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پیشگفتار

ســخـــــن ناشـــــــــر
سال 78 بود. بازار نشر کشور، پر بود از کتاب های رشته ریاضی و تجربی. مثال اگر می خواستی یک 
کتاب زیست شناسی بخری، می توانستی حداقل 40 عنوان کتاب پیدا بکنی از ناشران مختلف. اما اگر 
می خواستی مثالً کتاب جامعه شناسی پیدا بکنی، هیچ ناشری را پیدا نمی کردی. چرا؟ به این دلیل که 
تصور ناشران این بود که دانش آموز علوم انسانی، کتاب نمی خرد! و از طرف دیگر، تصور عمومی در 

آن سال ها این بود که »علوم انسانی مهم نیست!«
ســال 79، بخــش انتشــارات موسســه مشــاوران آمــوزش، تأســیس شــد و در همــان ســال اول، 9 
کتــاب چــاپ کــرد کــه 7 کتــاب آن از کتاب هــای رشــته علــوم انســانی بــود. یــادم هســت کــه 
ــد در  ــد: »نمی خواهی ــاب در همــان ســال ها، همــکاران ناشــرم، می گفتن ــی کت در نمایشــگاه بین الملل
رشــتۀ ریاضــی و تجربــی کتــاب بدهیــد؟« و ایــن جملــه بــه ایــن معنــا بــود: »رشــته علــوم انســانی 

ــد!« ــه نمی فروش ک
ســال 85 انتشــارات مشــاوران آمــوزش بــا فاصلــه ای بســیار معنــادار مهم تریــن نشــر آموزشــی و 

کمــک آموزشــی علــوم انســانی کشــور بــود.
ــر آنچــه درســت می دانســتیم. اعتمــاد کردیــم بــر »رشــتۀ علــوم انســانی و  مــا اعتمــاد کردیــم ب

ــد. دانش آمــوزان علــوم انســانی« و بعــد از مــا ناشــران دیگــر نیــز در ایــن عرصــه کتــاب دادن
این حرف ها را گفتم که بگویم:

1. بــاور دارم کــه تــالش مــا در ایــن ســال ها، بــاوری را پــرورش داد کــه »علــوم انســانی را بایــد 
جــدی گرفــت!«

ــوم انســانی ایجــاد  ــته عل ــای آموزشــی رش ــن کتاب ه ــن در تدوی ــری بنیادی ــه تغیی ــم ک 2. می دان
کردیــم و آن، براســاس ایــن بــاور بــود کــه بگوییــم تمامــی درس هــای علــوم انســانی جــدی اســت 
و فقــط بــرای ادبیــات و عربــی و ریاضــی و منطــق و فلســفه کتــاب آموزشــی ننویســید بلکــه دروس 

دیگــر نیــز مهــم هســتند.
3. از همــه مهم تــر ایــن نهــال را کاشــتیم و امیدواریــم هــر چــه زودتــر بــه درختــی پربــار تبدیــل 

شــود کــه: »دروس علــوم انســانی، دروس حفظــی نیســت.«
و آرزویم چیست؟

ــد  ــن را بدانن ــانی، ای ــوم انس ــران عل ــانی و دبی ــوم انس ــوزان عل ــه دانش آم ــن اســت ک ــم ای آرزوی
کــه »نوشــتن بــرای علــوم انســانی« آن چیــزی اســت کــه دوســت داشــتم و دوســت داشــتیم بــه 
بهتریــن شــکلش انجــام داده باشــیم و امیــدوارم موفقیــت نســبی در ایــن راه کســب کــرده باشــیم. 

وحید تمنا  



به خـودتان ظلـم نکنیـد!
وقتـی درس جامعه شناسـی را درس حفظـی بدانیـد و مطالـب آن را بـا تکرار کـردن در خاطـر نگاه 
داریـد، بیـش از همـه بـه خودتـان ظلـم کرده ایـد؛ چرا که جامعه شناسـی یک علم اسـت و اساسـاً 

هیـچ علمی حفظی نیسـت.
پـس حفظـی بـه جامعه شناسـی نـگاه نکنیـد. نوع روایـت من در درسـنامه ها بـه ترتیبی اسـت که 
بـه شـما امـکان فهمیـدن مطالـب را می دهـد و شـما این امـکان را بـا حفظ کـردن، از بیـن نبرید. 

لـذت فهم یـک متـن، از باالترین لذت هاسـت.

به جامعه شناسی ظلم نکنید!
نگوییـد کـه: »معلوم نیسـت ایـن مطالب که گفتـه یعنی چه؟ یک بـار جواب یک تسـت، هنجار 

می شـود و بار دیگر پاسـخ می شـود ارزش. اصالً معلوم نیسـت چه خبر اسـت؟«
این گونـه نیسـت! هـر مفهـوم کلیـدی در جامعه شناسـی بـه دلیلـی به کار برده شـده اسـت و 

معنـا نـدارد کـه بی دلیـل مفاهیـم کلیدی بـه کار رفته باشـند. 
به همین دلیل در درسـنامه ها، واژگان کلیدی را برجسـته نشـان داده ایم تا شـما کاربرد هر واژه 
را در متـن درک کنیـد و بـا نمونه هـای عینـی داخـل درسـنامه و مثال هـای دیگر در تسـت ها و 

تحلیـل آن در پاسـخ های تشـریحی، ایـن مفاهیم کلیـدی را برایتان معنـادار کرده ایم.

به تصویر ذهنی خودتان در رشته علوم انسانی 

ظلم نکنید!
بـه ایـن تصویـر از خودتـان توجـه کنید: »مـن حفظیاتم خوب اسـت، انسـانی آمدم!« حـال به این 
تصویـر از خودتـان نـگاه کنیـد: »مـن روش هـای متن خوانی را بلد هسـتم و عاشـق مفاهیم هسـتم 
و بـه علـوم انسـانی آمـدم.« اولـی شـما را به یک دسـتگاه شـبیه می کند کـه داده هـا را در حافظه 

نـگاه مـی دارد. دومـی شـما را تبدیل بـه انسـانی می کند که قـدرت تحلیل گـری دارد.
تصویر خودتان را در ذهنتان درست کنید.

به تالش های انسانی ظلم نکنید!
زحمـت زیـادی بـرای ایـن کتـاب کشـیده ام، تـا کتابی درخـور شـما آماده کنـم کـه نتیجه بخش 
باشـد. همیشـه بیـش از 80 درصـد تسـت های کنکـور، در کتـاب مشـاوران، مشـابه داشـته اند و 
مطمئنـم بـاز هـم،  چنیـن خواهـد بـود. انتظـارم از شـما این اسـت کـه کتـاب مشـاوران را جدی 
بگیریـد. همـۀ بخش هـای آن را: درسـنامه، نکته هـای کنکـوری، تسـت ها و پاسـخ های تشـریحی! 
در نهایـت امیـدوارم همـۀ شـما دانش آمـوزان عزیـز که این کتـاب را خواهیـد خواند بـه بهترین 

نتیجه در جامعه شناسـی برسـید.

به تست هایی که با دقت انتخاب و یا طراحی شده اند و به ترتیبـی هدف دار 
چیده شده اند، ظلم نکنید!  

