل) حق  شود. با همان بخش شناخته
مي ) به بخش2 و بر اساس خرافات شكل گرفته باشد، باطل  گويند. هايي از فرهنگ كه از نظر علمي قابل دفاع نباشد
و باطل بودن ارزش)3 و عقايد كالن درباره حق مي ها و جهان را با روش علوم تجربي  توان شناخت.ي انسان
ميهايي از فرهن ) به بخش4 و مطابق فطرت انسان باشد، حق  گويند.گ كه از نظر علمي درست

3پاسخ: گزينه
به كدام-7 و باطل هستند؟ ترتيب جزء ارزش يك و عقايد حق  ها

بي- ) وفاي به عهد، دفاع از عدالت1 و و دنياپرستي ظلم  عدالتي، شرك
ما2 و مدارا با كساني كه از شناخت حقيقت محروم و دنياپرستي-اند نده) تحمل ديگران  دفاع از عدالت
 دفاع از عدالت، تجاوز به حقوق ديگران- ) عقيده به توحيد، حمايت از مظلومان3
و مهارت ) تكنيك4  اعتقاد به توحيد- آداب، هنجارها-ها، سنن اجتماعي ها

1پاسخ: گزينه
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و ارزش كدام-8 مي يك ابزار فهم براي شناخت عقايد  شوند؟ ها محسوب
و وحي2 ) علوم تجربي1 حس3 ) عقل و و علم4 ) عقل  ) تجربه

2پاسخ: گزينه
و ارزش چه جوامعي نمي-9  ها سخن بگويند؟ توانند از حق يا باطل بودن عقايد

و آزمون1 مي ) علم را محدود به دانش تجربي به پذير و وحي را و عقل  دانند.ي معرفت علمي معتبر نمي عنوان دو وسيله دانند
و آزمون2 به پذير نمي ) علم را محدود به دانش تجربي و وحي را و عقل مي عنوان دو وسيله دانند  دانند.ي معرفت علمي معتبر
و عقايد اجتماعي را صرفاً پديده ) ارزش3 مي ها  دانند. هاي تاريخي
و باطل بودن ارزش ) براي داوري درباره4 و عقايدي غلط يا درست بودن يا حق مي ها  دهند. راهي ارائه

1پاسخ: گزينه
 علوم اجتماعي اگر علم را به معناي تجربي آن محدود نكنند، از كدام ويژگي برخودارند؟-10

و باطل بودن فرهنگ ) قادر به داوري درباره1  هاي مختلف نيستند.ي حق
 آيند.مي هاي صرفاً تاريخي هستند كه در فرهنگ آرماني پديد ) علوم اجتماعي پديده2
مي3 و باطل بودن فرهنگ توانند درباره)  ها داوري كنند.ي حق
و تثبيت فرهنگ4 آن ) موجب تحكيم و تعامل مي ها  گردند. ها با يكديگر

3پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستكدام گزينه- 11

و كنش اجتماعي بر اساس نوع نگاه1 مي ) آرماني يا واقعي بودن يك عقيده، ارزش، هنجار  شود.و رفتار جوامع مختلف تعيين
و نظام ) فرهنگ2 و واقعي جوامع  هاي مختلف يكسان هستند. هاي آرماني
و آرماني وجود دارد.3  ) در يك جامعه در گذر زمان امكان تغيير فرهنگ واقعي
و تغييرپذير است.4  ) حقيقت هرچند خود ثابت است ولي در قلمرو واقعيت ثابت نبوده
2: گزينه پاسخ

 است؟ نادرستها كدام گزينه درباره حق يا باطل بودن ارزش- 12
و كنش ) حق يا باطل بودن عقايد، ارزش1 بي ها، هنجارها آن ها بر اساس آگاهي يا جهل، عالقه يا ها توجهي مردم جوامع مختلف نسبت به

 شود. تعيين مي
و ها از همه ) عدالت، آزادي انسان2 وي مخلوقات از ارزش ربوبيت خداوند نسبت به همهي بندها، توحيد هاي حقيقي هستند كه حقانيت

و مخالفت آدميان تغيير نمي درستي آن  كند. ها با موافقت
و گروه خاص، ثروتپ) نژاد3 و برتر دانستن يك قوم و انكار مبدأ الهي جزء ارزش رستي  هاي باطل هستند. اندوزي
و ارز) باطل بودن4 آنشعقايد  شود. ها دگرگون نمي ها با رويكرد جوامع مختلف به

1پاسخ: گزينه
و ارزش- 13 مي هاي حقيقي، حقيقت را به عرصه جوامع مختلف با ايمان به عقايد و اگر هنجارها، كنشي فرهنگ ............... وارد و اعمال كنند ها

و ارزش مي ها، سازمان دهند، خود را نيز بر اساس همان عقايد  كند. حقيقت به حوزه فرهنگ ............... راه پيدا
 عمومي-) مشترك4 آرماني-) عمومي3 واقعي-) آرماني2 آرماني- ) واقعي1

2پاسخ: گزينه
مي ............... جامعه-14  داند. اي را كه از فرهنگ حق برخوردار باشد ................

آل ايده- ) ارسطو4 پيشرفته-) فارابي3 مدينه فاضله-طون) افال2 مدينه فاضله-) فارابي1
1پاسخ: گزينه
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 فصل دوم
و فرهنگ  هويت

؟من كيستم:درس پنجم
 هويتهويت

و عام آن پاسخي است كه به پرسش از كيستي داده مي  شود. در معناي اوليه

در برخي از ويژگي-1 آنهاي ما طوري هستند كه ما و نبود آن ايمتهها تأثيري نداش بود و مكان توانيم داشته باشيم مثل ها نميو تأثيري در زمان

و شغليولي تولد مي جزء ويژگي خصوصيات اخالقي و هاي هويتي هستند كه توسط ما پديد آنآيند . ها نقش داريم ما در پديد آمدن

كه برخي از ويژگي-2 در ما در پيدايشآنهاي ديگري هستند آنها مؤثر نيستيم، ولي و تبديل مي تغيير منزلت مثلتوانيم نقش داشته باشيم ها

بهو احترام اجتماعي مي كه از طريق موقعيت خانوادگي مي دست و رفتار خود آن را حفظ و در طول عمر در اثر نوع فعاليت كنيم يا تغيير آيد

 دهيم. مي

و اكتسابي: ويژگي-3  هاي انتسابي

آنها در پيد هايي كه انسان ويژگي و تداوم  نامند.مي خصوصيات انتسابيها تأثيري نداشته باشند، ايش

آن ويژگي مي خصوصيات اكتسابيها اثرگذار هستند هايي كه افراد در پديد آمدن  شوند. ناميده

ما برخي از ويژگي-4  فرهنگيو اجتماعيهستند مثل مرد يا زن بودن، زودرنج بودن يا صبور بودن، برخي ديگر شخصيو فرديهاي هويتي

مي هستند يعني فرد بدون حضور اجتماعي نمي  شويم. تواند آن خصوصيات را داشته باشد مثالً با عضو بودن در جامعه ايران، ايراني محسوب

مي متغيرو ثابتهاي هويتي از جهت ديگري به دو نوع ويژگي-5  شوند. تقسيم

يات اجتماعي به داليلي همواره در حال تغيير هستند، ولي برخي از خصوصيات تغيير نميها مانند موقعي بسياري از خصوصيات هويتي انسان كنند

و زمان تولد.   حتي قابل تغيير نيستند مثل مكان

آن اگر همه-6 و تغييراتي ابعاد هويتي انسان تغيير پيدا كند، هويت فرد استمرار نخواهد داشت. هر فرد با  كه در طول زندگي خود تحوالت

مي بسياري را پشت مي سر  ثابتي نيز هست. بعدي آن تغييرات را پذيرفته است، پس هويت همواره داراي داند همان شخصي است كه همه گذارد،

مي-7 آن بخشي از هويت آگاهانه است. يعني ما آن را مي شناسيم، يا مي كه ديگران به آن پي و آن را براي ما بازگو ب برند و بخش ديگر راي كنند

و ما آن را نمي  شناسيم. ما پنهان است

مي ما گاه درباره ويژگي-8 و ديگران كنيم. ما ترديد نداريم كه گاهي در شناخت ويژگي هايي از خود كه به آن واقف نيستيم تأمل هاي هويتي خود

و اشتباه مي و متفاوتي كه درباره دچار خطا مي شويم. نظريات مختلف و اشتباه در شناختشوي هويت افراد داده د حاكي از اين است كه خطا

 هويت وجود دارد.

 هاي درس پنجمهاي درس پنجم نمونه تستنمونه تست

به كدام-1 آن«هايي است كه: ترتيب جزء ويژگي يك و نبود ما«،»هاي هويتي نقش داريم ما در پديد آمدن ويژگي«،»ها تأثيري نداريم ما در بود

د ها مؤثر نبوده خود در پيدايش آن آنايم ولي و تبديل مير تغيير »توانيم نقش داشته باشيم ها

و مكان تولد1 و شغلي-) زمان و احترام اجتماعي- خصوصيات اخالقي  منزلت

و مكان تولد2 و شأن اجتماعي-) زمان و شغلي- منزلت  خصوصيات اخالي

و شأن اجتماعي3 و مكان تولد-) منزلت و شغلي-زمان  خصوصيات اخالقي

و شغلي) خصوصيا4 و منزلت اجتماعي-ت اخالقي و مكان تولد-شأن  زمان

1پاسخ: گزينه

صب-2 ومرد يا زن بودن، زودرنج يا هم ور بودن و و زمان تولد به مكان ها هاي هويتي انسان يك از ويژگي ترتيب جزء كدام چنين ايراني بودن

 هستند؟

و شخصي-) ثابت1 و فرهنگي- فردي ش2 اجتماعي و و فرهنگي- ثابت- خصي) فردي  اجتماعي

و فرهنگي- متغير-) ثابت3 و شخصي4 اجتماعي و فرهنگي- ) فردي  ثابت-اجتماعي

2پاسخ: گزينه
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و به ويژگي اگر همه-3 آني ابعاد هويتي انسان تغيير پيدا كند هويت فرد ............... و تداوم ...... ها تأثيري ندارد .......... هايي كه فرد در پيدايش
 گويند. مي

مي1 مي2 خصوصيات اكتسابي-يابد ) استمرار  خصوصيات غريزي-شود ) تثبيت
مي4 خصوصيات انتسابي-يابد ) استمرار نمي3  هويت فردي- شود ) نابود

3پاسخ: گزينه
آن هايي كه انسان ويژگي-4 و تداوم ميها تأثيري نداشته باشند خصوصيات ............. ها در پيدايش و به ويژگي .. هايي كه افراد در پديد گويند

مي آمدن آن  گويند. ها اثرگذار هستند، خصوصيات ...............
اك1  اكتسابي- ) انتسابي4 ثابت-) متغير3 غريزي-) انتسابي2 انتسابي-سابيت)

4پاسخ: گزينه
مي موقعيت اجتماعي جزء كدام-5  باشد؟ يك از خصوصيات هويتي انسان

و شخصي4 ) اخالقي3 ) متغير2 ) ثابت1  ) فردي
2پاسخ: گزينه
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و اجتماعي:درس ششم  هويت فردي
 جسمانيجسماني

 فرديفردي هويتهويتانواع انواع

 غير جسمانيغير جسماني
كه هويت جسمانيالف) ميبه بدن انسان مواردي از قبيل تاريخ تولد، وزن، قد، گروه خوني و باز  مربوط به جهان طبيعت هستند. گردد

