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اول درس )سواالت شناسی (3جامعه

ذخیر-(1 از یمنظور یاه یذخیرآگاهی چیست؟ه تجربهدانشی از افراد مدرسههرآنچه مطالعات خود، اجتماعی و فردی میهای و... دانشگاهی ای،

یآموزند، ییاآگاهیذخیره میدهددانشیذخیره شکل را .آنها

چیست؟-(2 عمومی دانش از ممنظور جهانبه همان در که دیگرانی با اجتماعی جهان به ورود با و تولد بدو از که ها دانش و آگاهیها از ای جموعه

شویم می شریک و سهیم کنند می زندگی عمومی«اجتماعی .نامندمی »دانش

دارد-(3 ما اجتماعی زندگی در اهمیتی چه عمومی اج؟دانش زندگی نباشند، دانشها و آگاهیها این میاگر مختل ما اجتماعیتماعی جهان و شود

می پاشد.فرو

کنید؟-(4 بیان عمومی دانش کسب روش و بهنحوه خود زندگی طول در انسانها را دانش میاین است.دست زندگی از حاصل دانش، این یعنی آورند؛

دیگران( تجربه حاصل یا است افراد خود تجربه حاصل )یا دانش این دیگر بیان به

دهد؟-(5 می تشکیل را ما دانشی ذخیره بخش ترین گسترده دانش ذخیرگستردهکدام بخش عمومی،مادانشیۀترین استدانش

چیست؟-(6 علمی دانش از کهمنظور دانشی ذخیره از بخش آن بهبه عمومی دانش در اندیشه و تأمل میبا عمومیآیددست دانش به نسبت ترعمیقو

دقیق علمی«.استتر،و .گویندمی »دانش

گیرد؟-(7 می شکل چگونه علمی دانش دهید توضیح مثال ذکر میبا شکل زندگی، مشکالت و مسائل حل برای تالش با علمی ودانش گیرد

می میپیشرفت مطرح خاصی مسئلة جامعه، یک در وقت هر یعنی دربارکند؛ علمی دانش رشد و پیدایش برای زمینه گردد؛فراهمنیزآنۀشود، مثالمی

بی افزایش یا میکاهش کشور یک در جمعیت شناسیرویة جمعیت علم رشد و فعالیت زمینة کندتواند فراهم را

؟-(8 دارد وجود جامعه مشکالت و مسائل با مواجه در هستند علمی شناخت و عمومی شناخت دارای که کسانی بین تفاوتی چه

مس با اجتماعی زندگی در میانسان مواجه زیادی مشکالت و فقر،ائل بیکاری، اعتیاد، مانند مسائلی برخوردارند، عمومی دانش از که کسانی همة شود؛

قانون مینابرابری، را و... آگاهی بحران اخالقی، بحران دربارگریزی، که افرادی اما دهند. می پیشنهاد راهکارهایی آنها از برخی حل برای و اینۀشناسند

میمسائل و برخوردارند دقیق شناختی از دارند، علمی راهشناخت آنها برای کنندحلتوانند پیدا صحیح های

؟اعضای-(9 کنند می عمل چگونه علمی دانش و عمومی دانش تعارض حل برای تعارضاعضایجامعه این حل برای ازجامعه، برداشتن دست با گاه ها،

ذخیر از هایطرحباگاهودیگربخشینفعبهدانشیۀبخشی شودانجامجدیدایده .می

دارند؟-(11 علمی دانش از متفاوتی تعاریف اساسی چه بر مختلف اجتماعی های جهان کنید بیان مثال ذکر با

خودجهان فرهنگی هویت براساس مختلف اجتماعی هویتهای براساس متجدد، جهان مثال دارند؛ علمی دانش از متفاوتی تعاریف علم، فقط خود، دنیوی

می علمی دانش را نمیتجربی محسوب علم را وحیانی و عقالنی علوم و .کرددانست

کنید.-(11 کامل درست عبارت با را خالی دربارجای می...........ۀما میکمتر استفاده آن از بیشتر آناندیشیم؛ یکدیگر با تعامل در و کنیم

به میرا است..................بریم.کار انسان برای هوا مانند اجتماعی، زندگی عمومی-الف(برای علمیدانش-ب(دانش

که-(12 جوامعی به متجدد جهان دنیوی رویکرد علماگر بر میعالوه معتبر نیز را وحیانی و عقالنی علوم کنتجربی، سرایت چهددانند،

دارد؟ دنبال به چنینپیامدی علماگر بر عالوه که دیگر جوامع به میرویکردی، معتبر نیز را وحیانی و عقالنی علوم درتجربی، کند، سرایت دانند،

میدانشیۀذخیر پدید تعارضاتی جوامع، ارتباطآن شرایطی، چنین در دانشآورد. و عمومی دانش میدوسویة قطع الزمشود،علمی رونق و رشد از علمی دانش

می میدهدوماندباز دست از را عمومی دانش مشکالت و مسائل حل برای الزم توان و .دغدغه
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دوم درس )سواالت شناسی (3جامعه

شود؟-(1 می اطالق علومی و ها دانش چه به اجتماعی میعلوم گفته دانشهایی به اجتماعی علوم واقع چگونگیدر و انسانی اجتماعات که شود

کنش بر آنها شیوهااثرگذاری کنشاثرپذیریهمچنینومازندگیۀو از شیوآنها و کنندمطالعهعلمیروشبهرامازندگیۀها .می

کنید؟-(2 بیان را اجتماعی علوم فواید مهمترین

پدیده-(1 شناخت با نیز اجتماعی اجتماعی،علوم میهای امکان انسانها پدیدهبه پیامدهای و آثار که ردهند اجتماعی پیشهای کنند.ا بینی

کنند.-(2 کشف را اجتماعی جهان قواعد و نظم میکنند تالش اجتماعی علوم دهند.دانشمندان توضیح را ما زندگی بر اجتماعات تأثیر میتوانند قواعد این کشف با آنها

می-(3 فراهم را یکدیگر از مختلف جوامع و انسانها متقابل فهم زمینة اجتماعی بعلوم و میسازند کمک انسانها همراهی و همدلی افزایش .کننده

اجتماعی،-(4 دربارعلوم داوری .دارندراآنهااصالحونقدواجتماعیهنجارهایوارزشهاۀظرفیت

اجتماعی-(5 دربارعلوم داوری دارندراآنازحاصلفناوریوطبیعیعلومۀظرفیت .هم

پیچ-(3 اجتماعی علوم در بینی پیش است؟چرا طبیعی علوم از تر کنشسبببهیده بودن ارادی و پدیدهآگاهانه سایر و اجتماعیها تهای وعنو

پیچیدهپیشآنها، اجتماعی علوم در استبینی طبیعی علوم از .تر

است؟-(4 برخوردار بیشتری اهمیت از طبیعی علوم به نسبت اجتماعی علوم دزیراچرا داوری ظرفیت اجتماعی ناوریفوطبیعیعلومۀربارعلوم

دربار .دارندراآنازحاصل اجتماعی، دهندآگاهیانسانهابهفناوریهایمحدودیتوفرصتهاۀعلوم میآنهابهومی طبیعیکمک علوم و طبیعت از کنند،

شیو باجتماعیعلوماینرو،از.کننداستفادهصحیحۀبه بیشتری اهمیت از طبیعی علوم به .رخوردارندنسبت

کنید.-(5 بیان را اجتماعی علوم های شاخه از نمونه چند چیست؟ اجتماعی علوم مطالعه مورد کنشموضوع اجتماعی، وعلوم اجتماعی های

پدیده یعنی آن؛ میپیامدهای مطالعه را اجتماعی این .کنندهای مطالعة و بررسی برای دارند. مختلفی انواع و ابعاد اجتماعی، دانشکنشهای ابعاد، و هایانواع

به استمختلفی آمده باستان.وجود تاریخ، سیاست، حقوق، مردماقتصاد، ارتباطات، جامعهشناسی، جمعیتشناسی، مدیریت،شناسی، زبانشناسی، شناسی،

رشته جمله از انسانی جغرافیای و اجتماعی کهروانشناسی هستند میپدیدههایی مطالعه را اجتماعی .دکننهای

کنند؟-(6 می تعریف چگونه را شناسی جامعه علم شناسان جامعهجامعه جامعهبرخی راشناسان، اجتماعیشناسی کنش شناخت آنعلم بعضی ارو

شناخت اجتماعیعلم  .انددانستهساختار

د-(7 ُشناسی جامعه -)1 کنید؟ تعریف و کرده بیان مطالعه سطح نظر از شناسی جامعه مختلف های پدیدهکهخرشاخه سایر و اجتماعی هایکنش

-)2 میکند؛ مطالعه و بررسی را خرد کالنجامعهاجتماعی پدیدهکهشناسی سایر و اجتماعی میساختار مطالعه و بررسی را کالن اجتماعی جامعه))کند.های

یکدیگرند مکمل و هم به نیازمند کالن و خرد ((شناسی

شن-(8 جامعه در مختلف کنید.رویکردهای بیان را شناسی جامعه در اصلی رویکردهای اند؟ کرفته شکل اساسی چه بر اسی

جامعه پوزیتیویستیدر شناسی جامعه است. گرفته شکل مختلفی رویکردهای طبیعی، علوم به نزدیکی و دوری اساس بر تفجامعه،شناسی ـ تفهمی وسیریشناسی

انتقادیجامعه جامعهشناسی اصلی رویکرد .انداسیشنسه

کرد؟-(9 انتخاب رشته این برای نامی چه ابتدا وی شود؟ می شناخته شناسی جامعه علم گذار بنیان عنوان به کسی چه

کنت، عنواناگوست جامعهبه ویشناسیبنیانگذار شود می اجتماعیشناخته فیزیک نام برگزید.ابتدا رشته این برای را
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فیزیک-(11 نام ابتدا کنت اگوست کرد؟چرا انتخاب شناسی جامعه برای را شکلجامعهاجتماعی آغاز در نوزدهمشناسی قرن در خود گیری

به طبیعی علوم به کرد سعی جامعهمیالدی بنیانگذار کنت، اگوست دلیل همین به شود. نزدیک فیزیک علم اینویژه برای را اجتماعی فیزیک نام ابتدا شناسی،

برگزید. رشته

شکلشناجامعه-(11 آغاز در بهسی کرد سعی میالدی نوزدهم قرن در خود چرا؟گیری شود؟ نزدیک علومی چه آغازجامعهبه در شناسی

بهشکل طبیعی علوم به کرد سعی میالدی نوزدهم قرن در خود شود.گیری نزدیک فیزیک علم بیموفقیتزیراویژه جامعههای برخی طبیعی، علوم سابقة

را دوره این جامعهعالقهشناسان که بود کرده نمایندمند شبیه و نزدیک طبیعی علوم به بیشتر هرچه را .شناسی

دهد؟-(12 می ابزاری های دانش زمره در را شناسی جامعه ، شناسی جامعه در رویکرد پوزیتیویستیجامعهکدام شناسی

مطالعه-(13 مورد چگونه اجتماعی های پدیده پوزیتیویستی شناسی جامعه گیرد؟در می قرار

جامعه-(1 پدیدهدر پوزیتیویستی، پدیدهشناسی مانند اجتماعی میهای دانسته طبیعی میهای گرفته درنظر طبیعت همانند جامعه و روششوند بنابراین شود.

می دانسته یکسان نیز  .شودمطالعةآنها

طبیعت-(2 مطالعة در که روشی همان جامعه مطالعة روش رویکرد این میبهدر گرفته استکار تجربی و حسی روش یعنی .شود،

پیش-(3 امکان طبیعت، در موجود نظم شناخت با طبیعی علوم که میهمانطور فراهم انسانها برای را طبیعت کنترل و پیشگیری جامعهبینی، شناسیکند،

پیش قدرت انسانها به اجتماعی، نظم شناخت با جامعهنیز کنترل و پیشگیری میبینی، .دهدرا

؟-(14 شوند می شناخته تفهمی شناسی جامعه گذاران پایه عنوان به اندیشمندان وبرکدام ماکس و دیلتای ویلهلم

کنید-(15 بیان طبیعی و اجتماعی های پدیده همانندی باره در وبر ماکس و دیلتای نظیر اجتماعی متفکران برخی قر.دیدگاه نوزدهمدر ن

متفکرا برخی خاصیمیالدی قواعد و نظم طبیعی، جهان همانند اجتماعی جهان چند هر که شدند مدعی وبر، ماکس و دیلتای ویلهلم جمله از آلمانی اجتماعی ن

پدیده و نیستند طبیعی موجودات مانند انسانها اّما پدیدهدارد با نیز اجتماعی دارندهای تفاوت طبیعی .های

ها-(16 پدیده فهم برای روشی چه است؟وبر مشهور شناسی جامعه در رویکرد کدام عنوان تحت وی روش کرد؟ پیشنهاد اجتماعی ی

پدیده و است معنادار اجتماعی کنش بود نمیوبرمعتقد را معنادار پدیدههای همانند راتوان آنها معنای باید بلکه کرد، مطالعه حواس طریق از طبیعی های

جامعه در رویکرد این »فهمید. تفهمی شناسی «جامعه به شدشناسی .مشهور

؟-(17 چیست شناسان جامعه نزد اجتماعی ها پدیده تحلیل معتبر روش وبر دیدگاه براز وبر اینکه تفهمی»با ویژ«روش روش عنوان علومۀبه

میهمچناناماّکردمیتأکیداجتماعی محدود تجربی علم به را جامعهعلم آنچه بود، معتقد و شود،میشناساندانست اثبات تجربی روش با باید گویند،

ندارد. علمی ارزش وگرنه

کند؟-(18 داوری ها ارزش و ها آرمان باره در تواند نمی شناس جامعه بود معتقد وبر میزیراچرا محدود تجربی علم به را معتقدعلم و دانست

جامعه آنچه میبود، وگشناسان شود، اثبات تجربی روش با باید ندارد.گویند، علمی ارزش جامعهرنه وبر ازنظر رو این میاز فقط وشناس آرمانها تواند

نمی اما کنّد توصیف را اجتماعی دربارارزشهای نداردداوریارزشهاوآرمانهااینۀتواند علمی داوری ظرفیت و توان تجربی روش چون کند، .علمی

آمد؟-(19 پدید قرنی چه در انتقادی شناسی جامعهدرجامعه از جدیدی نوع بیستم، بهقرن جامعهشناسی انتقادینام آمدشناسی .پدید

دهید.تفاوت-(21 توضیح شناسی جامعه در رویکردها سایر با انتقادی شناسی جامعه دیدگاه از ها پدیده تحلیل روش

جامعهجامعه از بیشتر انتقادی گرفتشناسی فاصله طبیعی علوم از تفهمی دیگریهجامع .شناسی روشهای تفهمی، و تجربی روشهای بر عالوه انتقادی شناسان

می رسمیت به نیز میرا امکان آنها به روشها همین دربارشناسند. که وضعیتهنجارهاوارزشهاۀدهد سوی به موجود وضعیت از عبور برای و کنند داوری

راه کند.حلمطلوب، ارائه هایی
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شن-(21 جامعه هدف ترین چیست؟مهم انتقادی جامعهاسان هدف وضعیتمهمترین یک به رسیدن برای جامعه موجود وضعیت نقد انتقادی، شناسان

است.مطلوب تر

محافظهجامعهچرا-(22 را تفهمی و پوزیتیویستی رویکرد دو انتقادی، میداندشناسی نمی؟کار رویکردها آن دربارزیرا وارزشهاۀتوانند