می توانـم بـه شـما اطمینـان بدهـم کـه اگـر موقـع تسـت زدن، دلیـل درسـتی گزینـۀ درسـت را 
بفهمیـد و دلیـل غلط بـودن گزینه هـای دیگـر را درک کنیـد، هیچ طـراح کنکوری نمی تواند تسـتی 

بـرای شـما در کنکـور طراحـی کنـد که بـه آن پاسـخ ندهید.
بـرای طراحـی ایـن تسـت ها و ترتیبـی که تسـت ها چیده شـده اند، بسـیار وقـت صرف کـرده ام و 
امیـدوارم بـا دقـت آن هـا را پاسـخ دهید و پاسـخ های تشـریحی کـه با حوصله نوشـته شـده اند را 

دقیـق بخوانید.
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ــده در کتاب جامعه شناسی پایهٔ کنکور آشنا شوید. با مفهوم نشانه های به کار گرفته ش

ای
ت ه

س
ه ت

وع
جم

م

»سر تا ته درس را دوره کنیم«:

»کتاب را زیر ذره بین بگذاریم«:

»جاهای خاص کتاب را فراموش نکنیم«:

»با کنکور هم سطح شویم«:

این مجموعه تست، در ابتدای تست های هر درس و برای مرور کامل یک 
درس قرار داده شده است.

این مجموعه تست، قرار است به شما آنچه را که ندیده اید یا دقت نکرده اید، 
نشان دهد.

این مجموعه تست از تصاویر کتاب درسی، بخوانیم و بدانیم، بیندیشید و ... 
طراحی شده است تا به این نوع تست ها مسلط شوید.

در انتها نیز تست های کنکور را آورده ایم تا بتوانید براساس آن تست های 
کنکور، هم خودتان را بسنجید و هم دیدگاه طراحان کنکور را بشناسید.

 مفهوم نشانه هانشانه ها

کلمات Bold شده در درس نامه

کلماتی که زیر آن ها خط کشیده ایم.

استفاده از فلش ها

تست های حافظه ای

تست های کنکاشی

تست های مفهومی

تست های ترکیبی

مابرخی از کلمات را در درس نامه ها برای شما متفاوت تر از بقیه آورده ایم، تا شما 
بتوانید از روی آن ها، کلمات کلیدی را بشناسید.

طراحان سؤال عالقۀ زیادی به طرح سؤال از روی قیدهایی مثِل »بسیاری«، »گاهی« 
و ... نشان می دهند. این کلمات به صورت زیرخط دار مشخص شده اند، تا دقت کافی 

داشته باشید.

فلش ها را در مواقعی در متن درس و پاسخ های تشریحی آورده ایم تا شما بتوانید 
رابطۀ علّی بین موارد را کشف کنید.

یادتان باشد: روش مطالعه ای که حفظی نباشد، در امتحان ها به درد شما خواهد خورد. 
فلش ها به شما کمک می کند که بین مطالب گوناگون رابطۀ علت و معلولی بیابید و از این 

طریق به جای حفظ کردن، آن را یاد خواهید گرفت.

در بخش سؤال های تألیفی، ما برای هر سؤالی برچسبی زده ایم تا شما بعد از پاسخ دادن به 
هر سؤال، متوجه بشوید که به کدام تیپ سؤال ها مسلط هستید و در چه تیپ سؤال هایی 

ایراد دارید.
سؤال های حافظه ای؛ یعنی سؤال هایی که برای درست پاسخ دادن به آن ها، نیاز به این 

دارید که هم آن مطلب را در کتاب دیده باشید و هم آن را به خاطر سپرده باشید.

سؤال های کنکاشی معنای طنزآمیز؛ اما مهمی دارد: سؤال هایی که مطالب درست 
آن را درصورتی می توانیم تشخیص دهیم که کتاب را شخم زده باشیم. تعداد این 
نوع سؤال ها رفته رفته در آزمون های سراسری در حال بیش تر شدن است. دقیق 
از قلم نینداختن و توجه کردن به قیدها باعث خواهد شد که  خواندن، چیزی را 

پاسخ این سؤال ها را درست بدهید.

سؤال های مفهومی به چند معنی است. یکی این که مطلب درسی را تبدیل به یک مثال 
عینی کرده ایم و دوم این که مطلب درسی را از قالب جمالت کتاب درآورده ایم، در قالب 

جدید و لباس نو قرار داده ایم و شما باید از درون مثال و قالب نو به آن مفهوم برسید.

سؤال های کنکاشی معنای طنزآمیز؛ اما مهمی دارد: سؤال هایی که مطالب درست 
آن را درصورتی می توانیم تشخیص دهیم که کتاب را شخم زده باشیم. تعداد این 
نوع سؤال ها رفته رفته در آزمون های سراسری در حال بیش تر شدن است. دقیق 
از قلم نینداختن و توجه کردن به قیدها باعث خواهد شد که  خواندن، چیزی را 

پاسخ این سؤال ها را درست بدهید.



34

جامعهشناسی

تشریح جهان اجتماعی »اجزا و الیه های جهان اجتماعی«4 درس
۴

جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

 خواندیم و  دانستیم که
برای شناخت پدیده های ناشناخته می توان آن ها را با پدیده های شناخته شده مقایسه کرد؛ اما مقایسه بین دو امر گاهی می تواند ما را به اشتباه 

بیندازد و باعث شود دو پدیده را همانند و کامالً عین هم تصور کنیم.

آسیب های مقایسة جهان اجتماعی و موجودات زنده
 وقتی مقایسه فقط بر مبنای »شباهت های بین دو پدیده« باشد و »تفاوت های« آن دو را در نظر نگیریم، این نوع مقایسه آسیب جبران ناپذیری 

به شناخت ما خواهد زد.
 مقایسءه میان تشریح یا کالبدشناسی در پزشکی با شناخت اجزای جهان اجتماعی، نادرست است؛ زیرا تفاوتهای آن ها بسیار عمیق است و نباید 

تصور کنیم که جهان اجتماعی و موجود زنده کامالً یکسان است. 

معیارهای مختلف تقسیم بندی اجزای جهان اجتماعی
دانشمندان اجزای جهان اجتماعی را به  صورت های مختلفی تقسیم کرده اند که عبارت اند از:

1. تقسیم اجزای جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه
 پدیده های اجتماعی را می توان براساساندازه ودامنه تقسیم بندی کرد.

 در این تقسیم بندی طیف یا پیوستاری ترسیم می شود که در یک سوی آن، پدیده های ُخرد مانند کنش های اجتماعی افراد و در سوی دیگر، 
پدیده های کالن مانند فرهنگ و جامعه قرار دارند و در میانءه پیوستار، پدیده هایی که دامنءه متوسط دارند، قرار می گیرند. 