مي غيرجسمانيهاي فرديب) ويژگي و يأس و رواني مثل پشتكار، تنبلي، اخالص، اميد هاي هويتي باشد كه اين ويژگي شامل صفات اخالقي
و اخالقي انسان مي صفات رواني و مربوط به جهان نفس يا جهان آدمي  باشند. ها هستند

 هويت اجتماعيهويت اجتماعي
و فرهنگ  شامل مواردي از قبيل فرزند بودن، معلم بودن، ايراني يا مسلمان بودن است. اين بخش از هويت شامل صفاتي است كه ريشه در جامعه

و در جهان اجتماعي شكل مي  گيرند. دارند
و جهان نفساني انسان مي و آگاهي مشترك آدميا دانيم جهان اجتماعي برخالف جهان طبيعي ميها با فرهنگ را هنگاميگيرد.ن شكل كه خود

مي عضو گروهي خاصي معرفي مي مي كنيم، مثالً خود را فرزند يك خانواده  كنيم. دانيم، در حقيقت به هويت اجتماعي خود اشاره

 هاي مختلف هويتيهاي مختلف هويتي تعامل بخشتعامل بخش
سه الف) جهان و بدن انسان)، طبيعيي گانه هاي مي اجتماعيو انينفس(طبيعت و بر يكديگر اثر  گذارند. از يكديگر جدا نيستند
آنب) ويژگي مي هاي جسماني افراد بر خصوصيات روحي و روان آدمي را به خطر گذارد. بسياري از بيماري ها اثر هاي جسماني سالمت نفس

و رواني انساني مي انيز اندازد. ابعاد روحي و خصوصيات جسماني او ميدر وضعيت از گذارد، به همين دليل برخي از مرض ثر هاي جسماني
 شود. طريق كمك گرفتن قواي روحي درمان مي

آن«روايت شده است:7 از امام صادق و عزم آدمي بر آن قوي شده باشد احساس ضعف نمي بدن نسبت به »كند. چه كه نيت
و بدن و تأثيرها انسانج) جهان اجتماعي نيز با طبيعت  متقابل دارد. تعامل

و روابط اجتماعيمي محيط مي گذارند، در شرايط اقليمي مختلف فرهنگ هاي جغرافيايي مختلف تأثيراتي را در مناسبات  آيد. هاي متفاوتي پديد
و خصوصيات بدني انساند) همان آن طور كه جهان طبيعت و جهان اجتماعي مي ها در فرهنگ د ها اثر و گذارد، جهان اجتماعي نيز ر جهان طبيعت

 خصوصيات جسماني افراد جامعه اثرگذار است.
مي هاي اجتماعي انسانذ) قرآن كريم برخي از كنش به ها را از مبدأ فسادي و دريا مي داند كه در خشكي و برخي از كنش وجود را آيد هاي ديگر

و زمين بر روي انسان مي منشأ گشايش بركات آسماني  خواند. ها
كه توجه جامعه انساني را به خود مشغول داشته است. ترين مسائلي است هاي اجتماعي انسان بر محيط زيست از مهمر كنشر) امروز تأثي

نه هاي اجتماعي انسان كنش و ها ممكن است و زندگي انسان را نيز در معرض خطر تنها شرايط زيستي ديگر موجودات بلكه شرايط زيست
 نابودي قرار دهد. 

و ويژگيز) جهان اجتم و اخالقي انسان اعي و تأثير متقابل دارند. خصوصيات رواني و روان افراد جامعه نيز تعامل ها در جهان اجتماعي هاي نفساني
 تأثيرگذار است. 

و تاريخ تأثيرگذار است، جهان اجتماعي نيز در خصوصيات روحيژ) همان و رواني افراد در مسير تحوالت فرهنگ افراد طور كه خصوصيات روحي
از اثر مي و امكان رشد برخي ميگذارد و رذايل را از بين آن برد يا زمينه فضايل راي رشد ميها  آورد. فراهم

و اجتماعي تناسب هويتتناسب هويت و اجتماعيهاي فردي  هاي فردي
و ارزش هر جهان اجتماعي بر اساس عقايد، آرمان-1 مي ها آن هاي كالن خود شكل و بر اساس و ها قواعد، هنجارها، نمادها، گيرد نهادها

مي سازمان و ارزش هاي جامعه سازمان و هويت اجتماعي هر فرد نيز در درون جهان اجتماعي بر اساس همان عقايد مي يابند  خورد. ها رقم
و روان انسانياجتماع هر جهان-2 (هويت اخالقي و جهان نفساني مي به تناسب هويت خود با جهان طبيعي  كند. ها) تعامل
ا-3 و ارزش جتماعي به تناسب مباني اعتقادي، آرمانهر جهان مي ها و بدن آدمي مواجه مي هاي خود با طبيعت و با آن تعامل  كند. شود
و ارزش-4 به نگاه دنيوي جهان متجدد به گونه هاي اخالقي آن بي عنوان يك ماده اي است كه به طبيعت آني و به خدمت گرفتن جان براي تصرف

مي برداري بيشن هر نوع تصرفي را براي بهرهشود. انسا نگاه مي  دهد. تر از طبيعت انجام
به-5 و نشانه در جهان معنوي اسالم، طبيعت بر عنوان موجود زنده، آيت و خليفه خداوند ي خداوند است. انسان در طبيعت خليفه خداوند است

و مشيت الهي وظيفه و آبادي آن را دارد. اساس اراده ي عمران
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و زمينهياجتماعر جهانه-6 و رواني افراد نيز سازگار است مي با نوعي خاص از هويت اخالقي و رشد همان هويت را فراهم وي پيدايش آورد
و رشد ديگر انواع را از بين مي  برد. امكان پيدايش

و اخالقي سازگار است كه در ارتباط با آرمان-7 و جهان غرب با آن دسته از اوصاف رواني مي ارزش ها كه گيرند، همان هاي دنيوي آن شكل گونه
و الهي انسان با هويت جمعي دنيوي اين جهان سازگار نيست.  و معنوي ناسازگار است هويت اخالقي  هويت جمعي جهان مدرن، با هويت اخالقي

ششم نمونه تستنمونه تست  هاي درس ششمهاي درس
و اميد«هايي مثل ويژگي-1 مثو ويژگي» پشتكار، تنبلي، اخالص و ايراني بودن«ل هايي در هستندترتيب جزء كدام صفاتبه» فرزند بودن، معلم و

 گيرد؟ كجا شكل مي
و اخالقي، جهان نفس1 و فرهنگ، جهان اجتماعي-) رواني  جامعه
و اخالقي، جان آدمي2  هويت فردي، خانواده-) رواني
و فرهنگ، جهان اجتماعي3 و اخالقي، جهان نفس-) جامعه  رواني
ر4 و جسماني، جهان اجتماعي) و فرهنگ، جهان اجتماعي-واني  جامعه

1پاسخ: گزينه
مي-2  كنيم در حقيقت ............... زماني كه خود را عضو گروه خاصي معرفي

مي ) به تعامل بخش1 مي2 كنيم. هاي مختلف هويتي اشاره  كنيم. ) به هويت اجتماعي خود اشاره
و ) تناسب هويت3 مي هاي فردي مي ) رابطه4 كنيم. اجتماعي را بررسي و اجتماعي را بررسي  كنيم.ي هويت فردي

2پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با جهان اجتماعي با طبيعت-3

مي ) محيط1 و روابط اجتماعي  گذارد. هاي جغرافيايي مختلف تأثيراتي را در مناسبات
 گيري زندگي اجتماعي وجود ندارد. ناسب امكان شكل) در شرايط جغرافيايي نام2
مي ) در شرايط اقليمي يكسان فرهنگ3  آيد. هاي متفاوتي پديد
و تأثير متقابل دارد.ياجتماع ) جهان4 و بدن آدميان تعامل  نيز با طبيعت

3پاسخ: گزينه
؟كند نميهاي اجتماعي انسان را چگونه معرفي قرآن كريم كنش-4

مي) برخ1 بهي را مبدأ فسادي و دريا مي داند كه در خشكي  آيد. وجود
و زمين بر روي انسان2 مي ) برخي ديگر را منشأ گشايش بركات آسماني  خواند. ها
2و1) موارد3
و زندگي انسان هاي اجتماعي انسان ) كنش4 مي ها فقط شرايط زيست و نابودي قرار  دهد. ها را در معرض خطر

گ 3زينه پاسخ:
ي انساني را به خود مشغول داشته است؟ ترين مسائلي است كه توجه جامعه يك از مهم كدام-5

 هاي فردي بر محيط جغرافيايي ) عدم تأثير كنش2 هاي اجتماعي انسان بر محيط زيست ) تأثير كنش1
و زندگي هاي اجتماعي انسان ) تأثير كنش4ها ) تأثير محيط جغرافيايي نامناسب بر فرهنگ3  ها بر شرايط زيست

3پاسخ: گزينه
ميياجتماع هر جهان-6 مي بر اساس ............... شكل و جهان نفساني تعامل و بر اساس ............... با جهان طبيعي  كند. گيرد

و خواسته1 و قوانين ) جامعه2ها ) تناسب هويت خود، عاليق  پذيري، كنترل اجتماعي
و آرمان4و مصالح ) نيازها، منافع3 و ارزش ) عقايد  هاي كالن، تناسب هويت خود ها

4پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با واقعيت-7

و ارزش به تناسب مباني اعتقادي، آرمانياجتماع ) هر جهان1 مي ها و بدن آدمي مواجه مي هاي خود با طبيعت و با آن تعامل  كند. شود
دن2 و ارزش) نگاه به يوي جهان متجدد به گونه هاي اخالقي بي عنوان يك ماده اي است كه به طبيعت آني و به خدمت گرفتن جان براي تصرف

 شود. نگاه مي
مي وري بيش هاي جهان متجدد هر نوع تصرفي را براي بهره ) انسان3  دهند. تر از طبيعت انجام
و رواني افراد نيز ناسازگار است. با نوعي خاص از هويتياجتماع ) هر جهان4  اخالقي

4پاسخ: گزينه
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و جامعه:درس هفتم  پذيري هويت اجتماعي
ميياجتماع جهان-1  كند. به هنگام تولد هر فرد، بخشي از هويت اجتماعي او را تعيين
خ براي تداوم حيات خود، اعتقادات، ارزشياجتماع جهان-2 و هنجارهاي زندگي مناسب با ود را از طريق نهادهاي فرهنگي به فرد آموزش ها

 دهد. مي
و مهم مي ترين آشنايي فرد از طريق آموزش در خانواده اولين  كند. ها را با جهاني كه در آن متولد شده است پيدا

ه مدرسه، گروه-3 و رسانهمبازهاي مي  كند.يهاي جمعي از جمله عوامل آشنايي كودك با جهاني هستند كه در آن زندگي
مي-4 و شكل به فرآيندي كه هر فرد براي مشاركت در زندگي اجتماعي دنبال و مسيري كه براي تكوين طي كند گيري هويت اجتماعي افراد

 گويند.مي پذيري جامعهشود مي

و كنترل اجتماعي و كنترل اجتماعيهويت  هويت
و هنجارهاي جامعه هستند به رفتارهايي كه برخالف عقايد، ارزش اها، قواعد  گويند.مي جتماعيكجروي

و كنترل كجروي راهراه و كنترل كجرويهاي پيشگيري  هاي اجتماعيهاي اجتماعي هاي پيشگيري

و اقناع:--11 و اقناع:تبليغ و آموزشي سعي جامعه تبليغ و ارزش دارداز طريق نهادهاي فرهنگي به تا باورها، عقايد  اي تبليغ كند كه افراد قانع شوند. گونه هاي خود را
و پاداش:--22 و پاداش:تشويق و كه مطابق ارزشرا افرادي جامعه تشويق آنها و به مي ها پاداش قواعد جامعه عمل كنند تشويق كرده  دهند. هايي
و مجازات:--33 و مجازات:تنبيه مي تنبيه و مجازات  كند. جامعه كساني را كه به انحراف اجتماعي دچار شده باشند، تنبيه