دهند.تنموجودشرایطبهوکنندداوریاجتماعیهنجارهای می

شناسی جامعه رویکرد سه و-تفهمی،پوزیتیویستیمقایسه انتقادیتفسیری

رویکرد نوع

معیار
انتقادیتفسیری-تفهمیپوزیتیویستی

اجتماعیموضوع های پدیده و انسانجامعه اجتماعی درآنکنش اراده نقش و انسانی کنش

تجربیشرو و حسی صرفاً روش

تفهم با تجربه و حس

دریافت برای درونی نگاه (

معانی(

غیر استداللهای + تجربه و حس

اساس بر تجربی غیر و حسی

اجتماعی عرف و فرهنگ

هدف

و بینی پیش ، ها پدیده شناخت

وضع حفظ و آنها کنترل

موجود

بینی پیش ، ها پدیده شناخت

وضع حفظ و آنها کنترل و

موجود

و ارزشی داوری ، ها پدیده شناخت

رسیدن برای موجود وضع از انتقاد

مطلوب وضعیت به
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سوم درس )سواالت شناسی (3جامعه

از-(1 اجتماعی نظم شناختن برای شناسان کنند؟چهجامعه می استفاده مأنوسجامعهروشی و آشنا امور از نظم، شناختن برای ناییآش«شناسان

روزمرمی »زدایی و آشنا موضوعات به غریبه فرد یک دید از یعنی کنندنگاهخوداطرافۀکنند؛ نظمی،کناردرومی شناسنرانظمبی .دمی

است؟-(2 معنا چه به خود.نظم جای در پدیده هر گرفتن قرار یعنی نظم

شود؟-(3 می برقرار چگونه اجتماعی قونظم درنتیجة اجتماعی مینظم برقرار پذیرفتهاعدی کردن زندگی هم با برای انسانها ما که پدیده.ایمشود جای

می تعیین قواعد همین را کنند.ها

دارد؟-(4 دنبال به فوایدی و پیامد اجتماعی(چه قواعد ( اجتماعی پیشنظم اجتماعی امکاننظم را آنها با همکاری و دیگران رفتار مبینی یپذیر

م باعث میینماید؛ بدانید، شما که ندارندشود باز دیگران با همکاری از را شما غیرمنتظره، اتفاقات و باشید داشته دیگران از انتظاراتی و توقعات چه هبتوانید

دیگر می)عبارت امکانپذیر را یکدیگر با ما میارتباط سامان و پیش،دهندسازند قابل یکدیگر برای را ما میکنشهای دروکنندبینی ما مشارکت امکان

ّآورند می فراهم را اجتماعی (زندگی

اقتصادی-(5 هستند؟–سیاسی–قواعد هماهنگ و مرتبط هم با چگونه جامعه یک در ازجامعهخانوادگی پرسشها، این به پاسخ برای شناسان

اجتماعی« می »ساختار .گویندسخن

چیست؟-(6 اجتماعی ساختار از پمنظور میان ساختاردیدهارتباط اجتماعی میهای نامیده میاناجتماعی پیوند و رابطه چگونگی اجتماعی ساختار شود.

استپدیده مختلف اجتماعی .های

چیست؟-(7 اجتماعی نظام پویایی از منظور دهید توضیح مثال ذکر بربا آن مختلف بخشهای که است این اجتماعی نظام بودن پویا از منظور

می اثر میگذیکدیگر اثر یکدیگر از و می.پذیرندارند هم اجتماعی بهنظام تغییراتی خود در میتواند هم و آورد، ایجادوجود تغییراتی خود محیط در تواند

تجدیدکند. منابع از روزافزون یکپذیرنابرداشت که است تغییراتی جمله از ایجاد، محیط در اجتماعی جمعیتکند.مینظام جملهرشد از تغییراتینیز

که ایجاداست خود در نظام .کندمییک

چیست؟-(8 ها پدیده تغییری هم از پدیدمنظور یک در تغییر تغییر«دواین.استهمراهدیگرۀپدیددرتغییربااجتماعیۀگاهی »هم را .گویندمی پدیده

همانند-(9 را جامعه نظم تا شدند مند عالقه شناسان جامعه از ای عده بدانند؟چرا ماشین یک اجزاء یا بدن اعضای میان سبببهنظم

طبیعی،موفقیت علوم دانشمندان آنهادرهای درمان و بیماریها از پیشگیری بدن، بر حاکم قواعد .شناخت

دانند؟-(11 می ماشین یک اجزای یا بدن اعضای میان نظم همانند را جامعه نظم شناسان جامعه از دسته کهپوزیتیویستیناشناسجامعهکدام

میدان خود الگوی را طبیعی بهنعلوم را طبیعی علوم روشهای و مید .دنگیرکار

کنند؟-(11 می استفاده خود مطالعات در را طبیعی علوم های روش و دانند می خود الگوی را طبیعی علوم شناسان جامعه از دسته کدام

پوزیتیویستیانشناسجامعه

پوزی-(12 شناسان داشتند؟جامعه اعتقادی چه اجتماعی نظم برقراری و جامعه کنترل و شناخت برای همانتیویست بودند، فرمولهایطورکهمعتقد

می جامعهفیزیک دهند، نشان را خودرو یک اجزای میان نظم فرمولتوانند به بتواند باید نیز همانشناسی و کند پیدا دست اجتماعی نظم توضیح برای علوهایی که مگونه

جامعه است، ساخته ممکن ما برای را طبیعت کنترل و شناخت سازدطبیعی ممکن را اجتماعی نظم برقراری و جامعه کنترل و شناخت باید نیز .شناسی

صورتی-(13 چه اکتفادر آن با سازگاری و تطبیق به فقط و نبوده جامعه در بنیادین تغییر به قادر همکنیم؟میما را جامعه طبچواگر یعتن

می اداره طبیعت قوانین استحکام به قوانینی با که کنیم تصور بیرونی واقعیتی آنرا یعنی ندانیم، انسانی دستاوردی را آن و کنیم متصور آنصورت در فقطشود، ا
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دانشمی از پدیدهتوانیم و جامعه و کنیم استفاده خود ابزاری بودهای نخواهیم قادر اما بشناسیم، را اجتماعی بههای جامعه در بنیادین تغییری آوریم.، وجود

کنیم سازگار و دهیم تطبیق آن با را خود باید فقط و بود خواهد ما از مستقل و بیرون اجتماعی .نظم

یابد؟-(14 می تقلیل اجتماعی نظم های مهره و پیچ به انسان جایگاه صورتی چه ودر پیچ به را انسانها جامعه، و طبیعت دانستن هایرهمهیکسان

می تقلیل اجتماعی درحالینظم کنشدهد؛ مخلوق و محصول طبیعت، برخالف جامعه انسانکه استهای انسان به وابسته آن نبود و بود و هاست

جامعه-(15 مغلوب را او کند مسلط جامعه بر را انسان اینکه جای به شناسی جامعه در رویکرد سازدکدام پوزیتیویستشناسانجامعه؟می

کنید؟-(16 بیان جامعه و انسان باره در پوزیتیویست شناسان جامعه دیدگاه

پوزیتیویست- دیدگاه پیچیدهانسان،هادر طبیعی ِد موجو یک میصرفاً دانسته طبیعی موجودات سایر از حالیتر در طبیعی،شود. موجودات با انسانها که

دارندتفاوت بنیادی .های

پوزیتیوجامعه- جامعهشناسان پدیدیست، یک صرفاً نیز دانستندپیچیدهطبیعیۀرا میوتفاوتمی کمی تفاوتی تنها را مختلف جوامع نظرمیان از دیدند.

پیچیده دیگر برخی از جوامع برخی پیشرفتهآنها دلیل همین به و تواناترند خود نیازهای رفع در .ترندترند،

مسیر-(17 باره در ها پوزیتیویست کنید؟دیدگاه بیان جوامع میپیشرفت گمان بهآنها یکسانی مسیر جوامع، همة که طکردند پیشرفت میسوی ی

می تبدیل پیچیده جوامع به ساده جوامع از و حالیکنند در میشوند. انسانها که است این واقعیت تاریخکه و جوامع آورندتوانند پدید را گوناگونی .های
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چ درس )هارمسواالت شناسی (3جامعه

چیست-(1 جامعه بنای است؟خشت جامعه بنای خشت اجتماعی .کنش

دارد-(2 نقشی چه اجتماعی ساختار برقراری و پیدایش در اجتماعی های پدیده؟کنش کنشتمامی با کالن و خرد اجتماعی اجتماعیهای های

می جاافتادهپدید هم چقدر هر اجتماعی، ساختارهای کنشآیند. با باشند، سابقه با بهو افراد آمدههای برقرارندوجود و  .اند

بگذاریم-(3 اثر آن تغییر یا موجود وضع حفظ در توانیم می چگونه کنش؟ما با هستیم، جامعه از عضوی که آنجا از ما درهمة خود، اجتماعی های

اثرمی آن، تغییر یا موجود وضع تأثیرگذارحفظ میزان چه اگر بهگذاریم نسبت مسئولیتها، و مشاغل برخی صاحبان و نیست یکسان جامعه اعضای همة ی

دارند بیشتری اثرگذاری  .سایرین

هستند؟-(4 اجتماعی نظم تغییر به قادر چگونه اجتانسانها وزندگی انسان بلکهماعی نیستند نظم مجریان صرفاً انسانها اما یکدیگرند همزاد نظم،

آرم به توجه با بکاهند.قادرند اجتماعی ساختارهای احتمالی مشکالت از و دهند تغییر را اجتماعی نظم خود، ارزشهای و انها

هستند-(5 اجتماعی نظم در تری مهم تغییرات به قادر انسانها شرایطی چه انگیز؟در و واالتر ارزشها و آرمانها که میزان هر تحققۀبه برای افراد

قوی آنها به باشد،بخشیدن مهمتر شدتغییر خواهد ایجاد  .تری

دارد-(6 وجود طبیعی های پدیده و انسان عمل بین تفاوتی پدیده؟چه برخالف میانسانها، عمل آگاهانه طبیعی، عملهای و معنادارکنند شان

می نشان خود از متفاوتی رفتارهای گوناگون، شرایط در آنها دهند.است.

توان-(7 نمی را انسان کنش کردچرا تحلیل تجربی روش حس؟با اگرچه شناختزیرا مهم ابزارهای از تجربه توانو تجربی روش اما هستند علمی

ندارد را انسانها کنش معانی  .فهم

گیرد-(8 می نادیده را چیزی چه اغلب و است چیزی چه بر پوزیتیویستی رویکرد می؟تمرکز مشاهده آنچه بر پوزیتیویستی تمرکزشرویکرد ود

مییم انسان درون آنچه و کنش معنای اغلب و میکند نادیده را  .گیردگذرد

کنید-(9 بیان انسان اجتماعی زندگی در کنش گرفتن نادیده  معنازدایی-(3زداییارزش-(2زداییخالقیت-(1؟پیامدهای

دارد-(11 افراد زندگی در پیامدی چه اجتماعی نظم بر ها پوزیتیویست افراطی به؟تأکید اجتماعی نظم بر افراطی میتأکید سبب ودشتدریج

به کنند. رعایت را آن صرفاً است، ارزشهایی و آرمانها چه تحقق برای نظم این بدانند آنکه بدون انسانهاافراد خّالق روحیة سرکوب موجب تأکید این عالوه،

عرصه بسیاری میدر اندیشه و ارتباط هنر، مانند شودها

وبر-(11 کندماکس می تعبیری چه افراد زندگی بر اجتماعی نظم افراطی سلطه از؟از وبر آهنینبهآنماکس میقفس  .کندتعبیر

نیست-(12 فهم قابل خودخواهی و توزی کینه بودن ارزش ضد و فداکاری و مهربانی بودن ارزش پوزیتیویستی شناسی جامعه در ؟چرا

نمی تجربی روشهای از استفاده با کینهتوزیرا و اخالقی فضیلت یک مهربانی که گفت استان اخالقی رذیلت یک توزی

گریزی-(13 اخالق به چگونه دانند( می معتبر را تجربی های روش فقط که کسانی ( پوزیتیویستی رویکرد دهید توضیح ای نمونه ذکر با

شود می کنشبه؟منجر از بسیاری اینکه مذهبسبب و اخالقی هنری، عاطفی، روشهایهای فقط که کسانی نیستند، توضیح قابل پوزیتیویستی رویکرد با ی

می معتبر را اخالقتجربی دچار و... مذهبی اخالقی، عاطفی، ارزشهای انکار با میدانند، جهانی.شوندگریزی جنگهای در جهان کشتار دوم،بزرگترین و اول

هیروشی فاجعة با و داد رخ کشورها یافتهترین توسعه یافتمیان پایان ناکازاکی و  .ما
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دارد-(14 پوزیتیویستی مطالعات در تأثیری چه کنش معنای گرفتن مطالعات؟نادیده بیشتر که، است شده سبب کنش، معنای گرفتن نادیده

مشاهد قابل رفتارهای و خصوصیات توصیف به  .شوندمحدودماۀپوزیتیویستی

نوجوا-(15 و جوانان افراطی حضور اصلی چیستعامل مجازی فضای در متوجه؟نان بگیریم، نظر در را نوجوانان و جوانان تفسیرهای اگر

ی رایانهای، بازیهای و اینترنت به کاربران این گرایش اصلی عامل که شد استمعناخواهیم ابزار این از استفاد.استفاده نوجوانان و جوانان هرچهۀبیشتر

روزرااینهاازبیشتر میتواناییوآزادی،هیجان،گرمیسر،بودنبه انگیزهمعنا و معانی قبیل این نوجوانانکنند. و جوانان افراطی حضور اصلی عوامل ها،

است مجازی فضاهای  .در

کرد-(16 استفاده تجربی های روش از مجازی فضای در افراطی حضور از نوجوانان و جوانان انگیزه فهم برای توان می برایخیر،؟آیا

انگیزف وبایدبلکهکرد،استفادهتجربیروشهایازتواننمینوجوانانوجوانانۀهم فهمید را آنها آرزوهای و زندگی مسائل تا شد همراه جوانان با همدالنه

من از آنها مسائل به کردن نگاه معنای به بلکه نیست، کنشگران تأیید معنای به همدالنه همراهی البته داد. یاری را آنهاست.آنان فهم برای تالش و خودشان ظر

پیدا دست آنها رفتار همدالنه فهم به خودشان، از آنها تفسیر به توجه با است الزم و داریم سروکار آگاه افراد با اجتماعی جهان در  .کنیمما

دارد-(17 انسانها اجتماعی زندگی در پیامدهایی چه اجتماعی نظم بر اندازه از بیش ب؟تأکید بهتأکید اجتماعی نظم بر اندازه از حذفیش

خالقیت و اخالق،اراده و معنا،ارزش و میآگاهی اجتماعی زندگی میاز انسانها از را زندگی شور و  .گیردانجامد

دانند-(18 می اجتماعی کنش ویژگی مهمترین را چیزی چه اجتماعی کنش پردازان اجتماعی،نظریه؟نظریه کنش معنپردازان و ریاداآگاهی

می اجتماعی کنش ویژگی مهمترین میرا مطالعه معنا، و آگاهی بر تأکید با را انسان اجتماعی زندگی و  .کننددانند

قرار-(19 شناسان جامعه برخی توجه مورد چیزی چه اجتماعی نظم بر اندازه از بیش تأکید از ناشی پیامدهای بروز از جلوگیری برای

بروز؟گرفت از جلوگیری اجتماعیبرای کنش پیامدهایی، جامعهچنین برخی توجه گرفتمورد قرار  .شناسان

چیزی-(21 جامعهچه از جامعهعبور به آوردن روی و پوزیتیویستی ساختشناسی هموار تفسیری ـ تفهمی ؟شناسی

مینظریه اجتماعی کنش ویژگی مهمترین را معناداری و آگاهی اجتماعی، کنش وپردازان مطالعهدانند معنا، و آگاهی بر تأکید با را انسان اجتماعی زندگی

جامعه .کنندمی ویژگیاین میشناسان، مهم را ارزش و اراده یعنی کنش، دیگر میهای آن تابع و آگاهی از برخاسته را آنها ولی مسیردانند نگاه همین بینند.