دقت کنیم که!
هر پدیدءه اجتماعی با توجه به اینکه با چه پدیده ای مقایسه می شود، می تواند در جاهای مختلف پیوستار قرار بگیرد؛ برای مثال زمانی که شهر را 

با کشور مقایسه می کنیم، پدیده ای خرد است؛ اما همین پدیدءه شهر در قیاس با روستا، پدیده ای کالن است. 
به پیوستارهای زیر دقت کنید:

خرد
میانه

کالن

خرد
میانه

کالن

خرد
میانه

کالن

خرد
میانه

کالن

کالس درس

سالم و احوال پریس

انصاف در پرداخت حقوق اکرمندان

مدرسه

آداب مهماین ها

عدالت اجتمایع

انتخاباتمجلس شورای اسالیم

نظام آموزیش

نظام فرهنیگ

نظام ارزیش

نظام سیایس
فوایداینتقسیمبندی:

میزان اثری که می توانیم بر پدیده های مختلف بگذاریم یا میزان اثری که از پدیده های مختلف می پذیریم و همچنین نحوءه درمان آسیب های 
اجتماعی را تعیین می کند.

2. تقسیم اجزای جهان اجتماعی براساس ذهنی و عینی بودن
 همءه اجزای جهان اجتماعی دارای معنا هستند؛ پس همءه پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند؛ اما همءه پدیده های اجتماعی دارای 

ُبعد محسوس و عینی نیستند.
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در این تقسیم بندی، پدیده های اجتماعی از جهت عینیومحسوس بودن یا ذهنیونامحسوس بودن در یک پیوستار قرار می گیرند. 
در یک سوی پیوستار، پدیده هایی قرار می گیرند که ُبعد محسوس و مادی قوی تری دارند؛ مانند ساختمان های مسکونی و اداری یا کنش های بیرونی 

و در سوی دیگر، پدیده های دارای ُبعد معنایی و ذهنی قرار می گیرند؛ مانند عقاید، آرمان ها، ارزش های اجتماعی و کنش های درونی
به پیوستارهای زیر دقت کنید:

ذهنی
میانه

عینی

ذهنی
میانه

عینی

ذهنی
میانه

عینی

ذهنی
میانه

عینی

ارزش معنوی هدیه دادن

نظم

عدالت اجتمایع

آداب و رسوم هدیه دادن

مقررات راهنمایی و رانندیگ

حقوق اکرگر متناسب با قانون اکر

ارزش های اجتمایع شهریشهر

خریدن هدیه تولد

چراغ راهنما

دریافت حقوق

خیابان ها 
وقتی ما از ُبعد ذهنی پدیده ای غافل باشیم احتماالً ُبعد عینی آن به اندازءه واقعی قیمت نخواهد داشت. 

نمونه های عینی:
۱.دانش آموزی که از استعداد خود )ُبعد ذهنی( آگاه نیست، زمان خود را بیهوده هدر می دهد )ُبعد عینی(.

۲.کشورهای نفت خیز در بحران اقتصادی کشورهای صنعتی نفت را ارزان تر فروختند؛ چراکه ُبعد عینی )نفت( حاضر، اما ُبعد ذهنی آن مفقود بود.
دقت کنیم که!

در جهان اجتماعی ُبعد ذهنی پدیده ها، اهمیت بسیاری دارد.

الیه های جهان اجتماعی کدام اند؟

اجزا و بخش های مختلف جهان اجتماعی براساس اهمیتی که دارند به دوالیه تقسیم می شوند:

الیههایعمیقوبنیادینجهاناجتماعیالیههایسطحیجهاناجتماعی

بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند، نقش حیاتی و اساسی ندارند 
و به سهولت تغییر می کنند. 

بخش هایی که تأثیرات همه جانبه و فراگیری بر دیگر اجزای جهان 
اجتماعی دارند و کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند. 

)معادل قلب و مغز در بدن انسان( 

تغییر آن ها، تحولی مهم در جهان اجتماعی پدید نمی آورد. 
)معادل دست و پا در بدن(

تغییر آن ها موجب ایجاد تغییرات بنیادین در جهان اجتماعی و پیدایش 
جهانی جدید می شود. حذف آن موجب فرو ریختن جهان اجتماعی می شود . 

شامل دو الیه است: 
الف( نمادها: 

 سطحی تر از هنجارها هستند.
 به عنوان نشانه یا نمایندءه پدیدءه دیگری به کار می روند.

 عینی: دفتر، قلم، تخته سیاه و کالس، نمادهای تعلیم و تربیت هستند.
ٔ

نمونٔه

ب( هنجارها: 
 شیوه های عمل و قواعد عمل را هنجار می نامیم. 

 عینی:  برای داناشدن باید به مدرسه رفت.
ٔ

نمونٔه

 از نمادها، اغلب برای انتقال معانی استفاده می شود.
 زبان گفتاری و نوشتاری، بخشی از نمادهایی است که در کنش 

انسانی به کار می رود و از آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی است.
 تا زمانی که نمادها به تغییر در الیه های عمیق اجتماعی منجر 

نشوند، موجب تحول جهان اجتماعی نمی شوند.

شامل دو الیه  است: 
الف( ارزش ها:

 امور مطلوب و دارای وجه مثبت را ارزش می نامیم. 
 عینی: »بهتربودن دانایی از نادانی« یکی از ارزش های مطرح در 

ٔ
نمونٔه

نظام تعلیم و تربیت است.
ب( عقاید: 

 در عمیق ترین الیءه جهان اجتماعی هستند که بر »آرمان ها« و 
»ارزش های اجتماعی« تأثیر می گذارند.

 »تربیت پذیربودن انسان« از عقاید نظام تعلیم وتربیت است.
 عمیق ترین پدیده های اجتماعی عبارت اند از:

۱. باور و اعتقاد انسان نسبت به اصل جهان 
۲. جایگاه انسان در آن 

۳. تفسیر انسان از زندگی و مرگ
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دو نوع جامعه
۱. جامعه ای که جهان را به زندگی دنیا محدود می کند. ← تناسب ارزش ها، هنجارها و نمادهای خود متناسب با عقیدءه خود 

۲. جامعه ای که هستی را فراتر از زندگی دنیا می بیند. ← تناسب ارزش ها و نمادهای خود براساس این عقاید کالن

نهادها
با در نظر گرفتن اجزا و الیه های جهان اجتماعی در ارتباط با هم، نهادهایاجتماعی آشکار می شوند.

برای تأمیننیازهای جهان اجتماعی و افراد از نهادهای اجتماعی کمک می گیرند.

نهاد اجتماعی
مجموعه ای از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نماد هایی است که برای رفع نیاز های معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می کند. هر نهاد 

شیوءه قابل قبول تأمین بعضی از نیازها را معین و همچنین شیوه های غیرقابل  قبول را طرد می کند.
مهم ترین نهاد های اجتماعی : خانواده، تعلیم وتربیت، سیاست، اقتصاد و ...

باهم تکمیل کنیم:

نهادخانواده

نمادها

هنجارها

ارزشها

عقاید

الیءهسطحی

خانه،شناسنامه،شباهتظاهری

کسباجازءهدخترازپدربرایازدواجدرایران

احترامبهپدرومادر،حمایتازعضوکوچکتر

الیءهعمیقحفظوتداومحیاتونسلانسان

نهادتعلیموتربیت

نمادها

هنجارها

ارزشها

عقاید

الیءهسطحی

الیءهعمیق

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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۴
س 

در

سر تا ته درس را دوره کنیم!

جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

روشدرستاستفادهازقیاسکداماست؟  )مفهویم(.۱۱۱
2 توجه صرف به شباهت ها 1 در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت ها 
4 تأکید صرف بر شباهت ها 3 عدم توجه به تفاوت ها  

میتوانگفت:...............ازاجزایجهاناجتماعیبدونمعنانیست؛بههمیندلیلهمءهپدیدههایاجتماعی،...............  )کناکیش(.۱۱۲
2 برخی - هویتی معنایی و ذهنی ندارند. 1 برخی - دارای ُبعد محسوس و عینی نیستند. 

4 هیچ یک - هویتی معنایی و ذهنی دارند. 3 هیچ یک - دارای ُبعد محسوس و عینی نیستند. 
اگردریکسویپیوستار»کنشهایاجتماعی«راداشتهباشیمودرسویدیگر»نظاماجتماعی«،دراینصورتجهاناجتماعیرابرچهاساسی.۱۱۳

دستهبندیکردهایم؟  )مفهویم(
4 ُخرد و عینی 3 اندازه و دامنه  2 ذهنی و عینی  1 نظام اجتماعی 

خانوادهیکپدیدءه...............اجتماعیوقوءهمجریهیکپدیدءه...............اجتماعیاستکهمبنایاینتقسیمبندی...............است.  )مفهویم(.۱۱4
2 ُخرد - کالن - اندازه و دامنه 1 کالن - نظام - کنش های فردی و اجتماعی 

4 کالن - کالن - محسوس و غیرمحسوس بودن 3 ُخرد - ُخرد - ذهنی و عینی بودن 
کدامگزینهبهفایدءهدستهبندیپدیدههایاجتماعیبه»ُخردوکالن«اشارهدارد؟  )کناکیش(.۱۱5

1 میزان اثرگذاری فرد بر یک پدیدءه اجتماعی و میزان اثرپذیری او از پدیدءه اجتماعی را مشخص می کند.
2 امکان مقایسه بین پدیده های اجتماعی با پدیده های زیستی و موجودات زنده را فراهم می کند.

3 به لحاظ مفهومی به جامعه شناسان اجازءه طبقه بندی و مفهوم سازی می دهد.
4 راه مطمئنی برای درک پدیده های اجتماعی باز می کند تا مفاهیم عینی را به درستی از مفاهیم ذهنی تفکیک کنند.

کدامیکازمواردزیردرارتباطبااجزایجهاناجتماعینادرستاست؟  )ترکییب(.۱۱6
1 هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی بدون معنا نیست و به همین دلیل، همءه پدیده های اجتماعی، هویتی ذهنی دارند.

2 هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی بدون معنا نیست و به همین دلیل، همءه پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی دارند.
3 برخی از اجزای جهان اجتماعی دارای معنا است و به همین دلیل، برخی از پدیده های اجتماعی، هویتی ذهنی و معنایی دارند.

4 هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی بدون معنا نیست؛ اما همءه پدیده های اجتماعی دارای ُبعد محسوس و عینی نیستند.

الیه های جهان اجتماعی کدام اند؟

)مفهویم(.۱۱7 درگزینءه...............،الیههایجهاناجتماعیبهترتیبازالیههایسطحیبهالیههایعمیق،چیدهشدهاند. 
2 آرمان - ارزش - هنجار - نماد 1 عقاید - ارزش - هنجار - نماد  
4 نماد - هنجار - ارزش - عقاید 3 هنجار - ارزش - نماد - عقاید  

درستییانادرستیعبارتهایزیررابهترتیبمشخصکنید؟  )مفهویم(.۱۱8
الف(تأکیدصرفبرشباهتهانتیجءهمقایسهراناقصمیکند.

ب(لهجههایمختلفیکزباننمادمحسوبمیشود.
پ(باورانساننسبتبهاصلجهانجزءالیءهسطحینیست.

ت(الیههایعمیقجهاناجتماعیفراگیرهستندوبیشتردرمعرضتغییرند.
4 د - ن - د - ن 3 ن - د - د - ن  2 د - ن - ن - د  1 د - د - د - ن 

کدامگزینهدرارتباطبا»نماد«درستنیست؟  )ترکییب(.۱۱9
1 نمادها بر حسب برخی شرایط، در زمینه های مختلف تغییر می کنند.

2 باور و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان، مهم ترین نماد است.
3 تغییر در برخی از نمادها منجر به تغییر در الیه های بنیادین جهان اجتماعی می شود.

4 نمادها از آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی هستند.
نمادهابرحسب...............قابلتغییرندوتغییرآنهابهخودیخودمنجربهتحولدر................  )مفهویم(.۱۲0

2 تغییر باورها و اعتقادات - الیه های عمیق جهان اجتماعی نمی شود. 1 تغییر آرمان ها و ارزش ها - جهان اجتماعی می شود. 
4 تغییر ارزش ها و هنجارها - الیه های عمیق جهان اجتماعی نمی شود. 3 شرایط در زمینه های مختلف - جهان اجتماعی نمی شود. 
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کدامیکازگزینههایزیر،بهترتیببیانگر»ارزش«و»هنجار«هستند؟  )مفهویم(.۱۲۱
1 زندگی بهتر از مرگ است. - خانواده بنیان جامعه است.

2 پوشیدگی بهتر از برهنگی در انظار عمومی است. - باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد.

3 برای یادگرفتن زبان دوم باید به همان زبان اندیشید. - برای حفظ شئونات اسالمی باید حجاب را رعایت کرد.
4 انسان موجودی آزاد است. - میدان آزادی، عالمت پیروزی است.

دریکنظامتعلیموتربیت،»عقاید«و»هنجارها«بهترتیبدرگزینءه...............بهدرستیآمدهاست.  )مفهویم(.۱۲۲
1 انسان تربیت پذیر است. - برای داناشدن باید به مدرسه رفت.

2 دانایی از نادانی بهتر است. - برای دانا   شدن باید به مدرسه رفت.
3 دانایی از نادانی بهتر است. - انسان تربیت پذیر است.
4 انسان تربیت پذیر است. - دانایی از نادانی بهتر است.

درارتباطباالیههایجهاناجتماعیکدامعبارتدرستنیست؟  )کناکیش(.۱۲۳
1 با حذف بعضی بخش های جهان اجتماعی، جهان اجتماعی فرو می ریزد.

2 در الیه های عمیق جهان اجتماعی، اجزایی قرار دارند که تأثیرات فراگیر نسبت به دیگر اجزا دارند.
3 عمیق ترین الیءه اجتماعی، عقاید کالنی هستند که بر آرمان ها و ارزش های اجتماعی تأثیر می گذارند.

4 هرگونه تغییری در اجزا و بخش های مختلف جهان اجتماعی، موجب تحولی مهم در جهان اجتماعی می شود.
)کناکیش(.۱۲4 درکدامگزینه،هردوموردازویژگیهای»الیههایعمیقجهاناجتماعی«نیست؟ 

1 تأثیر تعیین کننده بر جهان اجتماعی دارند. - کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند.
2 نقش حیاتی و اساسی و بنیادین ندارند. - کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند.

3 تأثیرات همه جانبه و فراگیر نسبت به دیگر اجزا دارند. - امکان تغییر بیشتری دارند.
4 بیشتر در معرض تغییرند. - تأثیرات محدودتری دارند.