 كنترل اجتماعيكنترل اجتماعي
ان به مجموعه فعاليت ميهايي كه براي پذيرش فرهنگو انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه  گويند.مي كنترل اجتماعيشود جام

 مراتب كنترل اجتماعيمراتب كنترل اجتماعي

به الف) اقناع:الف) اقناع: مي واسطه روشي است كه تر باشد، افراد رفتارهاي متناسب شود. هرچه قدرت اقناع يك فرهنگ بيشي آن فرهنگ در افراد دروني
 دهند. با آن فرهنگ را بهتر انجام مي

و عقالني هايي كه زمينه فرهنگ و با فطرت آدميان سازگارترند از قدرت اقناعي بيش بيشي منطقي  تري برخوردارند. تري دارند
و تنبيه: و تنبيه:ب) تشويق مي بيشب) تشويق كم شود كه ارزش تر در مورد كساني اعمال به تري دروني كرده هاي فرهنگي را به ميزان و تنبيه نسبت اند. تشويق

پد هاي مختلف فرهنگي يكسان انجام نمي پديده و تنبيه بيش يدهشود، هر  تري برخوردار است.ي فرهنگي به ميزان اهميتي كه دارد از تشويق

::تذكرتذكر

و فرهنگي كه روش-1 و تنبيه نداشته باشد در معرض آسيب جامعه و نابه هاي مناسبي براي تبليغ، تشويق مي هاي بيش هنجاري ها و تري قرار گيرد
 شود. بقاي آن تهديد مي

و-2 در نهي از منكر دو عنصر فرهنگي در آموزه امر به معروف و و دنيوي دارد و نتايج معنوي و اجتماعي و داراي آثار فردي هاي اسالمي است
و كنترل اجتماعي نقش مهمي دارد. فرآيند جامعه  پذيري

و نهي از منكر داراي مراتبي است. تبليغي، تشويقي يا تنبيهي هستند.-3  امر به معروف
به مسئوليت برخي و نهي از منكر بهي همه عهده از مراتب امر به معروف و مسئوليت برخي از مراتب وي سازمان عهدهي افراد جامعه هاي رسمي
 حكومتي است. 

 هاي درس هفتمهاي درس هفتم نمونه تستنمونه تست
ن اعتقادات، ارزشبراي تداوم حيات خود،ياجتماع جهان-1 و هنجارهاي زندگي مناسب با خود را از طريق كدام  دهد؟ هاد به فرد آموزشميها

 ) اجتماعي4 ) رسمي3 ) فرهنگي2 ) مذهبي1
2پاسخ: گزينه

و مهم-2 مي ترين عواملي كه فرد آشنايي اولين  كند كدام است؟ ها را با جهاني كه در آن متولد شده پيدا
 ) خانواده4 هاي جمعي ) رسانه3 هاي همبازي ) گروه2 ) مدرسه1

4پاسخ: گزينه
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و شكلبه مسي-3 مي ري كه براي تكوين مي گيري هويت اجتماعي افراد طي و مجموعه شود ............... هايي كه براي انطباق دادني فعاليت گويند
مي افراد با انتظارات جامعه صورت مي  نامند. گيرد را ...............

 اندوزي تجربه-) كنترل اجتماعي2 پذيري جامعه-) آموزش1
و اقناع4 كنترل اجتماعي-پذيري ) جامعه3  پذيري هويت-) تبليغ

3پاسخ: گزينه
به-4 مي واسطه روشي كه  شود چه نام دارد؟ي آن فرهنگ در افراد دروني

و پاداش1 و مجازات3 ) اقناع2 ) تشويق  ) كنترل اجتماعي4 ) تنبيه
2پاسخ: گزينه

 تري دارند؟ هايي قدرت اقناع بيش چه فرهنگ-5
زم1 و عقالني بيش ينه) و با فطرت آدميان سازگارترند.ي منطقي  تري دارند
و عقالني بيش ) زمينه2 و با رويكرد دنيوي آدميان سازگارترند.ي منطقي  تري دارند
و رواني معنوي ناسازگارند.3  ) جوامع مدرن كه با هويت اخالقي
. هاي متنوعي دارند فرهنگ ) جوامع در حال توسعه كه خرده4

1پاسخ: گزينه
و كنترل اجتماعي نقش مهمي دارند كدام هاي اسالمي كه در فرآيند جامعه دو عنصر فرهنگي در آموزه-6  اند؟ پذيري

و معاد1 و زكات2 ) جهاد و احترام به والدين3 ) جهاد و نهي از منكر4 ) احسان  ) امر به معروف
4پاسخ: گزينه

 است؟ نادرسترل اجتماعيي مراتب كنت كدام گزينه درباره-7
و تنبيه بيش1 كم تر در مورد كساني كه ارزش ) تشويق به تري دروني كرده هاي فرهنگي را به ميزان مي اند  شود. كار برده
و تنبيه نسبت به پديده2  شود. هاي مختلف فرهنگي يكسان انجام نمي ) تشويق
ت ) هر پديده3  تري برخوردار است. شويق يا تنبيه بيشي فرهنگي به ميزان اهميتي كه دارد از
كم ) روش4 و تنبيه آثار  تري دارند. هاي غيررسمي تشويق

4پاسخ: گزينه
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 اجتماعيو تحوالتيهويتتغييرات:مهشتدرس
به انسان-1 مي ها پس از تولد اغلب هويت اجتماعي انتسابي خود را و غير آن آنپذير صورت انفعالي در محيط خانواده ها پس از مدتيند،
مي گونه به به اي فعال با محيط اجتماعي خود برخورد و با برخورد فعال، هويت اكتسابي اجتماعي خود را مي كنند و با كسب هويت دست هاي آورند

به اجتماعي جديد موقعيت مي هاي اجتماعي نويني را  آورند. دست

و انواع آن و انواع آنتحرك اجتماعي  تحرك اجتماعي

 گويند. تحرك اجتماعيعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر را جايي افراد از يك موق جابه

مييا كه كارمند يك اداره مدير يا مدير يك بخش زماني الف) تحرك صعودي:الف) تحرك صعودي:  شود. مديركل

ميب) تحرك نزولي:ب) تحرك نزولي: مي زماني اتفاق  شود. افتد كه مديركل يك اداره كارمند عادي

وج) تحرك افقي:ج) تحرك افقي: شغل جديد موقعيت اجتماعي او را تغيير ندهد، مثل انتقال يك كارمند از يك بخش به بخش ديگر فرد شغل خود را تغيير دهد
 اداره. 

 هاي اجتماعيهاي اجتماعي فرصتفرصت

و كسب هويت هايي كه افراد در جهان الف) فرصت و هر جامعه به تناسب عقايد هاي مختلف براي تحرك اجتماعي هاي جديد دارند، يكسان نيست
بو ارزش ميهايي كه دارد و برخي ديگر را منع و تحركات اجتماعي را تشويق  كند. رخي تغييرات هويتي

 مثال: مثال:

مي اي كه بر اساس ارزش جامعه-1 مي نژادگيرد، صرفاً براييك هاي نژادي شكل  آورد. خاص امكان تحرك اجتماعي صعودي فراهم
و روابط آن بر مدار ارزش جامعه-2 شك اي كه مناسبات ميهاي اقتصادي ميل كه گيرد، تحركات اجتماعي صعودي را فقط براي كساني ممكن سازد

 منابع ثروت را در اختيار دارند. 
مي جهاني كه بر مدار ارزش-3 و اين جهان شكل ميي همان ارزش گيرد، تحركات اجتماعي را در همان محدوده هاي دنيوي  شناسد. ها به رسميت
و ظهور اجتماعي داشته باشد. در چنين جامعهو معنوي افراد نميي سكوالر، هويت ديني در جامعه-4 كه اي فعاليت تواند در جامعه بروز هايي

و الهي وجود ندارد. هويت ديني افراد آشكار كند منع مي و امكان رأي دادن به قوانين معنوي  شود
و معنوي هويت در جامعه-5 را اي ديني و الهي انسان  شود. كند به رسميت شناخته نميينف هايي كه ابعاد متعالي

 تعارضات فرهنگيتعارضات فرهنگي

و ارزش اجتماعيكه هويت تا زماني-1 در محوريهاي افراد در چارچوب عقايد واحدياجتماعن يك جهانوجامعه شكل گيرد، تغييرات هويتي در
نه رقم مي و اين تغييرات ب تنها در تعارض با هويت فرهنگي جامعه قرار نمي خورد ميگيرد و توسعه لكه ي فرهنگ اجتماعي تواند مستلزم گسترش

و اين مي باشد و مورد تأييد جامعه قرار  گيرد. گونه تغييرات تشويق
و شيوه-2 و ارزش اگر تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه واقع شود در هايي از زندگي را كه با عقايد هاي اجتماعي جامعه

مي تقابل هستند و نگراني به دنبال بياورد به تعارض فرهنگي منجر  هاي اجتماعي را به همراه دارد. شود كه اضطراب

 علل مختلف تعارضات فرهنگيعلل مختلف تعارضات فرهنگي

و فعاليت مربوط به نوآوري الف) علل دروني:الف) علل دروني: مي ها  شود. هاي افرادي كه در درون فرهنگ اجتماعي حضور دارند

ازب) علل بيروني:ب) علل بيروني: به فرهنگ در اثر تأثيرپذيري مي هاي ديگر  آيد. وجود

 هشتمهشتمهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست

به انسان-1 مي ها پس از تولد اغلب هويت اجتماعي ............... خود را و غير آن آن صورت انفعالي در محيط ............... ها پس از مدتي پذيرند.
مي گونه به بر اي فعال با محيط اجتماعي خود برخورد و با بهكنند مي خورد فعال هويت ............... اجتماعي خود را  آورند. دست
 انتسابي- خانواده-) اكتسابي2 اكتسابي-خانواده-) انتسابي1

 انتسابي-مختلف-) اكتسابي4 اكتسابي-مدرسه-) انتسابي3
1پاسخ: گزينه
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به ها در اثر كدام رخداد موقعيت انسان-2 ميد هاي اجتماعي نويني را  آورند؟ ست
 هاي اجتماعي جديد ) با كسب هويت2 ) تحرك اجتماعي1

با4 ) با كسب پايگاه اجتماعي جديد3  تغيير قشربندي اجتماعي)
2پاسخ: گزينه

 جايي افراد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر را اصطالحاً ............... گويند. جابه-3
 ) تحرك اجتماعي صعودي4 ) تحرك اجتماعي3 ) طبقه اجتماعي2 ) قشربندي اجتماعي1

3پاسخ: گزينه
و جابجايي-4 به منتقل شدنشغلي يك كارمند به مديريت، و تغييرشغل بدون تغيير موقعيت اجتماعي ترتيب جزء مدير به كارمند ساده،

مي يك از تحرك كدام  شوند؟ هاي اجتماعي محسوب
ص1  افقي-نزولي-) صعودي4 نزولي-صعودي-) افقي3 صعودي-نزولي-) افقي2 نزولي-افقي-عودي)

4پاسخ: گزينه
مي-5 و تحركات اجتماعي و يا منع برخي تغييرات هويتي  شود؟ در جوامع مختلف چه عاملي باعث تشويق

و ارزش1 و هنجارها ) ارزش2ها ) عقايد و خرده ) فرهنگ3 ها و آرمان4اه فرهنگ ها و رسوم ها ) آداب
1پاسخ: گزينه