جامعه از عبور برای بهرا آوردن روی و پوزیتیویستی ساختجامعهشناسی هموار تفسیری ـ تفهمی .شناسی
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درس )مپنجسواالت شناسی (3جامعه

پرسش-(1 از اجتماعییکی علوم اندیشمندان برای کلیدی و مهم استچههای می؟.بوده چگونه که پرسش ماین و زندگی معنای عنایتوان

فهمید را دیگر انسانهای .کنش

صورتی-(2 چه ودر پدیدهبررسی اجتماعیمطالعة و انسانی نتیجههای میبه منجر اشتباه و غلط ؟.شودگیریهای

پدیده مطالعة و آنهابررسی عمق به توجه بدون اجتماعی، و انسانی نتیجههای به می، منجر اشتباه و غلط .شودگیریهای

پدیده-(3 تفاوت و نظیرهاشباهت برا»،«طلبیشهادت»یی جان کردن وطنفدا چیست«خودکشی»و »ی ؟،

وطن«،»طلبیشهادت«شباهت برای جان کردن مرگ،»خودکشی«و »فدا از استقبال و دنیا در زندگی و جان از شستن است.دست

متفاوتتفاوت معنای در استآنها طلبیشان شهادت مبار»:معنای دین، از دفاع محبوب، دیدار به عشق جاودانه، حیات به باشوق مبارزه حق، اقامة ظلم، با زه

استباطل ... وطن«و برای جان فداکردن میهن»:معنای ملی، غرور از هیجاندفاع کشورگشایی، دشمن، بر غلبه خودکشی«است...ودوستی، رنج»:معنای

و معنویت بحران اجتماعی، بحرانهای اقتصادی، فشارهای پوچی، احساس «است...گریزی،

اندبرخ-(4 کرده اشاره عواملی چه به خودکشی مسأله توجیه در شناسان جامعه ان؟ی چه شناسان جامعه از دیگر توجیتبرخی بر هقادی

اند؟ داشته خودکشی مسأله علل در ازآنها کردهجامعهبرخی توجه و... عمومی رفاه کاهش فقر، مانند اقتصادی عوامل به خودکشی تحلیل در شناسان

تاند، انتقاداین با جامعهحلیل از دیگر اینبرخی با بااستداللشناسان جوامع برخی از بیشتر باال، عمومی رفاه سطح با کشورها از بعضی در خودکشی نرخ که

پایین اقتصادی شرایط و رفاه استسطح شد.تر مواجه

متفاوت،-(5 نظریات چیستوجود نشانه اجتماعی های پدیده نظریات؟درباره نشانةوجود پدیدهمتفاوت، عمق و اجتماعیپیچیدگی های

البته فهمو آنهاست.دشواری

رویکردها-(6 پیشبرخی قابل کامال و سرراست ساده، پاسخهای به دستیابی چگونهاجتماعی،هایپدیدهوقوعچراییرۀدربابینیبرای

کنند می پاسخ؟عمل به دستیابی برای رویکردها سرراسبرخی ساده، پیشهای قابل کامال و دربارت وپیچیدگیاجتماعی،هایپدیدهوقوعچراییۀبینی

هااینعمق .ندگیرمینادیدهراپدیده

پوزیتیویستی،باور-(7 رویکرد با تقابل در تفسیری ـ تفهمی اجتماعیدررویکرد زندگی کنید.فهم تفسیبیان ـ تفهمی بارویکرد تقابل در ری

پوزیتیویست میرویکرد عمل به دست دارند، ذهن در که معنایی اساس بر کنشگران که است باور این بر ازی، باید اجتماعی زندگی فهم برای بنابراین زنند.

پدیده یافت.ظاهر راه کنشها در نهفته معانی به و کرد عبور اجتماعی های

کنیم-(8 عمل باید چگونه کنش هدف به بردن پی مستلز؟برای کنش هر فهم () چیست؟ پیم راهبرای کنشگر ذهن به باید کنش، هدف به بردن

فرهنگی زمینة به باید کنش، داللتهای فهمیدن برای و مییابیم عمل آن در کنشگر که دسترسیای مستلزم کنشی هر فهم دیگر، عبارت به کنیم. مراجعه کند،

ذهنی معنای فرهنگی«فردی»به معنای اس«اجتماعی»و آن در .تنهفته

جمعی-(9 و فردی کنشگران بودن فعال و معانیخالق تولید دارددر دنبال به پیامدی ؟چه

می-(1 اجتماعی جهان هر درون مختلف، گروههای و فرهنگها خرده پدیدآمدن آن، نتیجة در و گوناگون معانی پیدایش .شودموجب

فعال-(2 و ّق خاّل این بر معاعالوه تولید در انسانها جهانبودن و فرهنگها پیدایش موجب مینی، مختلف اجتماعی جهانهای مختلف،شود. اجتماعی های

ن داللت واال اجتماعی پایگاه و جایگاه بر فرهنگی، در زیبا ظاهر و لباس است ممکن مثال ًآورند؛ می پدید متفاوتی فرهنگی و ذهنی فرهنگمعانی در یا کند

علم ددیگری، علم ارزشمندی بر بهآموزی یا دیگران بر غلبه هدف با بلکه نکند شوداللت انجام پردرآمد، شغل آوردن .دست
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چیزی-(11 کنشچه پیچیدگی میموجب آنها معانی فهمیدن دشواری و انسانی معانی؟شودهای تکثر و تنوع

کرد-(11 استفاده روشهایی چه از باید ، ها کنش فهم ؟برای

باید انسانها کنش فهم نظیرازبرای کیفی نگاریروشهای قوم موردیوروش مطالعه کهروش کرد مقابلاستفاده کمی»در می«روشهای کقرار هگیرند

جامعه بهدر پوزیتیویستی میروندشناسی .کار

چیست-(12 پژوهشگران استفاده مورد نگاری قوم روش از د؟منظور تحقیق قصد که قومی با مدتی برای پژوهشگر روش، این دارد،راآنهاۀرباردر

میمیزندگی قرار قوم آن فرهنگی شرایط در را خود کنشکند؛ و میدهد تجربه را بهترهایشان را آنها تا .بشناسدکند

کند-(13 می استفاده موردی مطالعه روش از محقق یک شرایطی چه در دهید توضیح مثال ذکر ًپدید؟با یک ابعاد تمامی بخواهد محققی ۀاگر

منحصربهعمقوکندمطالعهرافرهنگیکیااجتماعینهادیک،فردیکمثالخاصجتماعیا و میپنهان استفاده روش این از دهد، نشان را آن بودن فرد

جامعه از یکی مثال برای دربارکند. تحقیق برای ماهبرآناثرواجتماعینهادیکعنوانبهروانیبیمارستانۀشناسان بههبیماران، یکا در کارمند عنوان

به مشغول روانی مشاهدبیمارستان طریق از و شد پرداختۀکار تحقیق به .مشارکتی
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درس )مششسواالت شناسی (3جامعه

کنید-(1 بیان حقیقی کمال و سعادت به دستیابی در دانش و ثروت ، قدرت گانه سه ارزشهای سه؟جایگاه همواره وثروتقدرت،ةنگاانسان

میکمالوسعادتبهدستیابینیازهایپیشوایواسطهارزشهایرادانش هحقیقی رو این از دید.خیروخوبراآنهامةدانست، می

کند-(2 می ارزیابی چگونه سعادت به دستیابی در دانش و ثروت ، قدرت گانه سه های ارزش مقایسه در م؟انسان کامال را دانش بتثمعموالً

خوب) و خاکستری(خیر را ثروت بد)، نه و خوب قدرت(نه منفیو بیشتر می(بد)را .کردارزیابی

اخالقی-(3 های ارزیابی بارۀ در درغرب اخیر ی دوره در ای عده کنیددیدگاه بیان را دانش و ثروت ، قدرت گانه سه دور؟ارزشهای ۀدر

وسیلهارزیابی،شدندمدعیبرخیدنیا،ازایگوشهدراخیر، نگاه و اخالقی توسعهای مانع و بوده گیر پا و دست ثروت، و قدرت به ازپس.استشدهآنهاةای

زمین آنها، گسترش و توسعه با تا نگرفتند قرار اخالقی داوری مورد دیگر ثروت و قدرت تجربیآرامشوآسایشةآن، علوم به نیز دانش شود. فراهم بشر

ش(ابزاری) شدمحدود گرفته خدمت به هدف همان به نیل برای و .د

اند-(4 داشته دنبال به ناخوشایندی پیامدهایی چه دانش و ثروت ، قدرت گانه سه ارزشهای ی توسعه کننده خیره نتایج کنار کنار؟در در

خیره توسعنتایج شگرف و جنفقر،هماننددیگریپیامدهایثروت،وقدرتةکننده سرکوب، شدند.نابرابری، ظاهر نیز و... طبیعت تخریب و گ

برانگیخت-(5 هایی واکنش چه دانش و ثروت ، قدرت گانه سه ارزشهای ناخوشایند ؟پیامدهای

ثروتنخستین به خنثیواکنش امر یک نه دیگر ثروت شد. داده بد)نشان نه و خوب ریش(نه دزدازبسیاریةبلکه مالکیت، و شد قلمداد شرارتها و یظلمها

شد .خوانده

دانش به بعدی شدید قواکنش سر بر منازعات این، از پیش تا گرفت. قرار جدی تردید مورد نیز دانش به خوشبینی و شد داده قضاوتنشان به را ثروت و درت

می سعادتدانش سوی به ما راهنمای دیگر دانش یعنی بود؛ کشمکش و نزاع مورد نیز دانش خود دیگر، حاال ولی ثروت،سپردند و قدرت همراه به بلکه، نبود

می ظلمت و تاریکی به .نهادرو

چیست-(6 قدرت از اراد؟منظور و آگاهی با را کاری بتواند که .استقدرتدارایدهد،انجامخودۀموجودی

است-(7 قدرتمند کنشگری انسان به؟چرا ّدهانسان می انجام اراده و آگاهی با را خود کارهای اینکه استدلیل قدرتمند کنشگری د،

است-(8 خود نیازهای ی همه تأمین به قادر انسان هم؟آیا نمیتواند او است. محدود انسان فردی یقدرت وسازدبرآوردهتنهاییبهراخودنیازهایه

داردبرخیتأمینبرای احتیاج دیگران کمک به خود، نیازهای .از

چیست-(9 اجتماعی قدرت از کسا؟منظور قدرتچه از برخوردارنداجتماعینی می؟بیشتری پیدا هنگامی اجتماعی انسانقدرت که شود

اراد بر بتواند خود اهداف به رسیدن اراددیگراارادیکاروبگذاردتأثیردیگرانۀبرای بر بیشتری تأثیرگذاری توان که کسانی بگیرد. خدمت به را یگراندۀن

.برخوردارندبیشتریاجتماعیقدرتازدارند،

اند-(11 اجتماعی قدرت دارای افراد صرفاً افراد،؟آیا بر هستندجوامعوسازمانها،نهادهاعالوه اجتماعی قدرت دارای نیز

چیست-(11 اجتماعی قدرت تحقق مهم دیگران؟شرط توافق و تحققپذیرش مهم اجتماعیشرط مطابقاستقدرت که بپذیرند باید دیگران یعنی ؛

میآ خواسته آنها از کنندنچه عمل .شود،
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ارا-(12 بر گذاردن تأثیر راه یتنها ایشانگرفتنخدمتبهودیگرانده ارادی آنهاستچیست؟فعالیت تبعیت .جلب

است-(13 ممکن صورت چند به دیگران تبعیت دهید؟؟جلب توضیح را کدام استهر ممکن صورت دو به دیگران تبعیت :جلب

کراهتتب-الف( با باشدعیت ترس و تهدید از ناشی که است تبعیتی ؛

رضایت -ب( با استتبعیت همراه درونی میل و رضایت با که است تبعیتی .؛

است-(14 مقبولیت دارای قدرت صورتی چه به؟در مقابل طرف رضایت با و تهدید از استفاده بدون که میقدرتی استدست مقبولیت دارای آید،

جیست؟اقت-(15 بهدار و باشد همراه مقبولیت با که باشد،قدرتی شده پذیرفته رسمی می »اقتدار«صورت .شودنامیده

چیست-(16 قدرت مشروعیت از شود؟منظور اعمال ارزشی و عقیدتی نظام یک مطابق قدرت که معناست این به قدرت .مشروعیت

وجود-(17 مشروعیت مدار و مدارمقبولیت بین تفاوتی  دارد؟چه

مقبولیت ارادمدار و خواست است.مشروعیتمداراماشود،میاعمالآنهابرقدرتکهاستکسانیۀ، بودن باطل و حق ،

دهید؟-(18 توضیح و کرده بیان را مشروع قدرت  انواع

حقیقی قدرت:مشروعیت قانوناگر الهیومطابق دارد،حکم حقیقی مشروعیت باشد،

دروغین با:مشروعیت موافق قدرت بشریاگر ساختگی داردایدئولوژیهای دروغین مشروعیت .باشد،

کنید-(19 بیان را حقیقی مشروعیت و مقبولیت همراهی عدم و همراهی مختلف .اشکال

حقیقی-الف( مشروعیت هم قدرت باشد، همراه میل و رضایت با نیز آن از تبعیت و باشد الهی حکم و قانون مطابق قدرت اجتماعیاگر مقبولیت هم و .دارد

دارد-ب( وجود غیرمشروع ولی مقبول قدرتی باشد، رضایت روی از آن، از تبعیت اما باشد الهی قانون و حکم برخالف قدرت که .هنگامی

؟-(21 چیست سخت قدرت از سخمنظور بهتقدرت و زور با خشن، ابزارهای طریق از که است قدرتی ه، توسط آشکار، نظامینهادطور میای .شوداعمال

؟-(21 چیست نرم قدرت از رسانه منظور مانند ابزارهایی کمک با فرهنگی، نفوذ طریق از و پنهان شکل به نرم وقدرت آموزشیها مینهادهای شوداِعمال

کنید؟-(22 مقایسه سخت قدرت و نرم قدرت اعمال ابزارهای و روشها

قدرت ابزارروشنوع

طریقسخت بهاز و آشکارزور نظامیطور نهادهای

پنهاننرم شکل فرهنگی نفوذ طریق آموزشیرسانهاز نهادهای و ها

کنید؟-(23 بیان حاضر عصر در نرم قدرت و گذشته در کشور یک سخت قدرت سلطپیامد موجب کشور یک سخت قدرت گذشته یدر یسیاسه

قدرشد،میکشورهاسایربراقتصادیو امروزه سلاما سبب نرم یت شودمیفرهنگیطه

دارد؟-(24 وجود امروزه و گذشته در ها دولت نبرد بین تفاوتی میچه صورت نظامی ابزار با و سرزمینی قلمرو در دولتها بین نبرد گذشته رفتگدر

رسانه میو منتشر را آن خبر حوزها در نبرد امروزه اما درگیرگیردمیصورترسانهابزارباوفرهنگۀکردند، اداو در بیفتد اتفاق اگر نظامی، یی مه

ددهمیرخفرهنگیجنگ

شود؟-(25 می اطالق هایی انقالب چه به رنگین های انقالب رسانهعنوان نرم قدرت از استفاده با که حکومتانقالبهایی براندازی درصدد هایها

انقالب برآمدند، غرب گرفتندمخالف نام رنگین .های
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چیست؟م-(26 سیاست از یابد،نظور سازمان معین هدفی به رسیدن برای قدرت می »سیاست«هرگاه سازمانپدید قدرت اِعمال سیاست، یعنی یافتهآید؛

است هدف به دستیابی برای

چیست؟-(27 سیاسی نظام از یمجموعمنظور می»سیاسینظام«دارد،وجوداجتماعیجهانهایسیاستاعمالبرایکهسازوکارهاییه دهدشکل

میآیا-(28 سیاسی نظام اجتماعی، جهان یک نظامدر از مستقل دیگرتواند ؟باشدهای

نمی سیاسی نظام اجتماعی، جهان یک میدر قرار آنها با تعامل در بلکه باشد؛ و... اقتصادی فرهنگی، نظام مانند دیگر نظامهای از مستقل نظامتواند گیرد.