! کتاب را زیر ذره بین بگذاریم
)مفهویم(.۱۲5 باتوجهبهپیوستار»عینی-ذهنی«،»ُخرد-کالن«بگوییدکهپدیدههایزیر،بهترتیبدرچهجایگاهیقرارمیگیرند؟ 

»ازدواج«،»قانونچک«،»مراسمعاشورا«،»آزادیاجتماعی«
2 ذهنی و متوسط - ذهنی و ُخرد - عینی و ُخرد - ذهنی و متوسط 1 عینی و متوسط - ذهنی و ُخرد - عینی و ُخرد - ذهنی و متوسط 

4 عینی و ُخرد - ذهنی و کالن - ذهنی و ُخرد - ذهنی و کالن 3 ذهنی و ُخرد - ذهنی و ُخرد - عینی و ُخرد - ذهنی و ُخرد 
جایگاه»شهر«،»هدیهدادنبرایروزتولدیکدوست«و»عدالتاجتماعی«،بهترتیببهلحاظپیوستار»ُخرد-کالن«و»ذهنی-عینی«درکدام.۱۲6

گزینهبهدرستیآمدهاست؟  )مفهویم(
2 کالن و عینی - ُخرد و عینی - ُخرد و ذهنی 1 ُخرد و عینی - کالن و عینی - کالن و عینی 

4 کالن و ذهنی - کالن و ذهنی - کالن و عینی 3 کالن و عینی - ُخرد و عینی - کالن و ذهنی 
)مفهویم(.۱۲7 اگردرموردمقرراتراهنماییورانندگیدریکسویپیوستار،»نظم«ودرسویدیگر»چراغراهنما«راقراردهیم،کدامنوعازدستهبندیراانجامدادهایم؟ 

4 ُخرد وکالن  3 اندازه و دامنه  2 ذهنی و عینی  1 نظام اجتماعی 
)مفهویم(.۱۲8 بهترتیبنوعپدیدههایاجتماعیزیررامشخصکنید. 

»وفاداری-کنشهایاجتماعیافراد-نظامآموزشی-کنشهایبیرونی«
2 کالن - عینی - کالن - ذهنی 1 ذهنی - ُخرد - کالن - عینی  
4 ُخرد - عینی - کالن - ُخرد 3 عینی - کالن - عینی - عینی  

تقابل»نمادهادرمقابلارزشهایاجتماعی«،»ساختمانمدرسهدرمقابلآرمانها«و»کنشهایاجتماعیافراددرمقابلنظاماجتماعی«برکدام.۱۲9
مبناواساساست؟  )ترکییب - مفهویم(

2 ذهنی و عینی بودن - اندازه و دامنه - ذهنی و عینی بودن 1 نظام اجتماعی - ذهنی و عینی بودن - اندازه و دامنه 
4 عینی و ذهنی بودن - عینی و ذهنی بودن - اندازه و دامنه 3 نظام اجتماعی - اندازه و دامنه - ذهنی و عینی بودن 

گزارههایزیرازنظرویژگی»عینیوذهنی«بودندرکدامگزینهبهدرستیآمدهاست؟  )ترکییب(.۱۳0
»مناطقحاشیءهنشینشهری-فداکاریوایثار-بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران-روادیدفرانسه-نهادفرهنگی-بازیهایکامپیوتری«

2 عینی - ذهنی - عینی - ذهنی - عینی - ذهنی 1 عینی - ذهنی - عینی - عینی - ذهنی - عینی 
4 ذهنی - عینی - عینی - ذهنی - عینی - ذهنی 3 ذهنی - ذهنی - عینی - ذهنی - عینی - ذهنی 

درکدامگزینه،جایگاه»لهجههایمختلفزبان«،»نظامتعلیموتربیت«،»خانواده«و»آدابجشنتولد«،ازعمیقترینتاسطحیترینالیهمرتبشده.۱۳۱
است؟  )مفهویم(

1 خانواده - نظام تعلیم وتربیت - لهجه های مختلف زبان - آداب جشن تولد
2 آداب جشن تولد - نظام تعلیم وتربیت - لهجه های مختلف زبان - خانواده
3 لهجه های مختلف زبان - نظام تعلیم وتربیت - آداب جشن تولد - خانواده
4 نظام تعلیم وتربیت - لهجه های مختلف زبان - خانواده - آداب جشن تولد
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درگزینءه.۱۳۲ بهترتیب ارزشها« و عقاید الیءه « و اجتماعی« »الیءهعدالت زبانی«، لهجههایمختلف »الیءه ُخردبودن«، »مصداق عینیبودن«، »مفهوم
...............دیدهمیشوند.  )مفهویم(

1 ُبعد محسوس و مادی - قرارداد اجارءه منزل - سطحی - عمیق - عمیق
2 ُبعد محسوس و مادی - بازی فوتبال میان پرسپولیس و استقالل - سطحی - متوسط - عمیق

3 ُبعد محسوس و غیرمادی - قرارداد اجارءه منزل - سطحی - متوسط - متوسط
4 ُبعد محسوس و غیرمادی - بازی فوتبال میان پرسپولیس و استقالل - سطحی - عمیق - متوسط

درکدامگزینه،همءهمواردمطرحشدهازنهادهایخانوادههستند؟  )مفهویم(.۱۳۳
2 عقدنامه - عکس خانوادگی - حلقءه ازدواج 1 ازدواج - سفرءه عقد - فرزندان  

4 عقدنامه - ازدواج - فرزندان 3 نقش های مرد و زن - ازدواج - فرزندان 
هریکازگزارههایزیربهکداممفهوممربوطاست؟  )ترکییب(.۱۳4

»عمیقترینالیههایجهان-آشکارشدننهاداجتماعی-نهادسیاست-باورانساننسبتبهاصلجهان«
1 ارزش های کالن با تأثیر بر عقاید اجتماعی - در نظر گرفتن جهان های اجتماعی مختلف در ارتباط باهم - تعیین شیوه های قابل قبول رفع نیازهای اقتصادی 

افراد - عمیق ترین کنش اجتماعی
2 عقاید کالن با تأثیر بر ارزش های اجتماعی - در نظر گرفتن جهان های اجتماعی مختلف در ارتباط باهم - تعیین شیوه های قابل قبول رفع نیازهای اقتصادی 

افراد - عمیق ترین پدیدءه اجتماعی
3 عقاید کالن با تأثیر بر ارزش های اجتماعی - در نظر گرفتن اجزا و الیه های جهان اجتماعی در ارتباط باهم - تعیین شیوه های قابل قبول رفع نیازهای سیاسی 

افراد - عمیق ترین پدیدءه اجتماعی
4 ارزش های کالن با تأثیر بر عقاید اجتماعی - در نظر گرفتن اجزا و الیه های جهان اجتماعی در ارتباط باهم - تعیین شیوه های قابل قبول رفع نیازهای سیاسی 

افراد - عمیق ترین کنش اجتماعی
هریکازویژگیهایزیربهترتیببهکدامالیءهجهاناجتماعیمرتبطاست؟  )ترکییب(.۱۳5