مي اي كه بر اساس ارزش جامعه-6 مي هاي نژادي شكل  آورد؟ گيرد، صرفاً براي يك نژاد خاص امكان چه نوع تحرك اجتماعي فراهم
 ) عمودي4 ) افقي3 ) صعودي2 ) نزولي1

2پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با واقعيت-7

و معنوي افراد در جامعه بروز نمي)1  كند. در يك جهان سكوالر هويت ديني
و الهي در جامعه سكوالر وجود ندارد.2  ) امكان رأي دادن به قوانين معنوي
و الهي انسان را نفي كند به رسميت شناخته نمي ) در جهان معنوي هويت3  شود. هايي كه ابعاد متعالي
ج ) فرصت4 و كسب هويت هانهايي كه افراد در  هاي اجتماعي جديد دارند يكسان است. هاي مختلف براي تحرك اجتماعي

4پاسخ: گزينه
مي-8 و توسعه در چه صورتي تغييرات هويتي در درون يك جهان اجتماعي ي فرهنگ اجتماعي باشد؟ تواند مستلزم گسترش

و ارزش1 ش ) هويت جمعي افراد در چارچوب عقايد  كل گيرد. هاي كالن جامعه
 ) اين تغييرات با هويت فرهنگي جامعه در تعارض باشد.2
به ) در اثر تأثيرپذيري از فرهنگ3  وجود آيد. هاي ديگر
 ) تغييرات هويتي افراد از مرزهاي مورد قبول يك فرهنگ فراتر رود.4

1پاسخ: گزينه
وا-9 و شيوهاگر تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه و ارزش قع شود هاي اجتماعي در تقابل هايي از زندگي را كه با عقايد

و پيامد نهايي آن كدام است؟  هستند به دنبال آورد، منجر به كدام پديده اجتماعي خواهد شد
و نگراني-فرهنگ معارض ) خرده1 و نگراني- ) تعارض فرهنگي2 هاي اجتماعي اضطراب  هاي اجتماعي اضطراب

تع3 و ازهم-ارض فرهنگي) و امنيت اجتماعي-) فرهنگ عمومي4 پاشيدگي نهاد خانواده اضطراب  آرامش
2پاسخ: گزينه

 كند؟ يك علل تعارضات فرهنگي دروني را مشخصمي كدام-10
 هاي ديگر را به همراه داشته باشد. ) تأثيرپذيري از فرهنگ1
ج2  امعه واقع شود. ) تغييرات هويتي در داخل مرزهاي مقبول فرهنگي
و فعاليت ) به نوآوري3  هاي افرادي كه در درون فرهنگ اجتماعي حضور دارند بازگردد. ها
و فعاليت ) به نوآوري4  هاي افرادي كه در بيرون فرهنگ اجتماعي حضور دارند بازگردد. ها

3پاسخ: گزينه
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 تحوالت هويتي فرهنگ:درس نهم
 نگي جامعهنگي جامعههويت فرههويت فرهوو هويت اجتماعي افراد هويت اجتماعي افراد

و ارزش-1 مي هويت فرهنگي جامعه بر مدار عقايد مي هاي اجتماعي شكل و هنگامي تحقق و ارزش گيرد هاي مشتركي در جامعه يابد كه عقايد
 شكل گيرد. 

و ارزش-2 و به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي بر مدار آن عقايد هرگاه نوعي از عقايد ها پديدو ارزش ها از سوي افراد جامعه پذيرفته
 آيد. مي

تر از هويت اجتماعي افراد است. هويت اجتماعي افراد همواره در پرتو هويت فرهنگي جامعه شكل اي گسترده هويت فرهنگي جامعه پديده-3
 گيرد. مي

مي گيري هويت هاي مختلف اجتماعي فرصت شكل هويت فرهنگي به اقتضاي بخش-4 و در برابر انوعآ هاي اجتماعي متفاوتي را پديد ورد
و ارزش هويت  كند. هاي آن ناسازگار باشند مقاومتمي هاي اجتماعي كه با عقايد

و ارزش-5 آن هويت فرهنگي تا زماني كه عقايد و براي مي هاي مربوط به آن مورد پذيرش افراد جامعه و ها مهم باشند دوام و هرگاه عقايد آورد
ا ارزش و اعتبار خود را ميها اهميت و نابود  شود.ز دست بدهند، زايل

و بحران هويت و بحران هويتتزلزل فرهنگي  تزلزل فرهنگي
و ارزش اگر شيوه-1 و فرهنگ نتواند رفتارهاي اجتماعي را مطابق با مباني هاي زندگي، ناسازگار با عقايد هاي اجتماعي يك فرد تداوم پيدا كند

من خود سازمان بخشد، اين دو بخش فرهنگي مي  جر شود. تواند به تزلزل فرهنگي
مي-2 و آرمان ساز فرهنگ، يعني عقايد، ارزش افتد كه مبادي هويت تزلزل فرهنگي زماني اتفاق از ها و استقرار خود را از متن فرهنگ ها، ثبات

 دست بدهد. 
به3 مي ) تزلزل فرهنگي با بحران هويت همراه است. بحران هويت در جايي عق وجود و دفاع از و ارزشآيد كه جامعه توان حفظ هاي اجتماعي ايد

 خود را نداشته باشد. 
مي4 و تحول هويت فرهنگي منجر يك شود. با تغيير هويت تغييرات اجتماعي از محدوده ) بحران هويت به دگرگوني ي تغييراتي كه در درون

مي فرهنگ رخ مي به دهد فراتر و و تمدني درمي رود  آيد. صورت تحوالت فرهنگي

و تمدنيانواع تغييرات فرهانواع تغييرات فره و تمدنينگي  نگي

مي الف) تحوالت فرهنگي مثبت:الف) تحوالت فرهنگي مثبت: و تحول به اگر فرهنگي كه گرفتار تزلزل بحران سوي فرهنگ شود، اوالً فرهنگي باطل باشد، ثانياً جهت تغييرات
 حق باشد، تحوالت فرهنگي مثبت است. 

و اعتبار اجتماعي خود را از دستميب) تحوالت فرهنگي منفيب) تحوالت فرهنگي منفي آندهد : اگر فرهنگي كه رسميت در فرهنگ حق باشد يا كه در جهت تحوالتي كه
به فرهنگ واقع مي  سوي فرهنگ حق نباشد، تحول فرهنگي منفي نام دارد. شود

و تحول جامعهي جاهلي به جامعه تحول جامعه مثال:مثال: ي اموي تحول فرهنگي منفي است.ي نبوي به جامعهي نبوي تحول فرهنگي مثبت

و عوامل تحوالت فرهنگي و عوامل تحوالت فرهنگيعلل  علل
و عواملي كه بحران به علل مي هاي فرهنگي را و هويت وجود مي آورند مي هاي فرهنگي را تغيير  شوند: دهند به دو بخش تقسيم

بن يا ناشي از كاستي::علل درونيعلل دروني--11 و و نوآوري بست ها و يا به ابداعات و منفي افرادي هايي است كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد هاي مثبت
ميكه در درون و تمدن قرار دارند مربوط  شود. فرهنگ

و ارتباطات بين فرهنگي بازمي::علل بيرونيعلل بيروني--22  گردد. به مواجهات
::تذكرتذكر

بن گيري با كاستي الف) اگر يك فرهنگ پس از شكل و مي بست ها و مرگ طبيعي شود. مرگ طبيعي فرهنگ هاي دروني مواجه شود، گرفتار كهولت
آن زماني اتفاق مي به افتد كه و نتواند كارگيري تمامي ظرفيت فرهنگ به سبب و معنوي افراد اصطكاك پيدا كند هاي خود، با هويت جسماني

و طبيعي آدميان را سازمان دهد. با بحران بن هاي زيست نيازهاي جسماني و معيشتي به و اقتصادي مي محيطي  رسد. بست
و روحي افراد و به سؤالب) فرهنگي كه نتواند با نيازهاي معنوي و هاي آدميان درباره عمل كند و مرگ پاسخ دهد با شكاكيت ي معناي زندگي

مي پوچ مي انگاري مواجه و با آسيب شود،. نشاط زندگي را از دست و خودكشي روبه دهد و نااميدي مي هايي مثل يأس  شود. رو
و متفكران اجتماعي را به بازانديشي و خأل معنوي انديشوران و ارزشي فرهنگ فراميي بنيان دربارهج) كاستي آن هاي عقيدتي و ها را براي خواند

 كند. عبور از مرزهاي هويت فرهنگي جامعه تشويق مي
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 نهمنهمهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست

مي-1  گيرد؟ هويت فرهنگي جامعه بر چه مداري شكل
و ارزش1 و هنجارهاي اجتماعي2 هاي اجتماعي ) عقايد  ) عقايد

و سنن3 و هنجارهاي اجتماعي ) ارزش4 اجتماعي ) آداب  ها
1پاسخ: گزينه

و ارزش-2 آن زماني كه عقايد  گاه ............... هاي مشتركي در جامعه شكل گيرد
مي1 مي2 يابد. ) فرهنگ عمومي رواج  شود. ) هويت فرهنگي محقق

مي3 مي فرهنگ ) خرده4 شود. ) تزلزل فرهنگي ايجاد  يابد. هاي مختلفي رواج
2پاسخ: گزينه

و هويت اجتماعي-3  است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با هويت فرهنگ
 تر از هويت اجتماعي افراد است. اي گسترده ) هويت فرهنگي جامعه پديده1
مي2  گيرد. ) هويت اجتماعي افراد همواره در پرتو هويت فرهنگي جامعه شكل
به3 مي گيري هويت هاي مختلف اجتماعي فرصت شكل اقتضاي بخش ) هويت فرهنگي  آورد. هاي اجتماعي متفاوتي را پديد
و ارزش هاي فرهنگي در برابر انواع هويت ) هويت4 مي هاي اجتماعي كه با عقايد  كند. هاي آن سازگار باشند مقاومت

4پاسخ: گزينه
مي-4 و نابود  شود؟ هويت فرهنگي چه زماني زايل

و ارزش1 آن ) عقايد و براي  ها مهم باشند. هاي مربوط به آن مورد پذيرش افراد جامعه
و ارزش2  ها اهميت خود را از دست بدهند. ) عقايد
 رفتارهاي اجتماعي را مطابق با مباني خود سازمان دهد. ) فرهنگ بتواند3
و استقرار خود را در متن فرهنگ حفظ كند. ) مبادي هويت4  ساز فرهنگ ثبات
2گزينه پاسخ:

(عقايد، ارزش هنگامي كه مبادي هويت-5 و آرمان ساز فرهنگ و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست دهد، كدام پديده ها ي ها) ثبات
 افتد؟ اجتماعي اتفاق مي

 ) همنوايي فرهنگي4 ) تزلزل فرهنگي3 ) تحوالت فرهنگي2 ) هويت اجتماعي1
3پاسخ: گزينه

و بحران هويت نادرست است؟كدام گزينه در ارت-6  باط با تزلزل فرهنگي
 ) تزلزل فرهنگي با بحران هويت همراه است.1
مي2 و تحول هويت فرهنگي منجر شود. ) بحران هويت  تواند به دگرگوني
مي ) با تغيير هويت، تغييرات اجتماعي از محدوده3  رود. دهد فراتر نميي تغييراتي كه در درون يك فرهنگ رخ
مي4 و بحران هويت و عوامل مختلفي باعث تزلزل فرهنگي  شود. ) علل

3پاسخ: گزينه
و ارزش-7 و دفاع از عقايد مي اگر جامعه توان حفظ  يابد؟ هاي اجتماعي خود را نداشته باشد، كدام پديده تحقق