نظام بر میهسیاسی، اثر دیگر، میای تأثیر نیز آنها از و پذیردگذارد

کرد؟-(29 بندی دسته را سیاسی های نظام توان می مالکهایی چه با

تصمیم-الف( و تأثیرگذار افراد تعداد تصمیم-ب(گیرندهبراساس روش گیریبراساس

سیاسی-(31 های نظام گیرنده تصمیم و گذار تأثیر افراد تعداد اساس شود؟بر می تقسیم دسته چند به

مینظام-الف( تصمیم و است حاکم فرد یک آن در که )گیرهایی استبدادی(–مونارشید

تصمیمنظام-ب( اقلیتی آن در که هستندهایی اُلیگارشی(-آریستوکراسی).گیرنده

گذارندنظام-پ( تأثیر خود سیاسی سرنوشت در مردم اکثریت آن در که (-یجمهور)هایی دموکراسی

شود؟-(31 می تقسیم دسته چند به سیاسی نظامهای گیری تصمیم روش اساس بر

خود-الف( امیال و اغراض و اهداف براساس حاکمان یا حاکم آن، در که مینظامهایی میتصمیم جایز خود برای را تصمیمی نوع هر یعنی .دانندگیرند؛

حاکما-ب( یا حاکم آن، در که عقلینظامهایی موازین به توجه با و فضیلت و حقیقت براساس میگیرندن .تصمیم

اساس-(32 بر افرادارسطو گیریوتعداد تصمیم برد؟روش می نام حکومت نوع چند دستهاز برای مالک دو این از سیاسیارسطو نظامهای بندی

نظام این از نوع سه در است. برده نام حکومت نوع شش از و کرده سیاسیاستفاده فردهای خواستهبراکثریتیااقلیت،یک تمایالتمدار و جامعهشانها بر

می حکومتحکومت دیگر، نوع سه در و فردکنند فضیلتاکثریتیااقلیت،یک و حقیقت استبراساس استوار

ارسطودسته نظر از سیاسی نظامهای بندی

حکومت روش

حاکمان تعداد
حاکمفضیلتبراساس میل و خواست براساس

استبدادیمونارشیفرد

اُلیگارشیآریستوکراسیاقلیت

دموکراسیجمهوریاکثریت

کند؟-(33 می مطرح سیاسی های نظام بندی دسته برای مالکهای نوع چه دهید.فارابی توضیح را هرکدام

دین-الف( دین:مداریمالک و دینی سیاسی انظام براساس میمدار سازمان الهی قوانین و یابد.حکام

دنیامداری-ب( مینظام:مالک قرار توجه مورد را جهانی این و دنیوی آرمانهای و ارزشها فقط دنیامدار دهدسیاسی

چیست؟-(34 لیبرالیسم واژه از هلمنظور دانستن مباح معنای به ییبرالیسم استانسانبرایامورمه

دمو-(35 واژه از چیست؟منظور است.حاکمیتمعنایبهدموکراسیوکراسی خودشان میل و خواست براساس مردم اکثریت



دبیرطراح: سوری شناسیمحمد جامعه شهرستانردس کاندبیرستانهای رومش

14

شود؟-(36 می اطالق سیاسی نظام نوع چه به دموکراسی میلیبرال ادعا که است سیاسی نظام نوعی دموکراسی ارادلیبرال و خواست با ۀکند

راحقیقتهیچوگیردمیشکلمردماکثریت فضیلتی نمیو رسمیت به باشد، مردم خواست از مستقل است.که سکوالر و دنیوی حکومتی همچنین شناسد،

است؟-(37 سازگار ای جامعه نوع چه با دموکراسی لیبرال جهاننظام به دنیوی رویکردی که غرب جهان فرهنگ با سیاسی نظام این

است سازگار دارد، .هستی

لیبر-(38 اجتماعی ارزشهای کنید؟مهمترین بیان را دموکراسی میآزادیال اجتماعی ارزش مهمترین ،رفاه،باتث،توسعهداند.را

طبیعت بر جهانسلطه بر هستند.و سیاسی نظام این در مهم ارزشهای دیگر از

زد؟-(39 حرف نظام مقبولیت از توان می فقط سیاسی نظام نوع کدام دموکراسیدر لیبرال

عنوان-(41 از سیاسیاسالمیومهوریجمنظور نظام اسالمیدر مردمچیست؟جمهوری که معناست این به ترکیب این در جمهوری عنوان

می تعیین را خود سیاسی سرنوشت خودشان کلجامعه، و یکنند ارزشهاینظامومردمفعالیتکهاستاینۀدهندنشاناسالمیمه و عقاید اساس بر سیاسی

می پیدا سازمان کند.اسالمی

شود؟-(41 می اطالق سیاسی نظام نوع چه به اسالمی جمهوری ونظام الهی احکام براساس و مردم خواست با مقررات و قوانین سیاسی، نظام این در

می تعیین میاسالمی معین و شناخته وحی و عقل با اجتماعی مقررات و قوانین همچنین و سیاسی ارزشهای عالوه به نگردند. مردم شناختشوند، مسئولیت یز

دارند برعهده را آنها اجرای و

شود؟-(42 می انجام مقاصدی چه با قدرت از استفاده و سیاسی میکنش انجام موجود وضع تغییر قصد به یا قدرت، از استفاده و سیاسی ودشکنش

هرگاه است. تغییر از پیشگیری هدف باشد، موجود وضع حفظ به تمایل اگر آن. حفظ هدف با بهتریا وضعیت ایجاد هدف باشد، داشته وجود تغییر به تمایل

است.

؟-(43 چیست زندگی در ما هدف فضیلتمهمترین به دستیابی زندگی در ما هدف استمهمترین همگان سعادت و انسانی .های

باشد؟-(44 هدفی چه به دسترسی جهت در باید سیاسی دسترسفعالیتهای جهت در باید سیاسی جامفعالیتهای به یی بهدستیابیبرایخوبعه

باشندسعادتوانسانیهایفضیلت

کنیم؟-(45 ارزیابی سیاسی( های نظام ( سیاسی امور تا است ضروری نکوهشچرا یا ستایش طرد، یا انتخاب رد، یا تأیید مورد سیاسی، امور

می قرار امانسانها این عالوه به نیستند. خنثی سیاسی امور یعنی میگیرند؛ تصمیم و وفاداری اطاعت، انسانها از راور آنها که است الزم بنابراین خواهند

کنیم ارزیابی مالکهایی براساس

اجتماعی-(46 نظم و طبیعت بر حاکم نظم بین تفاوتی چه دهید توضیح مثال ذکر (با ها فرهنگ و برجوامع دارد؟)حاکم وجود

دارد جهانشمول نظم یک قوانینطبیعت یعنی ه؛ در یطبیعت مینتایجاینروازیکسانند،زمانهاومکانهامه زمانی و مکان هر در طبیعت روی بر دتوانمطالعه

شود داده تعمیم زمانها و مکانها تمامی  .به

نیستند طبیعت همانند فرهنگها و جوامع نمیولی ما بررسیو و مطالعه از که را نتایجی بهتوانیم جامعه آوردهیک هادست به ییم تعمیمدیگرجوامعمه

نمیثممبدهی ازال که را نتایجی دهیمتعمیمدارند،تفاوتغربجهانباکهدیگرجوامعبهآوریممیدستبهغربیجوامعیعهمطالتوانیم
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راه-(47 این در ؟ چیست غربی غیر جوامع به غربی جوامع مطالعه نتایج پذیری تعمیم عدم مشکل پیشگیری حل دراه است ممکن چارحل

شویم؟ خطایی حل:چه خطا:راه کنیم. بررسی و مطالعه نیز را فرهنگها و جوامع سایر کهباید شویم خطا این این دچار است مطالممکن یدر سایرعه

کنیم مطالعه غرب منظر از را آنها و نکنیم توجه آنها فرهنگی معانی به فرهنگها، و پدیدهجوامع معنای اجتماو دریافتهای درستی به را فرهنگها آن در عی

.نکنیم

کرد؟-(48 استفاده روشی چه از باید جامعه یک فرهنگی معانی به توجه عدم خطای از جلوگیری برای مختلف جوامع مطالعه ایندر از جلوگیری برای

با یعنی کنیم؛ مطالعه خودشان منظر از را دیگر فرهنگهای و جوامع بکوشیم باید ازاستفخطا بپردازیماده آنها بررسی به تفسیری ـ تفهمی .رویکرد

رویکرد-(49 از تفسیریاستفاده ـ مختلفتفهمی جوامع مطالعه اجتماعیدر سازد؟علوم می مواجه مشکلی چه با جوامعرا و فرهنگها تنوع و تعدد

پایان مطالعات درگیر را اجتماعی علوم قدیمی، و نشدنیمعاصر تمام و نمیمیناپذیر محدود خودشان مرزهای به معموالً مختلف فرهنگهای براین عالوه سازد.

مقای از ناگزیر را ما و یمانند میبرایارزشهاسه غلط ارزشهای از صحیح ارزشهای علومتشخیص وقتی ولی مطالسازند. برای یاجتماعی مجبورعه فرهنگ هر

آن که مردمی منظر از فقط را فرهنگ آن که پذیرفتهباشد میرا دست از ارزشها و فرهنگها داوری و مقایسه امکان کند، بررسی و ببیند روداند،

پردازد؟-(51 می قدرت مطالعه به چگونه کنید داند؟بیان نمی علمی مطالعه قابل را انسانی های ارزش پوزیتیویستی شناسی جامعه چرا

علومجامعه به علم منحصرکردن با پوزیتیویستی قابلشناسی را انسانی ارزشهای یمطالتجربی، ازمعنازداییوزداییارزشبااینروازیداند؛نمعلمیعه

بهقدرت را آن پدید، یک .کندمیمطالعهمعنا،فاقدوخنثیۀعنوان

پردازد؟-(51 می سیاسی امور مطالعه به چگونه تفهمی شناسی سیاسیجامعهجامعه امور اگرچه نیز تفهمی پدیدهشناسی ارزشیرا و معنادار هایی

جامعه همانند که جایی تا اما جامعهمیداند، بشناسد، معتبر و علمی را تجربی روش فقط پوزیتیویستی، دربارشناسی داوری به قادر را نمیارزشهاۀشناس

میجامعه .داند بسنده سیاسی نظامهای و ارزشها توصیف به صرفاً هم تفسیری ـ تفهمی نمیکنشناسان ارائه آنها علمی ارزیابی برای معیاری و مالک و دهند؛ند

می-(52 ارائه بحران این برای حلی راه ایشان داند؟آیا می بحرانی نوع چه دچار را جوامع این غربی جوامع مطالعه در وبر ماکس

مطالماکسدهد؟ در جوبر ی دچاروامعه را جوامع این غربی، اراده»ع مع»و«بحران راهمی«نابحران هیچ است معتقد ولی مشکالتبیند این برای علمی حل

برون نداردو وجود آنها از رفت

تفهمی-(53 های رویکرد انتقادی شناسان کند؟–جامعه می ارزیابی چگونه را پوزیتیویستی و معتقدنجامعهتفسیری انتقادی کهشناسان د

دو هر تفسیری ـ تفهمی و پوزیتیویستی نهمحافظهرویکردهای و برابرکارند در را انسانها بلکه ندارند موجود وضعیت ساختن بهتر برای راهکاری هیچ تنها

می مجبور و منفعل موجود .سازندوضعیت

کنید؟-(54 بیان اجتماعی های ارزش علمی داوری باره در انتقادی شناسان جامعه یافتنجامعهدیدگاه انتقادی شناسان

ع داوری برای دربارراهی یعرصدرویژهبهاجتماعیارزشهایۀلمی دستدانندمیضروریراقدرته بنو را بزرگ آرمان این از انسانشستن زندگی بست

می .کنندمعرفی
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( شناسی جامعه هفتم درس (3سواالت

مدیرانهایپاسخ-(1 تولیدیاحتمالی شرکت یدرباریک کنید.رانشاکارکنانبهدستمزدپرداختچگونگیه بیان

- می پیشنهاد اندازهبایدکنند،برخی به کسی هر شود.به پرداخت دستمزد دارد، شایستگی که ای

- می پیشنهاد دیگر اندازبایدکنند،برخی به کس هر یاز یاندازبهامابخواهیمکارتوانشه بدهیبهنیازشه دستمزد .ماو

تولیدی-(2 شرکت یک مدیران میوقتی اندازهپیشنهاد به کسی هر به دارد،کنند، شایستگی که شود.بایدای پرداخت چهادستمزد والً

هاییتنوع هارافاوت اولویت کدام ثانیاً کنند می دارند؟رابرجسته نظر  مد

میاوالً برجسته را مهارت و انگیزه ذهنی، و جسمی توان مانند افراد تفاوتهای عده رقابتاین رکنند، بیشتر تولید برای افراد امیان

می گروههایثانیاًدانندضروری و می«توانگر»افراد قرار اولویت در .دهندرا

تولیدی-(3 شرکت یک مدیران میوقتی اندازکنند،پیشنهاد به کس هر یاز یبهامابخواهیمکارتوانشه دسبهنیازشاندازه تمزداو

نوع .بدهیم چه راشباهتهاوالً دارند؟ایی نظر مد ها اولویت کدام ثانیاً کنند می برجسته

هماوالً همنوع، مانند افراد شباهتهای عده میاین برجسته را بودن همکار و میوطن تأکید آن بر و و ثانیاًنمایند،کنند افراد

می«توانکم»گروههای قرار اولویت در .دهندرا

پیشنهادی-(4 معراهکار که کسیتقدندمدیرانی هر اندازهبایدبه شود.به پرداخت دستمزد دارد، شایستگی که تعیینای کاربرای قیمت