»عدمایجادتحولمهم«،»فروریختنجهاناجتماعیباحذفشان«،»عدمنقشحیاتیواساسی«،»دارایتاثیراتمحدود«و»دارایتاثیراتهمءهجانبه«
2 عمیق - سطحی - عمیق - سطحی - سطحی 1 سطحی - سطحی - عمیق - سطحی - سطحی 
4 سطحی - عمیق - سطحی - سطحی - عمیق 3 عمیق - عمیق - سطحی - عمیق - عمیق 

هریکازجمالتزیربهترتیببهکدامالیءهجهاناجتماعیتعلقدارد؟  )مفهویم(.۱۳6
»رعایتدستوراتدینی-آزادیبهترازعدالتاست-لباسزنانجنوبیایران-جهان،محلگذراست-لباسمدرسه«

2 هنجار - ارزش - نماد - عقیده - نماد 1 ارزش - هنجار - نماد - عقیده - نماد 
4 هنجار - هنجار - هنجار - عقیده - هنجار 3 ارزش - ارزش - هنجار - ارزش - هنجار 

)مفهویم(.۱۳7 »سطحیترینالیههایجهاناجتماعی«،»سربازیوارتش«و»سیاستواقتصاد«بهترتیبدرکدامگزینهبهدرستیآمدهاست؟ 
2 عقاید و ارزش - محسوس و نامحسوس - نظام اجتماعی 1 ارزش و هنجار - اندازه و دامنه - نظام کالن 

4 نماد و هنجار - اندازه و دامنه - عقاید کالن 3 نماد و هنجار - اندازه و دامنه - نهاد اجتماعی 
کدامگزینه،بهترتیبدربارءه»الیههایعمیقجهاناجتماعی«نادرست؛امادربارءه»الیههایسطحیجهاناجتماعی«درستاست؟  )ترکییب(.۱۳8

1 تأثیر حیاتی و تعیین کننده بر جهان اجتماعی دارند. - کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند.
2 تأثیرات همه جانبه و فراگیر نسبت به دیگر اجزا دارند. - نقش حیاتی و اساسی ندارند.

3 تأثیرات محدودتری دارند. - بیشتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند.
4 با حذف آن ها جهان اجتماعی استمرار پیدا نمی کند. - با تغییر آن ها جهان اجتماعی دگرگون و جدید می شود.

»هدیهدادنبهدوست«،»تصویرمنازمعلم«،»سالگردازدواج«،»خیابانپاستورشهرتبریز«و»علتبیمعنانبودنهیچیکازاجزایجهاناجتماعی«.۱۳9
)ترکییب( و»علتفروریختنجهاناجتماعی«درکدامگزینهبهدرستیآمدهاست؟ 

1 ذهنی - ذهنی - متوسط - ُخرد - پدیده های اجتماعی، هدفدار هستند. - تغییر در ارزش ها و هنجارهای جهان اجتماعی
2 ذهنی - عینی - متوسط - عینی - پدیده های اجتماعی، هدفدار هستند. - تغییر در الیه های بنیادین جهان اجتماعی

3 عینی - ذهنی - ُخرد - عینی - تمامی پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند. - تغییر در الیه های بنیادین جهان اجتماعی
4 عینی - عینی - ُخرد - ُخرد - تمامی پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند. - تغییر در ارزش ها و هنجارهای جهان اجتماعی

جاهای خاص کتاب را فراموش نکنیم!
هریکازعبارتهایزیربهترتیبباکدامگزینهمرتبطاست؟  )بخوانیم و بدانیم(.۱40

»آسیبمقایسءهنادرستپدیدههابایکدیگر-یکیازاهدافکالبدشناسی-فرهنگ-پدیدءهمیانه«
1 تأکید بر تفاوت ها در عین مشاهدءه شباهت ها - معرفت به کمال ُصنع الهی - پدیدءه ُخرد - کالس در قیاس با مدرسه و نظام آموزشی

2 تأکید صرف بر تفاو ت ها - معرفت به کمال ُصنع الهی - پدیدءه ُخرد - کالس در قیاس با مدرسه و نظام آموزشی
3 تأکید صرف بر شباهت ها - دست یافتن به علل امراض - پدیدءه کالن - مدرسه در قیاس با کالس و نظام آموزشی

4 تأکید بر شباهت ها و نیافتن تفاوت ها - دست یافتن به علل امراض - پدیدءه کالن - مدرسه در قیاس با کالس و نظام آموزشی
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پدیدءه»بیکاری«درهریکازگزارههایزیربهترتیبچهنوعپدیدهایاست؟  )ترکییب(.۱4۱
»بیکاریفردیکهخودشایستگیومهارتالزمراندارد.«،»بیکاریافرادیکشهرکهسیستماطالعرسانیمناسبیدرشهرآنهاوجودندارد.«و

»بیکاریافرادزیادیکهبهدلیلنبودمشاغلکافیدرجامعهبیکارهستند.«
1 پدیدءه روان شناختی - پدیدءه ارتباطی - پدیدءه اجتماعی 

2 پدیدءه شخصی و فردی - پدیدءه فرهنگی - پدیدءه اجتماعی
3 پدیدءه ذهنی - پدیدءه میانه - پدیدءه عینی 

4 پدیدءه ُخرد - پدیدءه متوسط - پدیدءه کالن
»دریکبحراناقتصادیکهکشورهایصنعتیدچارشدهبودند،بنابهمحاسباتاقتصادیمیبایستنفترابهگرانترینقیمتازکشورهای.۱4۲

نفتخیزخریداریمیکردند،ولیجالباستکهآنهابهارزانترینقیمتممکن،نفتموردنیازخودراخریدند.«کدامیکازعبارتهایزیر
تحلیلمناسبیدرارتباطبامتنفوقاست؟  )مفهویم(

1 در کشورهای نفت خیز، ُبعد عینی نفت به عنوان سرمایه وجود داشت؛ ولی ُبعد ذهنی آن مفقود بود.
2 در کشورهای صنعتی، ُبعد عینی نفت به عنوان سرمایه همانند کشورهای بدون نفت وجود نداشت.

3 کشورهای نفت خیز همانند دانش آموز بااستعداد به این امر آگاه بودند؛ اما توانایی استفاده از آن را نداشتند.
4 در کشورهای نفت خیز ُبعد ذهنی نفت وجود داشت؛ اما ُبعد عینی و ملموس آن غایب بود.