و تمدني3 ) تزلزل فرهنگي2 ) بحران هويت1  هاي فرهنگي ) بحران4 ) تحوالت فرهنگي
1خ: گزينه پاس

ي تحوالت فرهنگي مثبت درست است؟ كدام گزينه درباره-8
مي1 و تحول به ) فرهنگي كه گرفتار تزلزل، بحران و در جهت تغييرات  سوي فرهنگ حق باشد. شود، فرهنگ باطل باشد
مي2 و تحول به ) فرهنگي كه گرفتار تزلزل، بحران و در جهت تغييرات ف شود، فرهنگ حق باشد  رهنگ حق باشد. سوي
مي3 و تحول و بحران به ) فرهنگي كه گرفتار تزلزل و در جهت تغييرات  سوي فرهنگ معنوي باشد. شود، فرهنگ حق نباشد
مي4 و تحول به ) فرهنگي كه گرفتار تزلزل، بحران و در جهت تغييرات  سوي فرهنگ حق نباشد. شود، فرهنگ حق باشد

1پاسخ: گزينه
و تحول جامعه جاهلي به جامعهي تحول جامعه-9 بهي نبوي به جامعهي نبوي،  ترتيب جزء كدام تحول فرهنگي است؟ي اموي

 دروني-) بيروني4 بيروني-) دروني3 منفي- ) مثبت2 مثبت- ) منفي1
2پاسخ: گزينه
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مي علل دروني كه منجر به بحران-10  شود ناشي از چيست؟ هاي فرهنگي
بن ) كاستي1 و و نوآوري بست ها و هايي كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد، ابداعات و منفي افرادي كه در درون آن فرهنگ هاي مثبت

 تمدن قرار دارند. 
و نوآوري2 و ارتباطات فرهنگي بازمي ) ابداعات و تمدن قرار دارند، به مواجهات و منفي افرادي كه در درون آن فرهنگ  گردد. هاي مثبت
خ3 و و ارتباطات فرهنگي بازميي بنيانأل معنوي درباره) كاستي و ارزشي فرهنگ، به مواجهات  گردد. هاي عقيدتي
به4 و در جهت تغييرات  سوي فرهنگ حق باشد. ) فرهنگي كه باطل باشد

1پاسخ: گزينه
و شكل- 11 بن گيري با كاستي يك فرهنگ اگر پس از تحقق و  ..........هاي دروني مواجه شود، ..... بست ها

و مرگ طبيعي نمي1 مي2 شود. ) گرفتار كهولت و مرگ طبيعي  شود. ) گرفتار كهولت
و پوچ3 مي ) با شكاكيت مي هاي زيست ) با بحران4 شود. انگاري مواجه و اقتصادي مواجه  شود. محيطي

2پاسخ: گزينه
مي- 12  ..... دهد كه آن فرهنگ .......... مرگ طبيعي يك فرهنگ هنگامي رخ

به1 و دنيوي افراد اصطكاك پيدا كند. كارگيري تمامي ظرفيت ) با  هاي خود با هويت غيرجسماني
و ارتباطات بين فرهنگي بازگردد.2  ) به مواجهات
و با انواع آسيب3 هم ) نشاط زندگي را از دست بدهد و خودكشي روبه هايي مي چون يأس  شود. رو
به4 به) و معنوي افراد اصطكاك پيدا كند.ي ظرفيتكارگيري تمام سبب  هاي خود، با هويت جسماني

4پاسخ: گزينه
و پرسش- 13 و روحي افراد عمل نكند و وجودي آدميان را دربارهيها فرهنگي كه متناسب با نيازهاي معنوي و مرگ پاسخ ندهد ي معناي زندگي

ميها روزگار بگذراند، دچار كدا در مسير غفلت از اين پرسش  شود؟م وضعيت
مي1 و مرگ طبيعي مي2 شود. ) گرفتار كهولت و معنوي افراد اصطكاك پيدا  كند. ) با هويت جسماني

و پوچ3 مي ) با شكاكيت و تحوالت اجتماعي روبه ) با بحران4 شود. انگاري مواجه مي هاي هويتي  شود. رو
3پاسخ: گزينه
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 فرهنگي ارتباطات- ازخودبيگانگي فرهنگي:درس دهم
و شيوه ارتباطات فرهنگي گاه در محدوده-1 و گاه در سطح عقايد، ارزشي هنجارها و آرمان هاي زندگي يك فرهنگ است آن ها هاي اجتماعي

 است. 

و ارزش-2 مي اگر يك فرهنگ در سطح عقايد ديي هنجارها، عناصري از فرهنگ تواند در محدوده هاي اجتماعي خود استوار بماند، گر را اخذ هاي

و تصرفاتي در آن و در صورت لزوم تغييرات  ها ايجاد كند. كند

و ارزش-3 و ستد داشته باشد، زمينه هاي خود با فرهنگ فرهنگي كه با حفظ عقايد و داد و توسعه هاي ديگر تعامل ي خود را فراهمي گسترش

 كند. مي

ار-4 و و ستد فرهنگي به اليهزشدر تعامالت بين فرهنگي هرگاه يك فرهنگ بر عقايد و داد هاي عميق آن نيز سرايت هاي خود پافشاري نكند

و آرمان مي كند، به مرور زمان فرهنگي كه به عقايد  كند. هاي خود پشت كند، تحوالت هويتي پيدا

و عقايد فرهنگ ديگر را قبول كند، به آن فرهنگ ملحق فرهنگي كه در مسير تحوالت هويتي خود ارزش-5 ومي ها و اگر از مسير ابداعات شود

به هاي دروني عبور كند هويت جديدي مناسب با آن نوآوري نوآوري مي ها  آورد. دست

 خودباختگي فرهنگيخودباختگي فرهنگي

مي-1 و ستد فرهنگي و داد و تعامل خودباختگي فرهنگي يك آسيب عميق فرهنگي است كه مانع تعامل و ستد شود. زماني يك فرهنگ به داد

به فرهنگي مي و مسائل درون فرهنگي با فرهنگ ديگر روياروي شوند.اي گونه پردازد كه افراد متعلق به آن  فعال بر اساس نيازها

و مقهور جامعه-2 و در نتيجه اگر افراد يك جامعه مبهوت ازي ديگر شوند و خالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر ي آن حالت فعال

خ ميدست بدهد، در آن جامعه  دهد. ودباختگي فرهنگي رخ

مي-3 و گزينش تقليد و فرهنگ ديگر را در سطوح مختلف بدون تحقيق و چون در جوامعي كه خودباختگي فرهنگي وجود دارد، عناصر كنند

و فرهنگ خود را از دست داده به روش تقليدي عمل مي د ارتباطش با تاريخ و بسط فرهنگ گذشته را و نه توان كند، كه نه توان تداوم ارد

و نه مي و گذر از آن را و مقهور آن شده ملحق شود. عبور و مبهوت  تواند به فرهنگ ديگري كه در مقابل او قرار گرفته

و سياسي غرب شدند به خودباختگي فرهنگي دچار شده-4 اند، خودباختگي جوامع بسياري از جوامع غيرغربي چون مرعوب قدرت اقتصادي

را غيرغربي در برابر  گويند.مي» زدگي غرب«فرهنگ غرب

 انواع خودباختگي فرهنگيانواع خودباختگي فرهنگي

مي يك جامعه فرهنگ تاريخي خود را فراموش كند، جوامع خودباخته معناي اول:معناي اول: برند يعني اي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از ياد

 شوند. گرفتار از خودبيگانگي مي

و ارزش::دومدوممعناي معناي مي هاي يك جامعه عقايد و جهان  گردند. مانع آشنايي درست افراد جامعه با انسان

و ارزش هايي كه بر اساس فطرت انساني شكل نگرفته فرهنگ-1 و از عقايد و گذارند كه انسان هاي درستي برخوردار نيستند نمي اند ها، به تفسير

و آدم نايل شوند.   شناخت صحيحي از عالم

به-2 ميي اين فرهنگ وسيله انسان در جهاني كه مي ها ساخته و از عالم حقيقت هستي دور ماند. جهاني كه در افق نگاه شود، از حقيقت خود

مي انسان در فرهنگ و به همين دليل فطرت آدمي در چنين جهاني به آرامش نمي هاي باطل ترسيم به شود سرابي از حقيقت است و سر رسد

و اعتراض مي  گذارد. عصيان

نگ-3 ميبر اساس و حقيقت جهان و جهان بنگرد. اه قرآن كريم، انسان هنگامي به شناخت حقيقت خود  رسد كه با نگاهي توحيدي به انسان

مي قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خود مي و چون كساني نباشيد كه خداوند را فراموش كردند،هم«فرمايد: داند

»را از خودشان برد.ها سپس خداوند نيز آن

مينبر اساس نگاه قرآ-4 و زمين را به روي انسان و با جهان هستي آشنا تنها فرهنگ توحيدي است كه درهاي آسمان و او را با خود گشايد

و نشانه مي و جهان را آيات مي گرداند، انسان خودآگاه خويش هم هاي خداوند و همواره انيسو  نشين خداوند است. يابد

و فرهنگ هاي مشركانه فرهنگ-5 نهي اساطيري و دنيوي آدمي را مي هاي سكوالر  گردانند. تنها از حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه
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دهم نمونه تستنمونه تست  هاي درس دهمهاي درس

 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با واقعيت-1
و شيوه ) ارتباطات فرهنگي گاه در محدوده1  يك فرهنگ است. هاي زندگيي هنجارها
و آرمان ) ارتباطات فرهنگي گاه در سطح عقايد، ارزش2  هاي اجتماعي است. ها
و ارزش3 راي هنجارها، عناصري از فرهنگ تواند در محدوده هاي اجتماعي خود استوار بماند، نمي ) اگر يك فرهنگ در سطح عقايد هاي ديگر

 اخذ كند. 
و ارزش ) فرهنگي كه با حفظ عقايد، آرمان4 و ستد داشته باشد، زمينه هاي خود با فرهنگ ها و داد و توسعه هاي ديگر تعامل يي گسترش

 آورد. خود را فراهم مي
3پاسخ: گزينه

مي فرهنگ-2 و توسعه توانند زمينه ها چگونه ي خود را فراهم كنند؟ي گسترش
و آرمان1 و ارزش ) با حفظ عقايد د هاي خود با فرهنگ ها و ستد شود. هاي و داد  يگر وارد تعامل
و هنجارهاي خود با فرهنگ2 و ستد شود. ) با حفظ عقايد و داد  هاي ديگر وارد تعامل
و ارزش3  هاي خود پافشاري نكند. ) در تعامالت فرهنگي بر عقايد
و ستدهاي4  هاي سطحي جامعه سرايت كند. رهنگي به اليهف) داد

1پاسخ: گزينه
مييك كدام-3 و ستد فرهنگي و داد  شود؟ مانع تعامل

 ) خودباختگي فرهنگي4 ) ازخودبيگانگي3 ) هويت فرهنگي2 ) تحوالت فرهنگي1
4پاسخ: گزينه

مي-4 و تعامل فرهنگي و ستد  پردازد كه ............... يك فرهنگ هنگامي به داد
به1 مس گونه ) افراد متعلق به آن و  ائل درون فرهنگي با فرهنگ ديگر رويارو شوند. اي فعال بر اساس نيازها
و مقهور جامعه2 ي ديگر شوند. ) افراد يك جامعه مبهوت
و خالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهند.3  ) افراد حالت فعال
و ارزش ) در تعامالت بين فرهنگ4  هاي خود پافشاري نكند. ها، يك فرهنگ بر عقايد
1گزينه پاسخ:

 است؟ نادرستاي كه خودباختگي فرهنگي پيدا كردهي جامعه كدام گزينه درباره-5
مي1  كند. ) به روش تقليدي عمل
و بسط فرهنگ گذشته خود را دارد.2  ) امكان تداوم
و بسط فرهنگ گذشته3 ي خود را ندارد. ) امكان تداوم
مي4 و مقهور آن شده ملحق شود. تواند به فرهنگ ديگري كه در مقابل او قرا) و مبهوت ر گرفته

2پاسخ: گزينه
 چه ويژگي در غرب منجر به خودباختگي فرهنگي ملل غيراروپايي شده است؟-6

و سياسي برتر1 و سرمايه2 ) قدرت اقتصادي ي برتر ) مديران كارآمدتر
 ) وجود عناصر فرهنگي قوي4 ) وجود انديشمندان سكوالر3

1پاسخ: گزينه
 خودباختگي جوامع غيرغربي در برابر فرهنگ غرب را اصطالحاً ............... گويند.-7

 ) تجددخواهي4 زدگي ) غرب3 ) خودشيفتگي2 ) از خودبيگانگي فرهنگي1
3پاسخ: گزينه

 معناي دوم از خودبيگانگي فرهنگي چيست؟-8
 ) يك جامعه فرهنگ تاريخي خود را فراموش كند.1
مي) جوامع2  برند.ي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از ياد
 ) خودباختگي جوامع غيراروپايي در برابر فرهنگ غرب است.3
و ارزش4 مي ) عقايد و جهان  گردند. هاي يك جامعه مانع آشنايي درست افراد جامعه با انسان

4پاسخ: گزينه
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مي چه فرهنگ-9 و آدم نايل شوند؟ شوند كه انسان هايي مانع اين و شناختي صحيح از عالم  ها به تفسير
 اند. ) بر اساس فطرت انساني شكل نگرفته1
و آرمان ) بر اساس ارزش2  هاي آن جامعه شكل گرفته باشند. ها
و خالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهند.3  ) حالت فعال
و تاريخ خود4  از دست بدهد. ) ارتباطش را با فرهنگ

1پاسخ: گزينه
مي-10 و حقيقت جهان  رسد؟ بر اساس نگاه قرآن، انسان چه زماني به شناخت حقيقت خود

و جهان بنگرد.2 ) اصل معاد را قبول داشته باشد.1  ) با نگاهي توحيدي به انسان
 ) شناخت دقيق از جهان هستي داشته باشد.4 ) با نگاهي معنوي به جهان بنگرد.3

2پاسخ: گزينه
و حقيقت خود بيگانه چه فرهنگ- 11 ؟كنند نميهايي انسان را از حقيقت جهان

 ) توحيدي4 ) اساطيري3 ) سكوالر2 ) مشركانه1
4پاسخ: گزينه
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و بعد از ظهور اسالم:درس يازدهم  هويت ايراني قبل
آن-1 و ارزشاند هاي اجتماعي متفاوتي داشته كه هويت اقوام مختلف ايراني با هاي اساطيري درآميخته هاي آيين زردشت كه با آموزه، در عقايد

 بود، هويت فرهنگي واحدي پيدا كردند.
و ارزش-2 به عقايد  صورت هويت اجتماعي بخشي از جهان اسالم درآمد. هاي توحيدي اسالم، ايران را به جهان اسالم ملحق ساختو هويت ايراني
به-3 مي عنوان زبان فارسي دري  كردند. سياسي دربار ايران زبان رسمي مشترك اقوام مختلفي بود كه در سرزمين پهناور ايراني زندگي
به-4 به دليل مشاركت فعال ايرانيان در حيات فكري جهان اسالم از محدوده اين زبان و عنواني زبان سياسي مشترك اقوام ايراني عبور كرده

و مختلف امپراطوري زبان فرهنگي دوم جهان اسالم مرزهاي و در مناطق مختلف جهان اسالم از هندوستان و عثماني را درنورديد هاي گوركاني
و شبه ي بالكان گسترش يافت. جزيره تبت تا آسياي صغير

 هويت ايراني در رويارويي با فرهنگ غربهويت ايراني در رويارويي با فرهنگ غرب
آن فرهنگ اسالمي در طي سده-1 آنهاي صليبي گذشت، چه در جنگ هاي مختلف يا مانند ي مغول چه در حمله به دفع مهاجمان پردخت يا مانند

و هضم كرد.  رخ داد، مهاجمان را در درون خود جذب
و نظامي غرب در نخستين رويارويي-2  هايي از ذهنيت مسلمانان را به خودباختگي فرهنگي دچار ساخت. ها، بخش قدرت سياسي
و جغرافيايي هويت فرهنگي جوامع اسالمي در اين تصوير، توحيدي-3 و دنيوي است كه به ابعاد تاريخي و اساطيري نيست. بلكه هويتي سكوالر

 گردد. آن محدود مي
و هويت متفكران ايراني در دهه-4 ميي سي به بعد، آثاري را در نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب شد، هاي كاذبي كه از اين طريق ساخته

و آثاري با عناويني نظير غرب و كتابزدگي هم هايي درباره بازگشت به خويشتن پديد آوردند و و ايران وي خدمات متقابل اسالم چنين فطرت
 خويشتن الهي انسان تدوين كردند. 

و انقالب اسالمي و انقالب اسالميهويت ايراني  هويت ايراني
و اقتصادي غرب بود-1 .انقالب اسالمي ايران حاصل مقاومت هويت اسالمي جامعه در برابر هجوم سياسي
و جغرافيايي كه با انديشه بازگشت-2 مي ايران به اسالم، بازگشت به يك خويشتن صرفاً تاريخي شد نبود، بلكه بازگشت هاي دنيوي غربي تفسير

و توحيدي بود.   به خويشتن الهي
و نظريه حيات معنوي اسالم، افق-3 طي هاي جديدي را بر روي انديشمندان جهان غرب گسترده است قرن بيستم پردازان غربي را كه

و دنيوي شدن را به و حتمي بشريتمي سكوالريزم و بازبيني نظرات پيشين خود فراخوانده است. عنوان سرنوشت مشترك  دانستند به تأمل

 يازدهميازدهمهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست
آن-1 و ارزش هاي اجتماعي متفاوتي داشته كه هويت اقوام مختلف ايراني با كه اند در عقايد هاي اساطيري درآميخته با آموزه هاي آيين زردشت

 بود چه هويتي پيدا كردند؟
 ) هويت فرهنگي ايراني2 ) هويت فرهنگي واحدي1

 ) هويت فرهنگي در رويارويي با فرهنگ دنياگرا4 ) هويت فرهنگ مذهبي3
1پاسخ: گزينه

به-2  صورت هويت اجتماعي بخشي از جهان اسالم درآورد؟ چه عاملي هويت ايراني را
و ارزش2 ) آميخته شدن بخشي از فرهنگ ايراني با فرهنگ اسالمي1  هاي توحيدي اسالم ) عقايد

و آرمان ) ارزش3 و ايران ها  هاي متفاوت ) وجود اقوام مختلف ايراني با فرهنگ4 هاي مشترك بين اسالم
2پاسخ: گزينه

 است؟ نادرستام گزينهدك-3
و ايرانيان با پذيرش اسالم به تفسيري توحيدي از هويت خود دست يافتند. ) اسالم عناصر مشركانه اساطيري هوي1 ت ايراني را برنتافت
به)2  كردند. عنوان زبان سياسي دربار ايران زبان رسمي مشترك اقوام مختلفي بود كه در سرزمين پهناور ايران زندگيمي فارسي دري از ديرباز
ابه فارسي ) زبان3 و يرانيان در حيات فكري جهان اسالم از محدودهدليل مشاركت فعال ي زبان سياسي مشترك اقوام ايراني عبور نكرد
 گرفت.نعنوان زبان فرهنگي دوم جهان اسالم مورد استفاده قرار به
اس دري ) زبان فارسي4 صدر مناطق مختلف جهان و تبت تا آسياي و شبهالم از هندوستان  جزيره بالكان گسترش يافت. غير

3پاسخ: گزينه
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 هايي از سوي اقوام مختلف قرار گرفت؟ هاي مختلف جهان اسالم از جمله ايران در تاريخ اسالمي خود با چه هجوم بخش-4
و سياسي1 و اجتماعي2 ) اجتماعي و فرهنگي3 ) اقتصادي و سياسي4 ) نظامي  ) نظامي

4پاسخ: گزينه
ب چه عاملي در غرب در نخستين رويارويي-5  هايي از ذهنيت مسلمانان را به خودباختگي فرهنگ دچار ساخت؟خشها

و قدرت1 و نظامي2 ) ثروت فن3 ) قدرت سياسي و تكنولوژي) و اقتصادي4 آوري  ) قدرت سياسي
2پاسخ: گزينه

 انقالب اسالمي ايران حاصل كدام امر زير است؟-6
اق1 و  تصادي غرب) مقاومت هويت اسالمي جامعه در برابر هجوم سياسي
و سياسي غرب2  ) مقاومت هويت اسالمي جامعه در برابر هجوم فرهنگي
و رجال سياسي غرب3  ) مقاومت هويت اسالمي جامعه در برابر نخبگان
مق4 و دنيوي غربا)  ومت با فرهنگ سكوالر

1پاسخ: گزينه
 كدام معناي زير را دربر دارد؟بازگشت ايران به اسالم-7

ي1  هاي دنيوي غربي ) بازگشت به يك خويشتن با انديشه2ك خويشتن صرفاً تاريخي) بازگشت به
و توحيدي3  ) بازگشت به خويشتن بر اساس فرهنگ سكوالر4 ) بازگشت به خويشتن الهي

3پاسخ: گزينه
حت چه عاملي باعث شده تا در قرن بيستم نظريه-8 و و دنيوي شدن را سرنوشت مشترك ميپردازان كه سكوالريزم دانستند به تأمل مي بشريت

و بازبيني نظرات پيشين خود بپردازند؟
57) انقالب اسالمي سال2 ) بازگشت به خويشتن1

 ) حيات معنوي اسالم4(ره)) رهبري امام خميني3
4پاسخ: گزينه
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 فصل سوم
و سياست  قدرت

و اقتدار:دوازدهمدرس  قدرت
و ارادههرگاه موجودي بتواند كاري را با آگا به هي و اراده انجام دليل ايني خود انجام دهد، داراي قدرت است. انسان كه كارهاي خود را با علم

 دهد، كنشگري قدرتمند است. مي

 انواع قدرتانواع قدرت
به قدرت فردي انسان محدود است، طوري قدرت فردي:الف)  تنهايي قادر به رفع نيازهاي خود نيست. كه

مي هنگاميب) قدرت اجتماعي: و كار ارادي كند كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر اراده ظهور پيدا و اراده ي ديگران تأثير بگذارد
ي ديگران دارند. تري بر اراده آنان را به خدمت بگيرد. مثل افرادي كه در زندگي توان تأثيرگذاري بيش

و اقتدار و اقتدارمقبوليت  مقبوليت
و ي يك انسان از انسان ديگر به دو صورت است: آيد. تبعيت اراده توافق پديد نمي قدرت اجتماعي بدون نوعي از پذيرش

و ترس باشد. كسي كه با كراهت به خواسته تبعيت با كراهت:-1 مي كراهت وقتي است كه تبعيت ناشي از تهديد كند، اگرچه كاريي ديگري عمل
مي خواهد با اراده را كه ديگري از او مي بهدهد،ي خود انجام دليل قدرتي كه طرف مقابل براي تنبيه دارد، يعني براي گريز از تنبيه اما او اين كار را

 دهد. انجام مي
و با رضايت رضايت وقتي است كه شخصي با ميل دروني مطابق اراده تبعيت با رضايت:-2 ي ديگري عمل كند. قدرتي كه بدون استفاده از زور

مي طرف مقابل به م دست بهآيد داراي و و قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد مي قبوليت است  شود. صورت رسمي پذيرفته شده باشد، اقتدار ناميده

و مشروعيت و مشروعيتمقبوليت  مقبوليت
مي مقبوليت: و بلكه با رضايت فردي باشد كه قدرت را  پذيرد. در جايي است كه قدرت بدون اكراه

و:مشروعيت قدرت  موافق با حكم خداوند اعمال شود. بدين معناست كه قدرت بر اساس شريعت
و اراده مدار مقبوليت آن خواست ميي كساني است كه قدرت بر مي ها اعمال آن شود. اگر كسي كه قدرت بر او اعمال مي شود، از دهد چه انجام

ط و براي فرار از پيامدهاي ناگواري كه از و اگر فعاليتش را با اكراه ميراضي باشد، اين قدرت مقبول است آيد انجام دهد، رف صاحب قدرت پديد
 قدرت مقبوليت ندارد. 