گروهچیست؟افراد میاین تعیین تقاضا و عرضه قانون براساس را کاالها قیمت که همانطور بازار میمعتقدند قیمتکند، تواند

نماید. مشخص اساس همین بر نیز را افراد کار

پیشنهادیراهک-(5 معتقدندار که اندازمدیرانی به کس هر توانشاز ی بدهیمبهنیازشۀاندازبهامابخواهیمکاره دستمزد رایب.او

افراد کار قیمت چیست؟تعیین

نظر نمیایناز بازار ، برایگروه شود ناچار فردی شاید مثال برای کند. مشخص را افراد کار و کاالها واقعی ارزش تعمیرتواند

لو یترکیدگی لولهتعطیلروزیکدراشخانهآبله تنها به گزافی مبلغ آماتابستانی، که یکشی آیاماابپردازد،استکارده

رانندههمینکش،لولهاینکارواقعیارزش برخی که همانطور است؟ کرایهمقدار بارانی، روزهای و پرتردد ساعات در تاکسی های

می طلب را دلیلکنندای همین به است. قانونی نرخ از بیشتر دولتاینکه دخالت ، میراگروه الزم بازار کنترل آنبرای بهدانند. ها

می اعتماد میدولت عمل همه نفع به و همه از نمایندگی به دولت معتقدند و .کندکنند

هستند؟-(6 تقسیم قابل دسته چند به جامعه یک افراد میان تفاوتهای

میتفاوتها نوعرا سه به اسمی»توان طبیعی»،«تفاوت اجتماعی»و«نابرابری کرد «نابرابری تقسیم

دهید.-(7 توضیح مثال ذکر با چیست؟ اسمی های تفاوت از منظور

از دسته آن جامعهتفاوتهابه یک افراد میان اساسنمیکه،ی بر را،آنهاتوان کرد.رتبهافراد اسمبندی متفاوتهای نامیده یی

رنگینشوند برخی و سفیدپوست افراد برخی متفاوتمثال پوست رنگ نظر از گروه دو این هستند. هیچپوست اما باند، رکدام

متفاوت یکدیگر با جنسیت نظر از مرد و زن یا ندارد. برتری هیچدیگری اما ندارداند برتری دیگری بر .کدام

چ-(8 ای رتبه های تفاوت از دهید.منظور توضیح مثال ذکر با یست؟
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از دسته آن جامعههاتفاوتبه یک افراد میان اساسمیکه،ی بر رتبهآنهاتوان را افراد کرد.، افرادبندی برخی اینیعنی از

برخوردارند.ویژگیها بیشتر برخی و اتفاوتهایکمتر میرتبه نامیده هشوندی ضریب و قد دارای که افرادی مثال متبرای فاوتوشی

نابرابرند هم با هستند، متفاوت تحصیالت و ثروت دارای که افرادی یا نابرابرند هم با .هستند،

دهید.-(9 توضیح مثال ذکر با را جامعه یک افراد میان های نابرابری انواع

دوگونه نابرابریها،نابرابریها، برخی ضریبطبیعیاند؛ و قد در افراد نابرابری مانند نابرابهستند مانند نابرابریها برخی اما درهوشی، ری

اند اجتماعی ثروت، و می؛تحصیالت ایجاد جامعه در مثالیعنی برای آنشوند. در که خانوادهای موقعیت یا افراد تالش میزان

شده میسازدمتولد نابرابر رتبه نظر از را آنها .اند،

رویکرد-(11 شناانواع جامعه اختیهای نابرابری کنید.به بیان جتماعی

لیبرالیاول  رویکرد

کمونیستیدوم  رویکرد

اجتماعیکردیروسوم عدالت

نابر-(11 انواع از دسته ازکدام یکی ها جامعهابری توجه مورد موضوعات استمهمترین اجتماعی؟شناسان نابرابری

جا-(12 توجه مورد طبیعی های نابرابری و اسمی های تفاوت صورتی چه گیرد؟در می قرار شناسان معه

نابرابری به که صورتی در طبیعی نابرابریهای و اسمی شوند،تفاوتهای منجر اجتماعی میهای قرار شناسان جامعه توجه .ندگیرمورد

مطالعجامعه-(13 در یشناسان چیزیاجتماعی،هاینابرابریه چه دارندبه توجه جوامع ؟در

اجتماعی قشربندی جوامعبه دارنددر توجه

چیز-(14 چه در را اجتماعی های نابرابری علت شناسان دانند؟هایجامعه می ی

یعنیمی اجتماعی مزایای که است این اجتماعی نابرابریهای علّت توزیعبهدانشوقدرت،ثروتگویند افراد میان نابرابر صورت

مراتبشده سلسله باالی در افراد برخی رو این از میاجتماعیاند، آنقرار پایین در افراد برخی و .گیرند

شناسهدیدگا-(15 جامعه های ویژگی و اول(لیبرالانها کنید.)رویکرد بیان اجتماعی های نابرابری باره در

دارد.-الف( ضرورت جامعه بقای برای اجتماعی نابرابری که معتقدند

نابرابری-ب( یا تفاوتها از اجتماعی نابرابری آنان نظر براز طبیعی .خیزدمیهای

جامعه-ج( جامعهاین هیچ حال، تا گذشته از که معتقدند و هستند اجتماعی قشربندی طرفدار قشربندیشناسان بدون ای

همه در که است پدیدهای قشربندی یعنی است نبوده استاجتماعی داشته وجود مکانها و .زمانها

آنجا-د( معتکهاز شناسان جامعه از دسته نتیجقدنداین اجتماعی ینابرابریهای نابراینبهستند،طبیعینابرابریهاییاتفاوتهاه

.اندعادالنه
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لیبرال-(16 شناسان جامعه اول(اینکه نتیجمعتقدند)رویکرد اجتماعی تفاوتهانابرابریهای ی عادالنهند،هستطبیعینابرابریهاییاه بنابراین

است؟اند وارد ایراداتی چه .

میاوالً نادیده را واقعیت این نابرابریآنها که نتیجگیرند همیشه اجتماعی یهای نیستند.نابرابریه طبیعی های

جامعهزیرا هر طبقدر در افراد از برخی یای، یطبقدردیگربرخیوبااله نقطمیمتولدپایینه یعنی یشوند؛ میانرقابتشروعه

یطبقدرکهکودکانیمثال.نیستیکسانافراد، طبقمیمتولدبااله در که کودکانی به نسبت یشوند، ازیممتولدپایینه شوند،

برخوردارند بهتری آموزشی مقدم .امکانات اجتماعی نابرابری یک شرایطی چنین یدر مینابرابریه بعدی اجتماعی یکهای نه شود،

طبیعی نابرابری یا .تفاوت

طبیعاًنیاث با قشربندی ادامهطرفداران و آمدن پدید در جوامع و انسانها نقش اجتماعی، قشربندی دانستن نادیدهی را آن یافتن

امکانمی چندان را آن در تغییر و نمیگیرند میبه .دانندپذیر تثبیت و تأیید را آن قشربندی، کارکردهای بر تأکید با .کنندعالوه

رقابتاًثالث اجتماعی قشربندی طرفداران اینکه میبا ضروری اجتماعی، زندگی در امارا نکتدانند این یاز کهکننمیغفلتمهمه د

نقط باید عادالنه رقابت یدر .دباشیکسانرقابتشروعه

کمونیستی-(17 شناسان جامعه رویکرد های ویژگی و دوم(دیدگاهها کنید.)رویکرد بیان اجتماعی های نابرابری باره در

از-(1 دسته هستنداندیشماین اجتماعی قشربندی مخالف اجتماعی .ندان

اجتماعی-(2 رویکرداندیشمندان این تفاوتدر از ناشی اجتماعی نابرابریهای که بلکهمعتقدند نیست، طبیعی نابرابریهای و ها

ینتیج انسانسلطهروابطه میان کرد.جویانه مبارزه آن با باید و هاست

مه-(3 را اقتصادی عدالت میاینان شد.م خواهد برقرار عدالت ثروت، برابر توزیع با که معتقدند و دانند

معتقدند-(4 رویکرد این اجتماعیاندیشمندان نابرابری نتیجه، در و افراد میان ظالمانه روابط برقراری موجب خصوصی مالکیت ،

برداشت، میان از را خصوصی مالکیت باید برابری ایجاد برای بنابراین است،  شده

می-(5 گمان قشربندی طبقمخالفان دیگر برود، بین از خصوصی مالکیت اگر یکنند، ترتیببدینوداشتنخواهیمپایینه

داشت. خواهند یکسان شرایطی همگان

آنهاست.-(6 دست به نیز آن تغییر یا تداوم و آمده پدید انسانها توسط اجتماعی قشربندی آنان نظر از

قشربندیتأکیدنهایتاً-(7 معایب بر میآنان هستندنشان قشربندی برداشتن میان از خواهان آنان که دهد

کمونیستیاینکه-(18 رویکرد نتیجه،معتقدنداندیشمندان اجتماعی بینابرابری برابری ایجاد برای بنابراین است، خصوصی ایدمالکیت

برداشت میان از را خصوصی است؟مالکیت وارد ایراداتی  چه

کهایناولیرادا انگیزاست خصوصی، مالکیت حذف یبا جامعهرقابته افراد شود،میسببامراینورودمیبینازمیان

شودوتالش گرفته نادیده توانمند و کوشا افراد بیشتر .شایستگی

کهدومایراد است نقطاین رویکرد، این یدر یانگیزاینکهدلیلبهاماشودمییکسانرقابتهاشروعه راهرود،میبینازرقابته

می مسدود مادی .گرددپیشرفت
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اجتماعیچرا-(19 عدالت رومعتقدندطرفداران ( لیبرالی رویرویکرد و اول( دوم(یکرد رویکرد ( کمونیستی نیستند؟کرد عادالنه

معتقدند اجتماعی عدالت :طرفداران

ن را واقعیت این چون نیست عادالنه اول میرویکرد طبقادیده در که افرادی که یگیرد ابحتیشوندمیمتولدپاییناجتماعیه

طبقکهافرادیبابرابرتالشوشایستگیداشتن یدر .ندارندارآنهابارقابتامکانسادگیبهشوند،میمتولدباالاجتماعیه

ادومرویکرد به کوشا، و توانمند افراد آن در زیرا نیست عادالنه یندازنیز نمیمزایایازدارند،کهاستحقاقیه برخوردار اجتماعی

اول،بنابراینشوند. رویکرد ینقطدر ینقطدومرویکرددرورقابتآغازه ناعادالنهرقابتپایانه دلیل به رویکرد دو هر نیست. عادالنه

نیستند سازگار انسانی فطرت با .بودن،

های-(21 عادالنهویژگی یدررویکرد کند؟باره می بیان ها نابرابری رفع

نمی-(1 لغو خصوصی مالکیت عادالنه، رویکرد نقطدر و کند فراهم همگان برای را رقابت امکان دارد وظیفه جامعه اما یشود ه

.نمایدیکسانرارقابتشروع

مازنمایندگیبهدولت-(2 هموجامعه ضروری نیازهای است، یظف بدینتأمینرامسکنوپوشاک،خوراکمانندافراده کند.

هم یترتیب بهرهه پیشرفت، برای اولیه امکانات از میکودکان میمند و باشوند خود شایستگی و توانایی براساس توانند

نمایند. رقابت دیگران

می-(3 تالش نیز ثرودولت از مثال بیندیشد؛ بیشتری تدابیر اجتماعی های نابرابری کاهش برای اکند و بگیرد مالیات آنتمندان ز

کند استفاده جامعه در فقر رفع .برای

به-(4 را عدالت اجرای نه مطلق. کنترل با نه و است موافق مطلق رهاسازی با نه رویکرد میاین بازار نامرئی نهدست و سپارد

همه یجانبدخالت پذیرد.میرادولته

برقراری-(5 دنبال به رویکرد این بهانطرفداران به اما هستند اجتماعی یعدالت امکانآزادیاجتماعی،عدالته و افراد های

نمی بین از را آنها میان .برندرقابت

ایچه-(22 نوزدهممسأله قرن دوم نیمه آوردبهراغناوفقرچالش،متجددجهاندر،در گروهووجود دو به را ثروتمندان و فقرا و

کرد تبدیل مسدر؟متخاصم نوزدهم، قرن دوم ینیمه فقرابهراغناوفقرچالشمتجدد،جهاندراجتماعیقشربندیأله و آورد وجود

کرد. تبدیل متخاصم گروه دو به را ثروتمندان و

انداخت-(23 مخاطره به را جهان این و شد ظاهر متجدد جهان در که چالشی کنید.اولین بیان

غنا و فقر بچالش چالشی انداختاولین مخاطره به را جهان این و شد ظاهر متجدد جهان در که .ود

اساس-(24 بر اجتماعی قشربندی مخالفان و ایطرفداران شیوه میچه خود رویکرد از دفاع ؟پرداختندبه

می خود رویکرد از دفاع به علمی دانش اساس بر اجتماعی قشربندی مخالفان و دطرفداران کدام، هر و غیرعلمیپرداختند به را یگری

می متهم .کردندبودن،

قشربندی-(25 مخالفان رویکرد در دلیل چه ازبه استفاده امکان اجتماعیاجتماعی قشربندی از انتقاد برای ندظرفیتهایی اشت؟وجود

به ولی داشت وجود اجتماعی قشربندی از انتقاد برای ظرفیتهایی اجتماعی، قشربندی مخالفان رویکرد غلبدلیدر ویکردرۀل

نداشت. وجود آن از استفاده امکان پوزیتیویستی،



دبیرطراح: سوری شناسیمحمد جامعه شهرستانردس کاندبیرستانهای رومش

21

افول-(26 شناسیبا جامعه رویکرد نیمکدام یدر انتقادیبیستم،قرندومه اجتماعیظرفیت قشربندی گرفتاز قرار توجه ؟مورد

پوزیتیویستیافولبا نیمرویکرد در ی، شکلوگرفتقرارجهتوموردانتقادیظرفیتاینبیستم،قرندومه جامعهبه گیری

انجامید انتقادی .شناسی

کنید.-(27 بیان را انسان اجتماعی زندگی وجه دو

می-(1 را آن ساختارهای و اجتماعی جهان یکدیگر، با خود گروهی زندگی در افراد سویی سازنداز

زندگی-(2 که دارد پیامدهایی و الزامها اجتماعی جهان هر دیگر سوی میاز متأثر را  .سازدانسانها

اجتماعی-(28 جهان یک پیامدهای زمانی چه ماند؟تا می باقی

است. باقی نیز آن پیامدهای پابرجاست، افراد اجتماعی مشارکت طریق از اجتماعی جهان یک که زمانی تا

اجتماعی-(29 جهان یک پیامدهای صورتی چه شود؟در می مدگرگون اجتماعی جهان تغییر شدنبا برداشته آن، دنبال به و وجود

میالزام شکل جدیدی اجتماعی جهان میهایش، دنبال به دیگری پیامدهای و آوردگیرد

یعنی-(31 اجتماعی زندگی جهان وجه دو کنشآیا و آن ساختارهای و اجتماعی اجتماعینظام یکسانهای صورت قراربه توجه مورد

؟گیرندمی

وجود امکان این نادیدههمواره آن دیگر وجه و گیرد قرار تأکید و توجه مورد بیشتر اجتماعی زندگی وجه دو این از یکی که دارد

اجتماعی جهان که وجه این ولی گیرند قرار تأکید مورد بیشتر و شوند برجسته افراد برای اجتماعی جهان پیامدهای مثال شود. گرفته

انسانهاستساخت ی بالنادیدهه یا شود اجتماعیگرفته کنشهای گاهی و آن ساختارهای و اجتماعی نظام گاهی یعنی عکس.