)مفهویم(.۱4۳ درنمودارزیرجایگاه»سازماناوپک«،»اهدافسازماناوپک«و»علمجامعهشناسی«بهترتیبکداماست؟ 

خرد

کالن

ذهنی عینی

»الف«

»ت«»ب«

»پ«

4 ب - ت - الف 3 الف - پ - الف  2 پ - پ - پ  1 الف - پ - پ 
درنمودارزیرجایگاه»مدرسه«و»مقرراتراهنماییورانندگی«بهترتیبکداماست؟  )مفهویم(  .۱44

خرد

کالن

ذهنی عینی

»الف«

»ت«»ب«

»پ«

4 ث - ث 3 الف - پ  2 ب - پ  1 ب - ت 

عبارت»توقفبازیفوتبالبهدلیلاستفادءهتماشاگرانازموادآتشزا«و»تصویرتختیومادرش«بهترتیبکدامیکازمفاهیمجامعهشناختیزیر.۱45
رابیانمیکنند؟  )مفهویم(
1 مصداقی از مفهوم ارزش - مصداقی از مفهوم هنجار   

2 مصداقی از مفهوم هنجار - مصداقی از مفهوم ارزش 
3 مصداقی از مفهوم ارزش - مصداقی از مفهوم ارزش
4 مصداقی از مفهوم هنجار - مصداقی از مفهوم هنجار 

»ث«
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کدامنمودارمفهومرابهدرستینشانمیدهد؟»بخشهاییازجهاناجتماعیکهبرسایربخشهاتأثیرگذارهستند؛اماخودبهسختیتغییرپیدامیکنند.«  )ترکییب(.۱46

الیه های عمیق  2 الیه های عمیق    1

الیه های سطحی  4 الیه های سطحی    3

سطح شویم ! با کنکور هم 
)سراسری 94(.۱47 هریکازپدیدههایزیرراازنظر»اندازهودامنه«و»عینیوذهنی«بودن،مشخصکنید. 

»آزادیبیانـروستاـدیدوبازدیدعیدنوروز«
2 محسوس و کالن - عینی و متوسط - محسوس و ُخرد 1 ذهنی و کالن - ُخرد و محسوس - ُخرد و عینی 

4 نامحسوس و ذهنی - عینی و محسوس - نامحسوس و متوسط 3 ذهنی و محسوس - محسوس و ُخرد - ذهنی و متوسط 
)خارج از کشور 94(.۱48 پدیدههایزیرراازنظر»عینیوذهنی«بودنو»اندازهودامنه«مشخصکنید. 

»امنیتاجتماعیـمنطقءهشهریـتحقیقاتدانشآموزی«
2 محسوس و کالنـ  عینی و ُخردـ  نامحسوس و کالن 1 ذهنی و کالنـ  ُخرد و محسوسـ  عینی و ُخرد 

4 محسوس و ذهنیـ  محسوس و کالنـ  ذهنی و متوسط 3 نامحسوس و عینیـ  ذهنی و کالنـ  عینی و متوسط 
هریکازپدیدههامربوطبهکدامقسمتنموداراست؟  )خارج از کشور 97(.۱49

ـمحترمشمردنمقرراتاجتماعی
ـحضوردرکالسزبان
ـعالقهبهموسیقیسنتی

»الف«

»ت« »ب«

»پ«

نامحسوس و 
کالن

عینی و
متوسط

محسوس و 
خرد

ذهنی و
خرد

نوع پدیدءه اجتماعی

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

هریکازپدیدهها،مربوطبهکدامقسمتنموداراست؟  )سراسری 97(.۱50
ـاعتماداجتماعی

ـمراقبتازاموالعمومی
ـمتأثرشدنازخبرآتشسوزیکشتیسانچی

»الف«

»ت« »ب«

»پ«

ذهنی و
 کالن

خرد و 
ذهنی

عینی و
 کالن

نامحسوس و
 کالن

نوع پدیدءه اجتماعی

ـعالقهبهپوشیدنرنگیخاص
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می کنید، با اعضای تیم، مربی، سرپرست و هواداران تیم دارای ارتباط متقابل هستید 
که این به معنی پیدایش یک جهان اجتماعی است. افرادی که در مهمانی آخر هفته ها 
شرکت می کنند نیز یک جهان اجتماعی را شکل می دهند؛ زیرا قرار می گذارند که در 
آخر هفته ها با دوستان و آشنایان خود مهمانی ترتیب دهند؛ یعنی وارد ارتباط متقابل 
شده اند و این نشان دهندءه ورود به عرصءه جهان اجتماعی است. / گزینءه »3«: بازیگرانی 
که در یک فیلم نقش آفرینی می کنند با عوامل فیلم و سایر بازیگران ارتباط خواهند 
داشت؛ پس این بخش بیانگر جهان اجتماعی هست. عابرین پیاده ای که برای رفتن 
به محل کار خود در یک مسیر حرکت می کنند، ارتباطی بین آن ها شکل نمی گیرد؛ 
پس جهان اجتماعی نیست. ممکن است بپرسید که شاید ارتباط برقرار شد. در این 
صورت می گوییم جهان اجتماعی ایجاد شده است؛ چراکه عابری که شما با او ارتباط 
برقرار کردید، دیگر یک عابر عادی نیست و رابطه ای شکل گرفته که این رابطه، 
ورود به جهان اجتماعی را ممکن ساخته است(. / گزینءه »4«: رانندگانی که در یک 
مسابقءه اتومبیل رانی شرکت کرده اند، یا هم تیمی و یا رقیب هستند که در هر دو حالت 
ارتباطات شکل گرفته، نشان دهندءه ورود به جهان اجتماعی است. افرادی که هر روز 
ساعت 6 تا 7 صبح به ورزش پیاده روی می پردازند. همانند عابران پیاده در گزینه های 
قبلی است؛ زیرا در اینجا گفته نشده است که با هم قرار می گذارند تا در ساعت و 
در جای مشخص ورزش کنند؛ درصورتی که اگر قرار می گذاشتند؛ تبدیل به جهان 
اجتماعی می شد. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحات 15 و 16

 گزینءه »4« پاسخ تست است؛ چرا که بخش اول آن نادرست    95
و بخش دوم آن درست است. بخش اول نادرست است؛ چراکه شناخت فرشتگان بر 
کنش های انسانی اثرگذار است و در نتیجه در گسترءه جهان اجتماعی قرار می گیرند. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة20

 »عامل تغییر آرمان ها و ارزش های آدمیان«: شناخت خداوند،    96
فرشتگان و جهان ماورای طبیعی / »نحوءه برخورد سنت ها و قوانین الهی با انسان ها«: 
جوامع عادل و ظالم با انسان های شاکر و کافر، یکسان برخورد نمی کنند. / »ساختن 
قنات در ایران«: شکل گیری قنات ها برای مقابله با جهان طبیعی بود؛ پس اثر جهان 
طبیعی بر جهان اجتماعی را نشان می دهد. / »سیل و زلزله«: به واسطءه ارتباطی که با 
زندگی اجتماعی انسان دارند، وارد گسترءه جهان اجتماعی می شوند. �������������������� صفحة19 و 20

 این عبارت، اثر یک طرفءه جهان ماورای طبیعی را بر جهان    97
اجتماعی نشان می دهد که در گزینءه »4« آمده است. ����������������������������������������������������������� صفحة20

  »نوع آگاهی که جهان اجتماعی براساس آن شکل  می گیرد«:    98
از نوع آگاهی های عمومی و مشترک است. )رد گزینه های »1« و »3«( / »چگونگی 
تداوم مراسم عزاداری عاشورا«: تداوم جهان اجتماعی به کمک فرهنگ و از طریق 
در  گفته شده  موارد  همءه  اجتماعی«:  جهان  درون  »پدیده ای   / است.  جامعه پذیری 
گزینه ها درست هستند. / »نشانءه ورود جهان طبیعی به جهان اجتماعی«: همءه موارد 
گفته شده در گزینه ها درست هستند. / »اقامءه نماز قبل از آزمون ورودی دانشگاه«: 
ورود جهان ماورای طبیعی به جهان اجتماعی را نشان می دهد. ������������������ صفحات 17، 18 و 20