و اگر قدرت موافق قانون مدار مشروعيت و اراده تشريعي خداوند اعمال شود مشروع است و قانون و باطل بودن است، اگر قدرت موافق حكم حق
 خداوند نباشد، غيرمشروع است.

و مقبوليت مي و در برخي از موارد نيز جدا از يكديگر باشند. توانند با يكديگر جمع شون مشروعيت د
و از مشروعي و قدرتي است كه مقبوليت دارد و ميل باشد اقتدار و تبعيت از قانون با رضايت و حكم الهي باشد ت نيز زماني كه قدرت مطابق قانون

 برخوردار است.
و تبعيت از آن از مي، اقتداري غيرمشروعروي رضايت باشد اگر قدرت برخالف قانون الهي باشد  گيرد. شكل

و قانون الهي بر فردي اعمال شود كه به اكراه آن را مي كه زماني كه قدرت بر اساس حكم پذيرد، قدرت مشروع فاقد مقبوليت است مثل مجرمي
و حكم بر او اجرا مي و دستگير شده است  شود. جنايتي را انجام داده

 دوازدهمدوازدهمهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست
و ارادههرگ-1  اي است؟ خود انجام دهد، داراي چه ويژگي اه موجودي بتواند كاري را با آگاهي

 ) مقبوليت4 ) قدرت اجتماعي3 ) اقتدار2 ) قدرت1
1پاسخ: گزينه

 به كدام دليل انسان كنشگري قدرتمند است؟-2
مي1 را2 دهد. ) كارهاي خود را با وحي انجام ابا ) كارهاي خود و اراده ميعلم  دهد. نجام

مي4 ) قدرت فردي انسان محدود است.3 ي ديگران تأثير بگذارد. تواند بر اراده ) براي رسيدن به اهداف خود
2پاسخ: گزينه
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 است؟ نادرستكدام گزينه-3
مي1  گيرد. ) تبعيت با كراهت براي گريز از تنبيه انجام
ار2 ي ديگري عمل كند. اده) رضايت وقتي است كه شخصي با ميل دروني مطابق
به3 و  صورت غيررسمي پذيرفته شده باشد اقتدار نام دارد. ) قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد
به4 و با رضايت طرف مقابل  دست آيد داراي مقبوليت است. ) قدرتي كه بدون استفاده از زور

3پاسخ: گزينه
به-4 و ي پذيرفته شده باشد چه نام دارد؟صورت رسم قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد

و مشروعيت2 ) قدرت اجتماعي1  ) اقتدار4 ) قدرت فردي3 ) مقبوليت
4پاسخ: گزينه

 مشروعيت قدرت به چه معنايي است؟-5
و موافق حكم خداوند اعمال شود.1  ) قدرت بر اساس شريعت
 هاي اجتماعي اعمال شود. ) قدرت بر اساس سنت2
اك3 مي) قدرت بدون و با رضايت فردي باشد كه قدرت را  پذيرد. راه
به4 و با رضايت طرف مقابل  دست آيد. ) قدرت بدون استفاده از زور

1پاسخ: گزينه
 مدار مشروعيت قدرت كدام است؟-6

و عقل1 و باطل2 ) وحي  ) حق
و هنجارهاي اجتماعي3  ) قوانين اجتماعي حاكم بر جامعه4 ) ارزش

2پاسخ: گزينه
و مشروعيت قدرت كدام گزينه درباره-7  است؟ نادرستي مقبوليت

مي1 آن ) اگر كسي كه قدرت بر او اعمال مي شود از  دهد راضي باشد اين قدرت مقبول است. چه انجام
 ) اگر قدرت موافق قانون خداوند نباشد غيرمشروع است.2
مي3 و مشروعيت و در برخي از موارد نيز جدا از يكديگر باشند. توانند با يكديگر جمع شوند ) مقبوليت
مي4 و تبعيت از قدرت هم از روي رضايت باشد، اقتدار مشروع شكل و قانون الهي باشد  گيرد. ) هنگامي كه قدرت برخالف حكم

4پاسخ: گزينه
مي-8  گيرد؟ اقتدار غيرمشروع تحت چه شرايطي شكل

و قانون الهي باشد1 و تبعيت از قدرت هم از روي رضايت باشد. ) قدرت برخالف حكم
و تبعيت از قدرت از روي رضايت نباشد.2 و قانون الهي باشد  ) قدرت برخالف حكم
و قانون الهي اعمال شود فرد به اكراه آن را قبول كند.3  ) قدرت بر اساس حكم
با4 و تبعيت از قانون با رضايت همراه  شد. ) قدرت منطبق بر قانون الهي باشد

1پاسخ: گزينه
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و حكومت:سيزدهمدرس  سياست
مي سياستهرگاه قدرت براي رسيدن به هدفي معين سازمان يابد-1  است. يافته براي هدفي معين درت سازمانقاعمال آيد، زيرا سياست پديد
و سازمان دادن قدرت است.-2  سياست در معني عام شامل هر نوع تدبير
و فرهنگ خود آرمانهر نظام اجتما-3 و ارزش عي به تناسب هويت وي ها و هيچ نظامي نميهژهاي ها تواند بدون سياستي مناسب به ارزش اي دارد

 هاي خود دست يابد.و آرمان
و كارهايي كه در نظام اجتماعي براي اعمال سياست-4 مي مجموعه ساز و هاي آن وجود دارد نظام سياسي را شكل بددهد. كه اين ساز نوكارها

 يابد.ي آن تحقق نمي عوامل اجراكننده

و اقتصادي با نظامبا نظام ارتباط نظام سياسيارتباط نظام سياسي و اقتصاديهاي فرهنگي  هاي فرهنگي

و نظام فرهنگي-1 آن تواند مستقل از نظام در يك جهان اجتماعي، نظام سياسي نمي: نظام سياسي ها هاي اجتماعي ديگر باشد، بلكه در تعامل با
 گيرد. قرار مي

مي ايد، ارزشنظام فرهنگي عق و اصول حاكم بر نظام سياسي را تعيين و ارزش ها و اگر عملكرد نظام سياسي در جهت عقايد هاي فرهنگي كند
و فشار سياست جامعه باشد، نظام فرهنگي مقبوليت نظام سياسي را نيز تأمين مي و يا تحت تأثير و اگر نظام سياسي به داليل داخلي هاي كند

و ارز  دهد.ي مقبوليت آن كاهشمي هاي فرهنگي عدول كند، نظام فرهنگي زمينهشخارجي از اصول
و توسعه نظام سياسي نيز اگر بر ارزش مي هاي فرهنگي جامعه وفادار بماند، با استفاده از مديريت سياسي خود بر بسط ازي فرهنگ افزايد. اگر

و آرمان ارزش و تزلز هاي فرهنگي دور شود، زمينه ها و بحراني تعارضات ميل و هويتي پديد  آيد. هاي فرهنگي
و نظام اقتصادي-2 مي: نظام سياسي و حاكميت سرمايه باشد، بر شكاف طبقاتي جامعه و اگر رويكرد نظام سياسي در جهت بازار آزاد افزايد

 كنند. فرصت تحرك اجتماعي را از قشرهاي مختلف سلب مي
و تواند با حمايت نظام اقتصادي مي آنهاي و دولت قدرت آن را تحكيم بخشد يا ي فروپاشي هاي واقعي يا كاذب زمينه كه با بحران يژه از حكومت

 نظام سياسي را فراهم كند.

و ارزش آرمانآرمان و ارزشها  هاي سياسيهاي سياسي ها

به هر نظام سياسي اراده-1 مي سوي ارزش هاي اجتماعي را و اهداف متناسب با خود راهبري  كند. ها
ا-2 و عدالت، امنيت، و حكومت جهاني از جمله اهداف و ديگران، تشكيل امپراطوري ستقالل، رفاه، عزت، سعادت، حقيقت، سلطه بر طبيعت

آن هايي است كه نظام ارزش مي هاي مختلف با و ارزيابي  شوند. ها سنجيده
بري هر يك از ارزش داوري درباره-3 و جهانهاي فوق، مبني د عقايد ميبيني افرادي است كه به . پردازند اوري
مي كساني كه جهان-4 و تجربي محدود و معرفت علمي را به دانش حسي  كنند اعتقاد دارند كه: بيني دنيوي دارند

مي الف) هر يك از ارزش و اين جهاني  توانند قابل دسترس باشند. هاي فوق تنها در چارچوب زندگي دنيوي
داب) به اين دليل كه علم تجربي نمي و ارزيابي هيچتواند  ها نداريم. يك از اين ارزش وري ارزشي داشته باشد، ما روش علمي براي گزينش

و حسي محدود نمي-5  كنند: كساني كه شناخت علمي را نيز به دانش تجربي
و اين جهاني هر يك از ارزش آن اوالً: ضمن توجه به آثار دنيوي و فوق طبيعي ني هاي مزبور، ابعاد متعالي ميها را  گيرند.ز در نظر

و وحياني به تفسير علمي نسبت به هر يك از ارزش مي ثانياً: با استفاده از شناخت عقالني  پردازند. هاي ياد شده

 سيزدهمسيزدهمهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست

مي-1  آيد. هرگاه قدرت براي رسيدن به هدفي معين سازمان پيدا كند ............... پديد
 ) اقتدار4 ) فرهنگ3 ) اقتصاد2 ) سياست1

1پاسخ: گزينه
 يافته براي هدفي معين چه نام دارد؟ اعمال قدرت سازمان-2

 ) نظام سياسي4 ) سياست3 ) قدرت مشروع2 ) اقتدار1
3پاسخ: گزينه

و كارهاي سياسي بدون وجود كدام-3 ؟كنند نمييك از عوامل تحقق پيدا ساز
آن ) عوامل اجراكننده2 ) مديران باتجربه1  ) اجراي قوانين4 مداران باتجربه ) سياست3ي

2پاسخ: گزينه
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مي عقايد، ارزش-4 و اصول حاكم بر نظام سياسي را كدام نهاد تعيين  كند؟ ها
سه3 ) قوانين اجتماعي2 ) نظام اقتصادي1  ) نظام فرهنگي4 گانه ) قواي

4پاسخ: گزينه

و فرهنگ-5  است؟ نادرستي كدام گزينه در ارتباط با نظام سياسي
و ارزش1 م ) اگر عملكرد نظام سياسي در جهت عقايد ميلوقبهاي فرهنگي جامعه باشد، نظام فرهنگي  كند. يت نظام سياسي را نيز تأمين
و توسعه فرهنگمي ) نظام سياسي اگر بر ارزش2  شود. هاي فرهنگي جامعه وفادار بماند با استفاده از مديريت سياسي خود باعث بسط
ميياجتماع ) در يك جهان3  هاي اجتماعي ديگر باشد. تواند مستقل از نظام نظام سياسي
مي4 ي اثر و اقتصاد آن ) نظام سياسي هم بر نظام فرهنگي و هم از مي گذارد  پذيرد. ها تأثير