می قرار توجه .گیرندمورد

تواند-(31 می اجتماعی زندگی وجوه به توجه صورتی چه بیاورددر وجود به اجتماعی زندگی برای نامطلوبی پیامدهای و ؟آثار

نادبرجسته و آن بر تأکید و اجتماعی زندگی وجه یک میکردن دیگر، وجه گرفتن زندگییده برای نامطلوبی پیامدهای و آثار تواند

بیاورد وجود به .اجتماعی

اهمیت-(32 به شناسی جامعه در رویکردها از یک اجتماعییکسانکدام جهان وجه کنشیعنیدو و آن ساختارهای و اجتماعی نظام

اجتماعی داردهای انتقادی؟توجه شناسی جامعه

افتراقوجه-(33 و تفهمیاشتراک و انتقادی شناسان توجهتفسیری–جامعه یعنیبهدر اجتماعی زندگی ووجوه اجتماعی نظام

کنش و آن اجتماعیساختارهای کنید.های بیان

انتقادی شناسان جامعهجامعه تفهمیهمانند تأشناسان اجتماعی جهان ساختن در افراد خالقیت و توانایی بر تفسیری میکیـ د

کم اما نمیکنند درست را افراد زندگی بر ساختارها این تأثیر و اجتماعی ساختارهای به تفهمی رویکرد دانند.توجهی
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انتقادی-(34 شناسان جامعه کنید.دیدگاه بیان آن ساختارهای و اجتماعی جهان باره در

ساختارهایجامعه و اجتماعی جهان گاهی معتقدند، انتقادی شدهشناسان ایجاد انسانها خود دست به که زیرآن را انسانها اند،

یسلط بیدرمیخوده چشمآورند. معنای به آنها، گرفتن نادیده و اجتماعی ساختارهای به پیامدهایتوجهی و آثار از پوشی

م ناممکن را آنها مخرب آثار کنترل نتیجه در و اجتماعی ساختارهای از انتقاد زیرا آنهاست؛ .سازدیمخرب

میانتقادیشناسانجامعهچرا-(35 تأکید سرکوبگر، ساختارهای از علمی انتقاد ضرورت ؟کنندبر

میانتقادیشناسانجامعه تأکید سرکوبگر، ساختارهای از علمی انتقاد ضرورت سلطبر از تا یکنند انساه بر ساختارهایی نهاچنین

زمین همچنین و شود یپیشگیری ساختشکله انسانیگیری اجتماعی اخالقیارهای و آیدتر فراهم .تر

چیزی-(36 دربارجامعهچه داوری به را یشناسی ؟کشاندمیآنهاازانتقادوارزشهاه

یفاصل جامعهوموجودوضعیتمیانه اجتماعی، جهان مطلوب درباروضعیت داوری به را یشناسی میآنهاازانتقادوارزشهاه

 .کشاند

انتقادامعهج-(37 و داوری برای انتقادی دارند؟شناسان نیاز معیاری چه به موجود وضعیت از

انتقادجامعه و داوری برای انتقادی موجودشناسان وضعیت وضعیتاز معیارها، آن اساس بر تا دارند نیاز علمی معیارهای به

راه و نمایند ترسیم مطلوب وضعیت از تصویری کنند، ارزیابی را بهموجود موجود وضعیت از راعبور مطلوب وضعیت سوی

دهند  .پیشنهاد

ارائجامعهچرا-(38 از تفسیری ـ تفهمی و پوزیتیویستی یشناسی بتوانمعیارهاییه ارزیابیکه را موجود وضعیت آنها، اساس بر

بودندکنند، ؟ناتوان

تفسیریجامعه ـ تفهمی و پوزیتیویستی اینکهشناسی دلیل ربه تجربیعلم و حسی معنای به کنندا می ارائمحدود یاز چنینه

 بودند.ناتوانمعیارهایی

انتقادی-(39 شناسی جامعه موجودارزیابیبرایراییمعیارهادتوانمیچگونه کند؟وجستوضعیت جو

نمیجامعه محدود آن تجربی و حسی معنای به را علم انتقادی، محدشناسی از دارد سعی و تاودیتداند شود رها تجربی علم های

جست را معیارهایی چنین کند.بتواند وجو
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( شناسی جامعه هشتم درس (3سواالت

کنید.-(1 تعریف مثال ذکر با را هویت

کیستی از فرد آگاهی معنای به میهویت جغرافیایی قلمرو و اجتماعی جهان یک به اجتماعی تعلق احساس و مثالخود امباشد؛

دلبسته آن به و آگاه خود، بودن ایرانی و مسلمان نمیاز باقی فردی و درونی احساس یک حد در آگاهی این ازایم. بلکه ماند،

جلو و...، رسوم و آداب نمادها، در دیگر گروههای و افراد با خود تمایزهای و تشابهات دادن نشان یطریق پیدابیرونیوجمعیه

میمی مشخص و نتیجکندکند در فرد باشیم. داشته تعامل و ارتباط چگونه و کسانی چه با یکه برخیباتعامالتاینه

می بیگانهیگانه برخی با و .شود

هویت-(2 رسمی سند چیستنخستین ها؟ما عرب و ها تاجیک را سند انداین نامیده ؟چه

زاد تاجیکها، را سند این ماست. هویت رسمی سند نخستین عربهاشناسنامه و اند.نامیده«هویه»نامه

نشان-(3 از شود، جویا را آن صاحب نشان و نام و کند باز را شناسنامه اینکه بدون اول، نگاه در عبارت(آرم)هرکس اسالمی»و جمهوری

متوجه«ایران شناسنامه، جلد نکاتیروی ؟شودمیچه

باز را شناسنامه اینکه بدون اول، نگاه همان در راهرکس آن صاحب نشان و نام و نشانکند از شود، عبارت(آرم)جویا جمهوری»و

ایران می«اسالمی متوجه شناسنامه، جلد تبعروی شناسنامه، صاحب که یشود بادولتیتبعهاست؛ایراناسالمیجمهوریه

نام«اسالمی»بنیادبر«جمهوری»سیاسینظام به سرزمینی قلمرو ا«ایران»در جمهوری اراد؛ حاکمیت بیان یسالمی مردمه

است اسالمی ارزشهای و آرمانها اساس .بر

است؟-(4 مشخصاتی چه دارای جغرافیایی موقعیت نظر از ایران

است نشسته ساحل بر و کرده تیز گوش آماده، یوزپلنگی همچون که است آسیا غربی بخش در معین مرزهای با سرزمینی ایران

ن مأوای گذشته عهد از استو گرفته نام ایران و بوده آریایی و.ژاد اسالمی جمهوری دولت قلمرو سرزمین این کنونی روزگار در

میقدم شمرده ایران مردم محدودرو که معنا این به یشود؛ محدود«قلم»نفوذه و ایران دولت اقتدار یو اقدامو«قدم»ه

میدهدایرانمردم نشان  .را

مسئولی-(5 و حقوق کنید.وضعیت بیان را ایرانیان ت

یهم شناسنامهمسئولیتهایوحقوقدارایمذهبیوقومهرازایرانمردمه همه دارند،برابرند؛ اندازه یک و شکل یک یکرنگ، ای

مشترک ملّی هویت در باسواد، و بیسواد غنی، و فقیر بزرگسال، و خردسال مرد، و زن از اعم همه، بنابراین میو و اآوهمتواننداند

بگویند: فردوسی است»با من سرای ایران جای موظف«همه همچنین و. آزادی استقالل، برای و کنند پاسداری ایران کشور از اند

بکوشند آن .آبادی

شناسنامه-(6 روی ایرانیاننشان یکلمچههای کندبازنماییراه جایگزیننشاناینومی ایران اسالمی انقالب از شدهینمادچهپس

شناسنامهاست؟ روی کلمنشان ایرانیان یهای وجوددرکهاستنشانیهمانوکندمیبازنماییرا«اهلل»ه نیز ایران پرچم وسط

است. شده خورشید و شیر نماد جایگزین ایران اسالمی انقالب از پس و دارد
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کشور»عبارت-(7 احوال»و«وزارت ثبت اکشور«سازمان آرم ( نشان (زیر یدهندنشانهلل چیست؟ه

کشور»عبارت احوال»و«وزارت ثبت ینشاندهند«سازمان ایرانیدولتتصمیمه شهروندان مهم افعال و احوال ثبت برای

است وفات و فرزندان تولد ازدواج، تولد، .همچون

که-(8 عبارت این نگهدبرایشماستهویتسندشناسنامه»پیام آن از دقت به خود حقوق کنیدحفظ ؟چیست«اری

که دهد می نشان عبارت میاین رسمیت به را آنها مسئولیت و حقوق و ایرانیان فردفرد هویت شناسد.دولت،

عبارت:-(9 این شناسنامه در میچرا قرار قانونی تعقیب تحت مجرم و است جرم آن از سوءاستفاده یا شناسنامه در تحریف و تغییر هرگونه

است؟»گیرد شده دادنمیزیرادرج تغییر را آن و برد دست هویت سند این در خویش دلخواه به و خودسرانه .توان

فرددرج-(11 رقمی ده ملی شناسنامهشماره نخست صفحه چیست؟نشانگردر

می محسوب هویت سند اختصاصی جنبه نشانگر فرد رقمی ده ملی شماره شناسنامه، نخست صفحه شود.در

عکس-(11 چیست؟دفرهردرج کننده بیان شناسنامه نخست صفحه در

ظاهراً اگرچه عکس عمیقاین دید به اما است، خاصی فرد وسیععکس و فردتر فرهنگی و نژادی سنی، خانوادگی، جنسی، هویت تر

می نیز کند.را آشکار تواند

که-(12 هایی گرفتنددولت شکل متجدد، جهان ظهور عواملیبا چه با را خود کردند؟هویت می اینتعریف اصلی مشخصه چیزی چه

بود نمی؟دولتها مسیحی دینی هویت با را خود دیگر که گرفتند شکل دولتهایی متجدد، جهان ظهور ببا را خود هویت بلکه اشناختند

می تعریف نژادشان یا قومیت جغرافیا، تاریخ، به ازتوجه جدیدی نوع پیدایش به عوامل، این بر تأکید کهکردند. شد منجر هویت

وطنملی و مشخصگرایی یدوستی .بودآناصلیه

کنید.اعبار-(13 تکمیل را زیر ت

شکل-الف( ملّتها،با ـ دولت منظر.........................گیری از هویت و شد کشورها..........................پیدا بیشتر اما شد تعریف آنها توسط و

قومی تنوع بودند.دارای و... مذهبی و زبانی نژادی، ملّتها،ناسیونالیسم، ـ دولت

ها–دولت-ب( وملت اقوام میان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، فرصتهای و مزایا توزیع چگونگی و ملی هویت تعیین برای

به پاسخگویی همچنین و مختلف ازگروههای ناگزیر آنها، نیازهای رفع و هویتیبودند.......................درخواستها سیاستگذاری

چیست؟-(14 مدرن دوره در هویتی گذاری سیاست رایج دورمدل در هویتی سیاستگذاری رایج یمدل بود «همانندسازی»مدرن،ه

مدرن-(15 دوره در هویتی سیاستگذاری رایج مدل عنوان به سازی معناستهمانند چه ؟به

معنا به بههمانندسازی بود؛ جامعه گروههای سایر توسط گروه یک زندگی سبک و ارزشها پذیرش همگونهی که یای گروههاه

یکسانکهبودسیاستیهمانندسازیدیگر،عبارتبه.شوندهمسان و مختلف گروههای هویتی تفاوتهای بردن بین از برای دولتها

گرفتند پیش در آنها سازی

خ-(16 های روش از نمونه آمیزچند است؟شونت شده بنا چیزی چه بر ها روش این اساس کنید. بیان همانندسازی

جابهنسل خشونتکشی، روشهای جمله از اجتماعی سخت فشارهای و جداسازی جمعیت، کنترل اجباری، همانندسازیجایی آمیز

روش این اساس متفاوت هستند. دیگری طرد و نفی است.ها،

بدانیم و بخوانیم سوال
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شیوه-(17 میان تفاوتی دارد؟چه وجود سازی همانند آمیز خشونت های شیوه سایر با کشی نسل ی

نسل شرّدر دیگری، شرّکشی، اگرچه دیگری روشها، سایر در اما شود نابود باید که است میی وجوددانسته او اصالح امکان شود،

می فشار اعمال با و یادارد ساخت مجبور جدید هویتی الگوهای پذیرش به را او کردتوان جدا بقیه .از

سازی-(18 جدا شیوه هایدر شیوه از یکی عنوان شود؟به می عمل چگونه سازی همانند مدل

گروه مسلط گروه جداسازی، میدر مجبور مسلط گروه سکونت محل از جدا مناطقی در زیستن به را دیگر مذهبی قومی، نژادی، های

مانن خدماتی و تسهیالت از را آنها همچنین، میکند. محروم درمان بهداشت، آموزش، بسیارد کیفیت با را خدمات این یا سازد

میپایین آنها اختیار در د.گذارتری

چهدر-(19 پسامدرن هویتیدوره گرفت؟نوع قرار نقد مورد مدرن دوره گرفت؟در قرار توجه مورد هایی هویت نوع چه آن جای به و

دور یپسامدرن،ۀدر بههمانندسازیسیاستجملهازـبودآمدهپدیدمدرنیدورهدرآنچههمه و گرفت قرار نقد مورد ـ آن،هویت جای

گرفت.فردیومحلی،خردهویتهای قرار توجه و تأکید مورد

شد؟-(21 پنداشته نامطلوب هویتی نوع چه و مطلوب هویتی نوع چه پسامدرن دوره بیدر حتی و تنوع تکثر، دوره، این وثباتیدر

هویت مداوم شدتغییرات پنداشته نامطلوب آن، با همراه استمرار و ثبات و وحدت و ملّی هویت و شد دانسته مطلوب .ها،

اجتماعی-(21 هویت»اندیشمندان دانند؟«سیاستِ می ای دوره چه به  متعلق

که معتقدند اجتماعی دوره «هویتسیاست»اندیشمندان به پسامدرنمتعلق هوی که مییتاست درگیری و نزاع برای موضوعی شوند.ها

است؟«هویتسیاستِ»-(22 دوره چه کند؟محصول می تأکید چیزی چه یر سیاست این

تفاوت بر و است پسامدرن دوران محصول هویت، هویتسیاست و میها تأکید محلی و خاص .کندهای

پیدایش-(23 از هویتبرخی تعبیریسیاست چه میاز ؟کنندیاد

پیدایش از شدنبرخی باز به هویت پاندوراجعب»سیاست ی .کنندمییاد«ه

ی-(24 جعبه شدن باز به هویت سیاست از که برخی چیست؟منظور کنند می یاد پاندورا

یجعب جعبهه یونانی اساطیر در میپاندورا گشوده پاندورا نام به فردی دست به که بالهاست تمام حاوی اسا .شودای اینبر س

یافسان یهمناگهانجعبهاینبازشدنبایونانی،ه بدیهاپلیدیه شدند، سرازیر زمین سوی به و رها شرها، پراکندهو جهان در ها

خوبی با و بهشدند درآمیختند؛ دروغ،ها مرگ، و پیری بیماری، و رنج و نبود ممکن یکدیگر از آنها تمیز و تشخیص دیگر که طوری

جنایت و یافتدزدی گسترش نداشت وجود آن از قبل .که

چیزی-(25 چه بیستم قرن اواخر شد.بهدر سیاسی و فکری مباحثات اصلی محور طبقاتی، کشمکش و قشربندی جای

شد.به«هویت» سیاسی و فکری مباحثات اصلی محور طبقاتی، کشمکش و قشربندی جای

شود؟-(26 می تعریف چگونه هویت پسامدرن دوره کردند؟ددر می پیگیری چیزی چه اساس بر را مختلف مسائل افراد دوره این ر

دور سیاسی،میتعریفآنها،توسطومختلفاجتماعیگروههایمنظرازهویتپسامدرن،ۀدر مسائل افراد، دوره، این در شود.

عالقه اساس بر را اجتماعی و میاقتصادی پی خود هویتی و فرهنگی عالوههای کانونبگیرند، نیز دانش و هویت قدرت، و ثروت ر

می کشمکش و همنزاع در میمیایجادهویتسیاستِها،عرصهاینۀشوند. افزایش درگیری و تنازع و  .یابدشود

بدانیم و بخوانیم سوال

بدانیم و بخوانیم سوال
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توسع-(27 و شدن جهانی یامروزه، است؟ارتباطاته داشته کشورها در سازی هویت و ملی مرزهای بر پیامدی چه

شدن جهانی توسعامروزه، یو یزمینسویکازارتباطات،ه درهمشکله آن، در که است کرده فراهم را مرز بدون جهانی آمیختنگیری

می موجب شوند.فرهنگها تغییر دستخوش شدت به هویتها و نباشند ثابت و خالص کامال دیگر فرهنگَها که دیگرشود سوی بسیاراز از، ی

برخا خود از دفاع به گروهها، و فرایندستهجوامع که هویتی برابر در خویش، واقعی هویت به بازگشت یا خود برای خاص هویتی ساختن با و اند

می تحمیل آنها به شدن میجهانی مقاومت هستند.کند، تحمیلی هویت این از رهایی خواهان و کنند

از-(28 هایی هانمونه کهجنبش خودیی هویت از دفاع ددر نشان مقاومت و کنید.اعتراض بیان اند اده

آفریقاییجنبش زنان، زندگی، سبک آسیاییـهای زیستآمریکاییها، جنبش و مذهبی قومی، اقلیتهای جوانان، ازهانمونهمحیطیتبارها، یی

هستند مقاومتها و اعتراضها .این

گرفت-(29 قرار توجه مورد مدلی چه جای به تکثرگرا کنید.مدل بیان مدل این های ویژگی ؟

مدل شرایطی، چنین مدلبه»تکثرگرا«در گرفت.«همانندسازی»جای قرار تأکید و توجه مورد

گروه میان موجود تفاوتهای تکثرگرا، مدل میدر تشدید حتی و حفظ زبانی و قومی ساختارهای یک وجود همچنان الگو، این در البته گردد.

می دانسته ضروری اقتصادی و سیاسی کمشترک گروهشود؛ دهده پیوند یکدیگر به را مختلف .های

شود؟-(31 می تأکید هویت از ابعادی چه بر هویتی ی تکثرگرا مدل در

تکثرگرا مدل وگاهیدر میگیرند قرار تأکید مورد و... مذهبی قومی، زبانی، تمایزات و هویت فرهنگی توجهگاهیبعد هویت سیاسی بعد به

اجتماعی آزادیهای بر و میمیشود تأکید سیاسی قدرت در آنها شدن سهیم فرصت و مختلف، گروههای و مسالمتاقوام راهکارهای یا و شود

می ارائه قومی و گروهی منازعات حل برای تبعیضآمیز رفع و برابری گسترش درگردد. نیز گروهی و قومی اجتماعیهای موردبعد هویت

می قرار .گیردتوجه

هویت»-(31 چنددار«سیاستِ است؟چهرهای

می هویت بهسیاست یا کند: پیدا چهره دو تفاوتتواند بر افراطی گوناگونیصورت و میها تأکید فرهنگیها و سیاسی چندپارگی سبب و کند

می جوامع گروهدرون یا و بهشود میحاشیههای رسمیت به را شده میرانده حمایت آنان از و .کندشناسد

را-(32 زیر کنید.عبارت تکمیل

نظری یپیدایش نظریجامعهه معاصر، فمینیستی وآفریقاییۀشناسی بومی آمریکایی نظریه است.............گیریشکلۀدهندنشان ...تبار،

فرهنگیجامعه) چند (شناسی

چیست؟-(33 فرهنگی چند شناسی جامعه از منظور

جامعه نظریهدر هر فرهنگی، چند فرشناسی درون میای تولید خود تاریخ و میهنگ هویتی و فرهنگ هر و نظریهشود جامعهتواند های

نمی هویتی و فرهنگ هیچ رو، این از کند. تولید را خود با متناسب نظریهشناسی موضوع که زمینپسندد در که باشد یهایی تاریخیوفرهنگیه

.اندگرفتهشکلدیگری

یا-(34 تَعارف متقابلالگوی مقابلشناخت در گیرد؟هویتها می قرار هویتی الگوی تَعارفکدام نکتهالگوی چه تایبر یا دارد؟تأکید وجه

الگوی دو مقابل در تَعارف الگوی یا هویتها متقابل میتکثرگراوهمانندسازیشناخت ازقرار جوامع و گروهها افراد، متقابل شناخت به و گیرد

دارد. توجه تَعارویکدیگر داردفالگوی توجه یکدیگر از جوامع و گروهها افراد، متقابل شناخت .به

بدا و بخوانیم منیسوال

بدانیم و بخوانیم سوال

بدانیم و بخوانیم سوال
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آنها-(35 به یکدیگر، از جوامع و افراد متقابل ؟کندمییکمکچهشناخت

می کمک آنها به هم یکدیگر، از جوامع و افراد متقابل تفاوتشناخت که تفاوتکند این به و کنند درک را همدیگر وهای بگذارند احترام ها

می ایجاد را اشتراکاتی میهم منجر روابطشان بهترشدن به که .شودکند

کنید.-(36 تکمیل را زیر عبارت

مقابل در تَعارف الگوی است. متقابل شناخت معنای به دارد.…………تَعارف میکندقرار ارائه قرآن که است الگویی همان تنازع)و (الگوی

کنید-(37 بیان کریم قرآن از ای است.آیه هویت تعارف الگوی بیانگر کند؟که می معرفی چیزی چه در را برتری معیار آیه این

«ِ ّللاَّ ِعنَد أَْكَرَمُكمْ إِنَّ لَِتَعاَرفُوا َوَقَبائِلَ ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ َوأُنَثٰى َذَكٍر ن مِّ َخلَْقَناُكم ا به«أَْتَقاُكْمإِنَّ را شما تیرهو قبیلهصورت و قرارها دادیمها

می تأکید سپس بشناسید. را یکدیگر هیچتا که ویژگیکند این از تقواکدام اساس بر زندگی فقط و نیست دیگری از خود دانستن برتر مالک ها،

است بزرگواری و بزرگی برتری، .معیار

کند؟-(38 می معرفی چگونه را مطلوب الگوی کریم قرآن

تنو و تکثر قرآنی، مطلوب نمیالگوی همدلی و وحدت مانع را، قومی و نژادی و زبانی می.داندع رهنمون وحدت منشأ به را انسانها شود؛بلکه
ٰ
َذ فِي إِنَّ ْم َوأَْلَوانِكُ أَْلِسَنتُِكمْ َواْختََِلُف َواْْلَْرِض َماَواتِ السَّ َخْلُق آَياتِهِ نشانه»لِّْلَعالِِميَنََلَياٍتلَِكَوِمْن از آو او وهای زمین و آسمان فرینش

رنگ و زبانها نشانهتفاوت این در شماست. دانش.های اهل برای است یسور«)هایی آیهه (22روم،

دلیل-(39 به نیز هجری چهارم و سوم قرن از اسالم جهان شکوفایی و بود؟رشد الگویی چه از پیروی

به نیز هجری چهارم و سوم قرن از اسالم جهان شکوفایی و الگورشد از پیروی تعارف)دلیل متقابلی مختلف(شناخت اقوام که بود احترامی و

بودند. قائل یکدیگر برای اسالم جهان بهدر اسالم جهان نگرانهیچبرای یکوجه عربی، زبان نحو و صرف دانشمند بزرگترین که نبود کننده

نام به فارابی«سیبویه»ایرانی اسالم جهان حکمای مهمترین و هستنداست سینا ابن  .و

کند؟-(41 می معرفی چیزی چه در را مردم دشمن علی امام

علی نمی»فرماید:می)ع(امام که هستند چیزی دشمن می«شناسندمردم سر به ناآگاهی درتاریکی هنگامیکه انسان که. را شبحی هر برد،

می دور میاز که را آوازی هر و نشانبیند نمیدرستیبهراآنهاکهدیگرانیبهمعموالًافراد.پنداردمیخطرناکودرندهحیوانیۀشنود،

بدبین میشناسند، دوری آنها از و کنند.اند

کنید.اعبار-(41 تکمیل را زیر ت

ملتها، و گروهها میان در دوستی و اتحاد و صفا و آشتی ایجاد راههای از میان،است.................یکی این زمینهمی................در با تواند

منطقه و ملی محلی، سطح در یکدیگر از مردم شناخت برای فراهمسازی را یکدیگر با مردم همدلی امکان و کند حل را مشکالت از بسیاری ای،

متقابل).آورد (حکومت)–(شناخت
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درس )نهسواالت شناسی جامعه (3م

کا-(1 صحیح عبارات با را خالی کنید؟جای مل

اسالم، از.........در کریم قرآن در ارزشهاست. مهمترین است؛به.........از شده یاد آفرینش هدف بر.........عنوان انسان برتری علت ،

سبب به انسان و گردیده معرفی خلیف...........فرشتگان ی، استخداونده شده زمین ی.در واژه مورد چهار هر داردقرعلم در ار

دارد؟-(2 یکسانی ارزش علوم ی همه یادگیری اسالم در آیا

هم یادگیری و دارد انواعی و مراتب یادگیریمانندعلومبرخیآموختن.نداردیکسانیارزشعلومۀعلم مقابل، در و شده منع اسالم در سحر،

است شده دانسته ضروری و الزم علوم، آموختن .برخی به مسلمانان شدهدرواقع، تشویق نافع علمیعلم یادگیری از و فایدهایاند که

گردیده منع باشد، .اندنداشته

چیست؟-(3 نافع علم از منظور

روحی ما در ببرد، پیش را ما کند، آسان را ما حرکت کند، نزدیک اهدافمان به را ما که است علمی نافع شکوفاکندایجادحرکتۀعلم را ما ،

ظرفیت و ماکند برساندهای فعلیت به مقدم.را یعلم مشکالتحلبرایوبیایدکشورکاربهکهاستعلمیآننافععلماست؛عمله

باشد مفید .کشور

شود؟-(4 می محسوب نافع علم علوم از دسته کدام اسالم در

روزمر-الف( نیازهای که ابزاری پزشکیمیبرطرفرااسالمیۀجامعۀعلوم علم مانند نوعیکنند، به که پایه علوم و مهندسی و فنی علوم و

به علوم این میمادر جملشمار از یآیند،  .اندنافععلومه

دربا-ب( که یعلومی میاستفادهچگونگیره صحبت انسان آرمانهای و ارزشها اهداف، و ابزاری علوم هستنداز نافع علم نیز .کنند

دربارعلومی-ج( یکه مینافععلمنیزگویندمیسخناوانجاموآغازوانسانحقیقته شوند.محسوب

تاریخ-د( و جامعه به اجتماعی)علم قوانین(علوم شناخت و گذشتگان رفتار از آموختن درس قصد به اگر که هستند علومی دیگر از نیز

هستند نافع علم شوند، آموخته آینده و حال در قوانین آن از استفاده برای اجتماعی،

اسالم-(5 جزءدر علوم از دسته ترینکدام اند؟نافع شده دانسته علوم

نافع از معاد، و مبدأ به علم و توحید علم نفس، به شدهعلم دانسته علوم .اندترین

بین-(6 تفاوتی ابزاریچه درباروعلوم که میزندگیانجاموآغازۀٔعلومی سخن او، آرمانهای و ارزشها یا داردگویندانسان ؟وجود

تجربی  و حسی روش از ابزاری میعلوم درباراستفاده که علومی اما عدالت،زندگیانجاموآغازۀکنند مانند او، آرمانهای و ارزشها یا انسان

می سخن آزادگی، و وحیانی مسئولیت و عقالنی روشهای از میگویند، .برندبهره

کنهاجا-(7 کامل صحیح عبارات با را خالی ید؟ی

نمی-الف( محدود تجربی و حسی روش به علمی روش اینکه سبب به اسالم، جهان و............گردد،در شناخت............. ابزار دو عنوان به نیز

نمی محدود ابزاری علوم به نافع علوم میشوند، شناخته رسمیت به میعلمی دربر نیز را دیگر علوم و وحی(گیرندگردند و )عقل پاسخ: .       

به-ب( هم متعددی موارد در می............و.............قرآن چه جوامع در که میکند اشاره این به یعنی میپردازد؛ انسانها اجتماعی گذردزندگی

به هم چرا؟، می..........و............و بشری فرهنگهای و جامعجوامع هم و یپردازد تموآرمانیه را خود نظر میرد  .کندرسیم

(ارزیابیو قدن)ـ( تبیینو توصیف)پاسخ:
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را-(8 مختلف امتهای و جوامع تغییر و تداوم بر حاکم قوانین کریم، نامد؟قرآن می چه

را مختلف امتهای و جوامع تغییر و تداوم بر حاکم قوانین کریم، الهی»قرآن .نامدمی«سنتهای

گذشتهفرهنگهاازکریم-(9 امتهای و مختلف کند؟ی می یاد چگونه

کریم میقرآن اشاره گذشته امتهای و مختلف فرهنگهای میبه قرار انتقادی ارزیابی مورد را گذشتگان فرهنگ و رفتار و عاقالکند رفتار نهدهد؛

می تأیید را سفیهانشان و جاهالنه رفتار از و یکند .کندمیانتقادآنهاه

کری-(11 جامعهقرآن کند؟یم می معرفی چگونه را آرمانی

میجامعهراآن معرفی میای رفتار قسط و عدالت به آن در که جامعکند یشود. ظلمحقفرهنگقرآن،آرمانیه کسی به آن در و دارد

مینمی مقاومت دیگران ظلم برابر در و د.شودشود ظلم اما ندارد را جوامع دیگر به ظلم قصد جامعه، نمیاین هم را بهیگران عالوه،پذیرد،

می یاری جهان مستضعفان و ستمدیدگان به بتواند آنجاکه .دهدتا

کنید؟-(11 کامل صحیح عبارات با را خالی جاهای

هم از.......و.......قرآن هم و میداند اجتماعی علم ابزارهای از یا........و.........را دیگر علمی ابزار دو عنوان میبه مید همگان از و کند

علم برای ابزارها این از که کنندخواهد استفاده تاریخی و اجتماعی وقایع و حقایق شناخت و علمی.آموزی شناخت که را کسانی حال، عین در

شناخت به و.....................را
........................