3پاسخ: گزينه
مي-6 و مقررات مالي از گردش ثروت بين قشرهاي كدام نهاد محدودي از جامعه پيشگيري كند يا رفاه عمومي را در سقفي تواند با وضع قوانين

 معين براي همگان تأمين نمايد؟
 ) سياسي4 ) بانك مركزي3 ) فرهنگي2 ) اقتصادي1

4پاسخ: گزينه
و... بستگي به چه عاملي دارد؟ي ارزش داوري درباره-7  هايي مثل آزادي، استقالل، سعادت

و جهان1  فرهنگ حاكم بر جامعه)2 بيني افراد ) عقايد
و هنجارهاي حاكم بر افراد3 و تجربي افراد4 ) عقايد  ) شناخت حسي

1پاسخ: گزينه
و حسي منحصر نمي-8 هايي مثل كنند، از كدام شناخت براي تفسير علمي نسبت به ارزش كساني كه شناخت علمي را نيز به دانش تجربي

و غيره استفاد ميسعادت، حقيقت، سلطه بر طبيعت  كنند؟ه
و وحياني3 ) علمي2 ) ابزاري1  ) توحيدي4 ) عقالني

3پاسخ: گزينه



29

 هاي سياسي انواع نظام:چهاردهمدرس
 هاي سياسيهاي سياسي شناسي نظامشناسي نظام گونهگونه

و تصميم--11 و تصميمبر اساس كميت افراد تأثيرگذار مي بر اساس اين مالك نظام گير:گير: بر اساس كميت افراد تأثيرگذار  شوند: هاي سياسي به سه دسته تقسيم
و حكو الف) نظام آنمتها  ها حاكميت دارد. هايي كه يك فرد در
ميب) نظام  گيرند. هايي كه يك اقليتي از مردم در آن تصميم

 هايي كه اكثريت مردم در سرنوشت سياسي آن دخيل هستند.ج) حكومت
و تأثيرگذاري: بر اساس روش تصميمبر اساس روش تصميم--22 و تأثيرگذاري:گيري مي گيري و مباح آن هر نوع تصميمي را براي خود جايز و با موازين بر مداركه دانند يا و فضيلت حقيقت

 كنند. عقلي، رأي خود را اظهار مي
مي::ديني يا دنيوي بودنديني يا دنيوي بودنبر اساس بر اساس--33 و قوانين الهي سازمان و دنيوي فقط ارزش نظام سياسي ديني بر مدار احكام و يابد. نظام سياسي سكوالر ها

مي آرمان و اين جهاني را مدنظر قرار  دهد. هاي دنيوي

ت ارسطوت ارسطونظرانظرا

و دوم براي دسته-1 مي بندي نظام از دو مالك اول مي هاي سياسي استفاده و شش نوع حكومت نام آن كنند ها حاكميت يك فرد، برد. در سه نوع
ا آ كثريت بر مدار خواستيك اقليت يا مينهاي نفساني و در سه نوع دوم حاكميت يك فرد، يك اقليت يا اكثريت بر مدار ها شكل و گيرد حقيقت

 عقالنيت استوار است. 
آن ارسطو حاكميت اكثريت را در صورتي كه بر مدار خواسته-2  نامند. دموكراسي به معناي حاكميت مردم است.مي دموكراسيها باشد، هاي
مي-3 و فعاليت دارند، جمهوري و فضيلت حضور و ارسطو حكومتي كه در آن اكثريت مردم بر اساس حقيقت ح خواند و بين كومت دموكراسي

 گذارد. جمهوري تفاوت مي

 فارابيفارابي
مي را جامعهي فاضله مدينهوي مي قانون الهيو سنتداند كه بر اساسي الهي مي گيرد. از نظر او حقيقت با اراده شكل باي الهي تعيين و شود

و وحي شناخته مي و آرماني فارابي جوامعي كه ارزش شود. در انديشه كمك عقل آنها ها كهي و الهي نباشد، جوامع جاهلي هستند ها عقالني
 انواع مختلفي دارند. 

 ليبرال دموكراسيليبرال دموكراسي
به-1 و مباح دانستن همه ليبراليسم و خواست انساني امور براي انسان معناي اباحيت به هاست. ليبراليسم آزادي و مالك نهايي ها را عنوان مرجع

و آرمان براي ارزش  داند.ميهاي اجتماعي ها
به-2 مي دموكراسي و اراده معناي حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسي نوعي نظام سياسي است كه ادعا سازماني اكثريت مردم كند با خواست

و فضيلتي را كه مستقل از خواست مردم باشد مي اس به رسميت نمي يابد. اين نظام سياسي، حقيقت و اين جهاني و حكومتي دنيوي ت. شناسد
 اين نوع نظام سياسي با فرهنگ جهان غرب كه رويكردي دنيوي دارد سازگاري دارد.-3
مي-4 مي هاي ديگر مثل عدالت را مهم شود كه ارزش ليبرال دموكراسي وقتي با مردمي مواجه ي الهي دانند يا حقيقت را به اراده تر از ارزش آزادي

و از مسئوليت انسان در برابر بازمي مي گردانند مي اين حقيقت سخن  شود كه از حل نظري آن عاجز است. گويند دچار تناقضي
به-5 مي دانشمندان علوم سياسي از تناقضي كه از نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي آيد تحت عنوان پارادوكس وجود

 كنند. دموكراسي ياد مي

 جمهوري اسالميجمهوري اسالمي
ت-1 و كلمهعنوان جمهوري در اين ي اين است دهندهي اسالمي نشان ركيب به معني به رسميت شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سياسي است

و ارزش مي كه فعاليت مردم بر مبناي عقايد  كند. هاي اجتماعي اسالم سازمان پيدا
و اولياي الهي تعيين-2 و مقررات با خواست مردم، انبياء الهي مي نميدر عقايد اسالمي احكام و مشيت خداوند شكل  گيرد. شود، بلكه با اراده

و وحي دو وسيله و انساني شناخت ارزش عقل و مقررات اجتماعي هستند و احكام آن هاي الهي و اجراي به ها مسئوليت شناخت  عهده دارند. ها را
مي در آموزه-3 مي كنند، ارزش بيش هاي اسالمي هنگامي كه عبادات بعد اجتماعي پيدا در تري يابند. در برخي روايات مسئوليت امت اسالمي

و رهبري به امت برابر امامت  ترين مسئوليت ياد شده است. عنوان مهم اسالمي



30

 شناسي ارسطوشناسي ارسطو گونهگونه

ي حكومتشيوه
 تعداد حاكمان

و ميل افراد بر اساس فضيلت  بر اساس خواست

(استبدادي)تيراتمونارشيفرد ي

اليگارشيياريستوكراساقليت

(جمهوري)اكثريت دموكراسيپوليتي

 چهاردهمچهاردهمهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست
به بندي نظام مالك تقسيم-1  ترتيب كدام است؟ هاي سياسي

و تصميم1 و تأثيرگذاري روش تصميم- گير ) كميت افراد تأثيرگذار  ديني يا دنيوي- گيري
و تأثيرگذاري روش تصميم-) ديني يا دنيوي2 و تصميمكم-گيري  گير يت افراد تأثيرگذار
و تأثيرگذاري ) روش تصميم3 و تصميم- گيري  ديني يا دنيوي- گير كميت افراد تأثيرگذار
و تأثيرگذاري ) روش تصميم4 و تصميم-ديني يا دنيوي-گيري  گير كميت افراد تأثيرگذار

1پاسخ: گزينه
آن كه بر مدار خواسته در صورتي حكومتي كه بر مبناي حاكميت اكثريت«از نظر ارسطو-2  شكل بگيرد چه نام دارد؟» ها باشد هاي

 ) اليگارشي4 ) دموكراسي3 ) جمهوري2 ) مونارشي1
3پاسخ: گزينه

مي-3 و فعاليت دارند، از نظر ارسطو چه ناميده و فضيلت حضور  شود؟ حكومتي كه در آن اكثريت مردم بر اساس حقيقت
 ) اريستوكراسي4 ) استبدادي3 ) دموكراسي2 ) جمهوري1

1پاسخ: گزينه
ميي فاضله را جامعه مدينه«كدام دانشمند-4 ميي الهي و قانون الهي شكل ؟»گيرد داند كه بر اساس سنت

 ) فارابي4 ) بوعلي سينا3 ) افالطون2 ) ارسطو1
4پاسخ: گزينه

مي-5 با از نظر فارابي حقيقت با ............... تعيين و ميشود و ............... شناخته  شود. كمك ...............
 وحي-عقل-ي الهي ) اراده2 وحي-عقل-) سنت اجتماعي1

و اولياي الهي3 حس-عقل- ) رأي اكثريت مردم4 تجربه-حس- ) انبيا
2پاسخ: گزينه

به-6 و مالك نهايي براي ارزش ليبراليسم كدام مورد را و آرما عنوان مرجع مينها  داند؟ هاي اجتماعي
و خواست انسان1 و امنيت اجتماعي2ها ) آزادي و فضيلت انسان3 ) عدالت  ) رأي اكثريت بر اقليت4ها ) سعادت

1پاسخ: گزينه
و دموكراسيي حكومت كدام گزينه درباره-7  است؟ نادرستهاي ليبرال

و اراده1 مي ) با خواست  يابد.ي اكثريت مردم سازمان
و فضيلتي را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت نمي)2  شناسد. حقيقت
 ) اين نظام سياسي با فرهنگ جهان غرب كه رويكردي دنيوي به عالم هستي دارد سازگار است.3
مي4 و فضيلتي را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت  شناسد. ) حقيقت

4پاسخ: گزينه
س-8 بهدانشمندان علوم مي ياسي از تناقضي كه از نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي آيد تحت چه موردي نام وجود

 برند؟ مي
 ) تيراتي4 ) اليگارشي3 ) اريستوكراسي2 ) پارادوكس دموكراسي1

1پاسخ: گزينه
به-9  كار رفته است؟ در حكومت جمهوري اسالمي، عنوان جمهوري به چه معنايي

و ارزش)1 مي فعاليت مردم بر مبناي عقايد  ) به رسميت شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سياسي است.2 يابد. هاي اسالمي سازمان
مي3 و احكام اسالمي با خواست مردم تدوين مي4 شود. ) عقايد  كند. ) يك اكثريت بر اقليت حكومت

1پاسخ: گزينه
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مه از ديدگاه اسالم دو وسيله-10 و مقررات اجتماعي كدام است؟م شناخت ارزشي  هاي الهي
و تجربه1 حس2 ) حس و و تجربه3 ) عقل و وحي4 ) ابزار  ) عقل

4پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستكدام گزينه- 11

و اجراي ارزش1 و مقررات اجتماعي هستند. ) در عقايد اسالمي مردم مسئول شناخت و احكام  هاي الهي
مي) در عقايد اسالم2 و مشيت خداوند شكل و مقررات با اراده  گيرند.ي احكام
و وحي وسيله3 ميي شناخت ارزش ) در عقايد اسالمي عقل و مقررات با خواست مردم تعيين و احكام  شوند. هاي الهي هستند
مي4 و امت اسالمي تعيين و اولياي الهي و مقررات با خواست انبيا . شوند ) در عقايد اسالمي احكام

4پاسخ: گزينه