می میمحدود قرار نکوهش مورد تجربه).دهدکنند، و وحی)(حس و تجربی)(عقل و (حسی

مسلمان-(12 متفکران از نفر حوزچند در یکه ببرید.گذاشتهجابهخودازمهمیآثاراجتماعی،علومه نام اند

جمل از خلدون ابن و بیرونی ابوریحان یفارابی، یحوزدرکههستنداندیشمندانیه گذاشتهبهخودازمهمیآثاراجتماعی،علومه .اندجا

نامد؟-(13 می چه را اجتماعی علم فارابی

زیرمجموع را اجتماعی علم یفارابی .استنامیده«مدنیعلم»راآنومیدانستهانسانیعلومه

جوامع-(14 است؟مختلففارابی نموده بندی تقسیم اساسی چه بر را

عقلی، استدالل با همچنین و گذشته جوامع و خود زمان جوامع به توجه با کهاو رفتاری و فرهنگ اندیشه، علم، نوع اساس بر را مختلف جوامع

است کرده تقسیم انواعی به .دارند،

از-(15 فارابی فاضلهمنظور مدینه و جاهله چیست؟مدینه

بی عقلی علوم از که را جوامعی یمدیناند،بهرهفارابی میعلمجاهلهجوامعدر.استنامیدهجاهلهه وجودابزاری علمیتواند اما باشد داشته

ندارد وجود بگوید، سخن زندگی حقیقت و آرمانها ارزشها، از .که

جامعه نفارابی باشد، یافته سازمان علم محور بر که را یمدیای یمدیندرعلم.نامدمیفاضلهه ونمیمحدودتجربیعلمبهفاضله،ه شود

می دربر نیز را وحیانی و عقلی .گیردعلوم

آرمانیجامع-(16 ی چینظرمورده یمدین؟ستفارابی یجامعفاضله،ه .اوستنظرموردآرمانیه

کنید؟-(17 کامل صحیح عبارات با را خالی جای

و..............................
................................

نظر یدر ینتیجدرکههستندجوامعیفارابی،یه مدیناه از ینحراف گرفتهه شکل اند.فاضله،

یمدین) یمدینوفاسقهه ضاله(ه
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شود؟-(18 می گفته ای جامعه چه به فاسقه ی مدینه

یمدین مدینجامعهفاسقهه از عملی انحراف اثر در که است یای میبهفاضلهه مدینوجود در یآید. ووحیانیعلوممردمآنکهبافاسقه،ه

نمیآنهاازاماشناسند،میراعقالنی مربهره آنکه با یعنی میگیرند، را عدالت و حقیقت دارند،دم را آن شناخت امکان یا شناسند

نمی عمل آن  .کنندبراساس

ی-(19 شود؟ضالهمدینه می گفته ای جامعه چه به

یمدین یمدینازنظریانحرافاثردرکهاستجامعهایضالّهه یمدیندر.گیردمیشکلفاضلهه دره شده پذیرفته علمی نظرات ضاله،

ینمدی میوارزشهاآرمانها،وگردندمیتحریفهمفاضلهه معرفی عقالنی ارزشهای و آرمانها غیرعقالنی، .شوندامور

را-(21 خود زمان جوامع انتقادی نگاه با داند؟فارابی می مدینه انواع از دسته کدام جزء

ارا از یپس مدینهجوامعآنونگردمیخودزمانجوامعبهانتقادینگاهبافارابیبندی،تقسیماینئه میرا ضاله یا فاسقه .داندهای

از-(21 فارابی مدنی استکدامعلم برخوردار اجتماعی علوم ؟ظرفیتهای

کنش(1 فهم و توصیف میبه مختلف جوامع ساختارهای و  .پردازدها

علّت(2 یعنی تبیین واقعیتبه میابی آنها تحوالت و تغییرات بررسی و اجتماعی  .پردازدیهای

یدربار(3 جامعانتقادیرویکردوکندمیعلمیداوریمختلف،جوامعآرمانهایوارزشهاهنجارها،ه یبه  .داردجوامعدیگروخوده

یدربار(4 ینحوهنجارها،ه میسکنشگرانزندگیسبکورفتاره میخن تجویز اجتماعی زندگی برای نبایدهایی و بایدها و  .کندگوید

ابوریحانابوعلی-(22 و اندبیرونیمسکویه نموده تألیف را کتابهایی کنید.چه بیان کتابها این تألیف در آنها روش و نگاه نوع ؟

کتاب تبیینی نگاهی با مسکویه کرد»االممتجارب«ابوعلی تألیف جلد هشت در .را

جامع فرهنگ تفهمی، و تجربی روش با ماللهند تحقیق کتاب در بیرونی ارزیابیراهندیهابوریحان به عقلی، روش از استفاده با و کرد توصیف

پرداخت نیز فرهنگ این  .انتقادی

کنید؟-(23 کامل صحیح عبارات با را خالی جای

باابن که است مسلمان اندیشمندان از دیگر یکی به.......................خلدون شناخت، بود.....................دنبال جامعه مطالعات.در در او

به از......................خود بیشتر و نداشت چندانی می.....................توجه جامعاستفاده از بنابراین و یکرد .نگفتسخنیآرمانیه

قرآن) از الهی)ـ(تأثیرپذیری )(سنتهای عقلیـ )(روش تجربیـ و حسی (روش

استفاابن-(24 با خودخلدون پیرامون جوامع تاریخی تجربه از راده چیزی شکلچه عامل عنوان میبه یاد جوامع ؟کندگیری

عصبیت ابن از خود پیرامون جوامع تاریخی تجربه از استفاده با شکلخلدون عامل عنوان میبه یاد جوامع بهگیری را خود دریافت این و کند

می تعمیم جوامع .دهدهمه

ب-(25 تفاوتی جامچه رویکرد دارد؟ین وجود فارابی و خلدون ابن شناسی ابنعه جامعهرویکرد و نیست انتقادی باخلدون، مقایسه در او شناسی

محافظهجامعه فارابی است.کارانهشناسی

خلدون-(26 راابن خود اجتماعی عمران ابن؟نامدمیچهعلم علم را خود اجتماعی علم .نامدمیخلدون



دبیرطراح: سوری شناسیمحمد جامعه شهرستانردس کاندبیرستانهای رومش

31

د )سواالت شناسی جامعه دهم (3رس

کنید.-(1 کامل صحیح عبارت با را خالی جای

است......................-الف( بوده آن اجتماعی نیازهای و مسائل به ناظر همواره اسالم اجتماعی)جهان (علوم

شاخه-ب( مهمترین از مسلمانان،یکی اجتماعی علوم فقه)است.................های (علم

کنید.-(2 بیان اسالم جهان در فقه علم های ویژگی

نمی-الف( تبیین یا توصیف را اجتماعی مسائل دربارفقه اما یکند یجامعومسلماناناجتماعیرفتارچگونگیه واحکاماسالمی،ه

می مطرح را کندقواعدی

یجامع-ب( یشاخاینازاستفادهبااسالمیه میهنجاورفتارهاخود،اجتماعیعلمه نقد و ارزیابی را اجتماعی درباررهای و ینماید آنهاه

.کندمیداوری

جامع-ج( ویژگیهای تنها نه فقه یعلم برونمیمشخصراآرمانیومطلوبه راههای بلکه وضعیتکند سوی به موجود وضعیت از رفت

می تجویز را کند.مطلوب

با-(3 را خالی کنید.عبارتجای کامل صحیح

به با اسالمی شکل.................فقه برای فرصتی به را تفاوتها این فقهی، و زبانی نژادی، قومی، کردتفاوتهای تبدیل اسالمی امت .گیری

شناختن) (رسمیت

اسالمی-(4 فقه که اجتماعی های آرمان کنید.مهمترین بیان است آنها بیان دار عهده

هم(1 و مسلمانان با اجتماعی یمدارای  آمیزند.صلحزندگیدنبالبهکهکسانیه

متجاوزانمرزهایازدفاع(2 تهاجم برابر در  .اسالمی

عهده(3 اسالمی فقه که هستند اجتماعی آرمانهای جمله از عدالت، گسترش و تحقق برای آنهاستتالش بیان دار

کنید.-(5 کامل صحیح عبارت با را خالی جای

) ا.................-الف رابطدر نوع تعیین در مهمی نقش همواره ییران توانستهوداخلیقدرتهایبامردمه بیستم قرن در و داشته خارجی

اسالمی انقالب و مشروطه انقالب آورد: پدید را اجتماعی انقالب دو برای الزم نظریات شیعه).است (فقه

اج-ب( واقعیتهای به توجه با نائینی میرزای بیستم، قرن آغاز فقه،در از استفاده با ایران خمینی...............تماعی امام و کرد تبیین باره()را

مسئل بیستم، قرن پایان اجتماعی شرایط به یتوجه و..............ه ...............( نمود. طرح مشروطهرا اسالمی)ـ(نظام انقالب و فقیه (والیت

نظ-(6 اساس بر فقه علم تا شد باعث چیزی وچه نائینی اهلل آیت فقهی های )ریه خمینی جامعه(رامام در قرن یک در اجتماعی انقالب یدو انرایه

بگیرد ؟شکل

جامع عمومی فرهنگ در فقه علم مرجعیت و یمقبولیت ینظریدوایناساسبرکهشدآنموجبایرانه دراجتماعیانقالبدوفقهی،ه

جامع در قرن ییک بگایه شکل .یردران

نظر-(7 جامعهاز شیعه مطلوبفقه است؟ی هایی ویژگی دارای

جامعه شیعه میفقه مطلوب را عادالنهای مردم، همراهی و مشارکت با آن ساختارهای و روابط اینکه اول است: ویژگی دو دارای که داند

عالم نیز جامعه کارگزاران و حاکمان اینکه دوم عملباشد؛ و عدالت بهبه باشندکننده عادل و عالم یعنی باشند؛ آن
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تحقق-(8 باره در نائینی میرزای مرحوم کنید.ویژگیدودیدگاه بیان مطلوب جامعه

جامع روز آن شرایط در و بیستم قرن آغاز در نائینی یمیرزای جامعنمیماکهبودمعتقدخود،ه دوم ویژگی یتوانیم کهـرامطلوبه

جامعهمیولیببخشیمتحققـاستهیپادشانظامتغییرمستلزم چنین اول ویژگی مجلس،توانیم طریق از مردم تا کنیم محقق را ای

و گونهسازمانها به را اجتماعی دهندساختارهای شکل عادالنه .ای

نائینی-(9 میرزای مرحوم نظر معصومبه امام غیبت زمان روزگاررینبهتدر آن موجود شرایط در ممکن نظامینظام ؟استچه

نائینی،به میرزای مرحوم مینظر برقرار را مجلس که امامسازدمشروطه غیبت زمان در مطلوب نظام گرچه ولی، نیست، نظاممعصوم بهترین

است روزگار آن موجود شرایط در .ممکن

نظر-(11 نائینیاز است؟مشروطهمیرزای معنا چه به

چارچوب در که است حکومتی و حاکمان مشروطکردن معنای به مشروطه او نظر عادالناز مشروطهدرمردمیعنیکند؛عملمجلسۀمقررات

اولبا ویژگی شورا، مجلس )کمک اسالمی باشدنظام عادالنه مردم، همراهی و مشارکت با آن ساختارهای و کنن(روابط محقق .درا

)ره(-(11 خمینی امام مدیدگاه جامعه تشکیل باره کنید.در بیان بیستم قرن پایان در طلوب

خمینی امام بیستم، قرن پایان ادامدر یجامعتشکیلبرایمبارزهوتالشۀدر میمطلوبه ایران مردم که رسید نتیجه این بابه توانند

جامعه خود، فعال حضور و ایجادمشارکت جامعای ویژگی دو هر که یکنند هموباشندعادالنهآنقوانینهمیعنیباشد؛داشتهرامطلوبه

عدال و علم شرط دو از قوانین این باشندمجریان برخوردار .ت

در-(12 مردم بهنقش بخشیدن غیبتتحقق عصر در مطلوب کنید.نظام بیان

به بخشیدن تحقق در خبرگان مجلس و اسالمی شورای مجلس طریق از جامعه این در میمردم مشارکت غیبت عصر در مطلوب .کنندنظام

اسالمی-(13 شورای خبرگانومجلس کنمجلس می عمل چگونه مطلوب جامعه های ویژگی تحقق د؟ندر

اول شرط است موظف مردم نمایندگان مشارکت با اسالمی شورای کند.)باشندعادالنهآنقوانینیعنی)مجلس محقق  .را

را دوم شرط است موظف نیز خبرگان یعمجلس بخشد؛ اساستحقق بر را جامعه رهبر اسالمینی عدال)معیارهای و و(تعلم شناسایی

نمای نظارت او عملکرد بر و کند دمعرفی

دارای-(26 متجدد جهان اجتماعی علوم با مقایسه در اسالم جهان اجتماعی است؟ویژگیهایچهعلوم

علـ1 معنای با مناسب که بود خواهد علم از تعریفی اساس بر دانش اسالماین جهان در .استم

مسائلـ2 تبیین و توصیف برای تجربی ابزارهای و منابع از اسالم جهان اجتماعی تبیینعلم ولی کرد، خواهد استفاده علماجتماعی یهای

محدود تجربی شناخت به اسالم مینمیجهان استفاده نیز وحیانی و عقالنی منابع از و .کندشود

دـ3 استفاده مورد عالوهعقالنیت اسالم جهان دادهر با تعامل تعاملبر و تجربی و حسی وهای فرهنگی آرمانهای و هنجارها ارزشها، با فعال

را آنها خود، پیرامون تاریخی و میاجتماعی قرار انتقادی ارزیابی .دهدمورد

بهـ4 اسالم جهان در سنتعقالنیت و فرهنگ با تعامل ارزشهارغم خود، محیط تاریخی ووهای فرهنگ متن از را خود روشنگرانه اعتبار

نمی عامالن استفادهکنشهای با عامالن بلکه بهگیرد عقالنیت این میگونهاز خود به مربوط تاریخ و فرهنگ ارزیابی به مستقل .ردازندپای

نقشـ5 اجتماعی و فرهنگی محیط به نسبت علمی دانش تولید در اسالم جهان ولیعقالنیت دارد عرصهمحوری تنهاییهمه به را علمی های

نمی کمکسامان به را آن از بخشی میدهد. سامان وحی از استفاده با را دیگر بخشی و زیسته تجربه و .بخشدحس

دربارـ6 اسالم، جهان موجود وضعیت تبیین عالوهبر اسالم، جهان اجتماعی یعلم همچنینوضعیته و اسالمی جامعه آرمانی و مطلوب

جها راههایجامعه و کرد خواهد داوری نیز بهبروننی موجود وضعیت از میرفت شناسایی را مطلوب وضعیت  .کندسوی
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کارکردهای-(27 اجتماعیمهمترین اسالمدرعلوم کنید.جهان بیان

پدیده1 توصیف و تفسیر فهم، قدرت داردـ را اجتماعی .های

شناخت2 و تبیین توان شکلـ بهعلل و پدیدهگیری آمدن داردوجود را اجتماعی های

دربار3 یـ .کندداوریتواندمیمختلففرهنگهایدرونآرمانهایوهنجارهاارزشها،ه

دربار4 یـ .گویدمیسخنآرمانیجامعهه

راه5 موجود وضعیت تبیین و توصیف با برونـ مطلوبهای جامعه سوی به را آن از میرفت کندشناسایی

عزیزتقدیم همکاران ی همه به

22/11/27سوریمحمد