 »از ویژگی مهم موجودات زنده«: نظم / »نحوءه تداوم موجودات    99
زنده«: تولیدمثل / »کودتای نوژه و جنبش تنباکو«: درون جهان اجتماعی / »راه کسب 
آگاهی بهتر نسبت به جهان اجتماعی«: مقایسه با موجودات زنده / »یکی از ویژگی های 
موجودات زنده«: عمل کردن اعضا در ارتباط با یکدیگر. ����������������������������������������� صفحات 15 و 18

  سه مورد اول در هر چهار گزینه درست است و این خیلی    100
مهم است که بتوانید براساس این تست، مترادف های مفاهیم را بشناسید. بخش 
چهارم فقط در گزینءه »1« درست است. ���������������������������������������������������������������������� صفحات 16، 17 و 18

 رابطءه این سه جهان با هم، رابطءه دوسویه است که در نمودار    101
گزینءه »3« به درستی نشان داده شده است. ����������������������������������������������������������������������� صفحات 20 و 21

 زلزله یک پدیدءه طبیعی است. دعاکردن مردم برای صبر    102
بازماندگان پدیده ای ماورای طبیعی است و مشارکت مردم برای کمک به بازماندگان 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 19 و 20 یک پدیدءه اجتماعی می باشد.

 »قسمت اول«: این که ما نعمتی را شکر می کنیم، آن نعمت    103
هرچه باشد، شاکربودن، یک پدیدءه ماورای طبیعی است. در این مثال منظور از نعمت 
مشخص نشده است. گاهی نعمت، طبیعی است؛ مثل باران که در این صورت افزایش 
نعمت را پدیده ای طبیعی می دانیم؛ اما گاهی نعمت ها دنیوی هستند؛ مثل ثروت، 
در این زمان افزایش نعمت را پدیده ای اجتماعی درنظر می گیریم؛ پس این قسمت 
از روی ستارگان  این که  »قسمت دوم«:  »3« درست است./  »2« و  در گزینه های 

ابتدا  مسیر کشتی را پیدا  کنیم، تأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی است؛ زیرا 
ستارگان بودند و سپس ما با استفاده از آن ها مسیریابی کردیم. / »قسمت سوم«: ابتدا 
خشکسالی رخ داده و سپس ما دست به دعا بردیم؛ بنابراین تأثیر جهان طبیعی بر 
جهان ماورای طبیعی را نشان می دهد. ������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 19 و 20

 نعمت، در معنای ارادی آن به حوزءه اجتماعی وارد می شود    104
و در معنای تکوینی آن، مربوط به جهان طبیعی است. شکر کردن نعمت نیز در هر 
حالتی یک کنش ماورای  طبیعی است. پس این سؤال تأثیر جهان ماورای طبیعی ابتدا 
بر جهان اجتماعی و سپس بر جهان طبیعی را نشان می دهد. �������������������������������� صفحات 19 و 20

 قلب، مغز، دست و ... در بدن انسان، اعضا و اندام هستند که    105
در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند. ������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة20

 اعضا، تنها هنگامی که عضویت جهان اجتماعی را پذیرفتند،    106
به آن راه می یابند و تفاوت جهان اجتماعی با جهان طبیعی نیز در ارادی و اعتباری بودن 
آن است. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة17

 تحلیل صورت سؤال: »رخ دادن زلزله )پدیدءه طبیعی(، موجب    107
مقاوم سازی خانه ها توسط انسان )کنش اجتماعی( می شود.«؛ یعنی تأثیر پدیدءه طبیعی 
بر کنش اجتماعی مطرح شده است. گزینءه »1«: تأثیر جهان اجتماعی را بر جهان 
طبیعی نشان می دهد. / گزینءه »2«: تأثیر متقابل جهان های طبیعی و اجتماعی را نشان 
می دهد. / گزینءه »3«: اشتراک دو جهان طبیعی و اجتماعی را نشان می دهد که ارتباطی 
به  صورت سؤال ندارد. / گزینءه »4«: تأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی را نشان 
می دهد. )توجه: جهت فلش، جهت تأثیرگذاری را نشان می دهد.(��������������������� صفحات 19 و 20

 »رودخانه، خورشید و فلزات« در درون جهان طبیعی و بیرون    108
از جهان اجتماعی قرار می گیرند. / »خانواده، صلح و امنیت« نیز درون جهان اجتماعی 
و بیرون از جهان طبیعی، قرار می گیرند. ������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة18

برای    109 سیلو  ایجاد  سیل بند،  بادگیر ها،  اعتباری:  پدیده های   
نگهداری از گندم و مقاوم ساختن خانه ها در برابر زلزله / پدیده های تکوینی: خشکسالی 
و طوفان �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة19

هنجار    110 مدرسه«:  قوانین  »رعایت  گزینه ها:  سایر  بررسی   
از  بیرون  و  تکوینی  پدیده ای  »خشکسالی«:   /  )»4« و   »1« گزینه های  )در  اجتماعی 
جهان اجتماعی؛ یعنی »ب« و »ت«. / »معادن  طال«: پدیده ای تکوینی و بیرون از جهان 
اجتماعی؛ یعنی »ب« و »ت«. )رد گزینءه »3«( / »دگرگونی کنش انسان در اثر شناخت 
خداوند«: در گسترءه جهان اجتماعی قرار می گیرد. �������������������������������������������������������������������� صفحة18

 در مقایسءه بین دو چیز تأکید باید هم زمان بر شباهت ها و    111
تفاوت ها باشد.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة24

 همءه اجزای جهان اجتماعی، هویتی معنایی و ذهنی دارند،    112
�����������������������������������������������صفحة25 ازاین رو هیچ یک از اجزای جهان اجتماعی فاقد معنا نیست.

 کنش اجتماعی، پدیدءه ُخرد و نظام اجتماعی، پدیدءه کالن    113
است که براساس اندازه و دامنه دسته بندی شده اند. ������������������������������������������������������������� صفحة24

 »خانواده« پدیدءه ُخرد است؛ در حالی که قوءه مجریه پدیده ای    114
کالن است. دسته بندی »ُخرد و کالن«، براساس اندازه و دامنه است. ���������������������� صفحة24

و کالن«:    115 »ُخرد  به  اجتماعی  پدیده های  فایدءه دسته بندی   
میزان اثرگذاری فرد بر یک پدیدءه اجتماعی و میزان اثرپذیری آن از پدیدءه اجتماعی 
را مشخص می کند. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة25

 در صورتی که قید »برخی از« در هر دو بخش آن تبدیل شود    116
��������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة25 به قید »همءه«، درست خواهد بود. 

به    117 سطحی  الیه های  از  اجتماعی  جهان  الیه های  ترتیب   
الیه های عمیق عبارت اند از: نماد، هنجار، ارزش و عقاید ���������������������������������������������������� صفحة27

 »الف«: نادرست است؛ زیرا تأکید صرف بر شباهت ها بر    118
شناخت آسیب وارد می کند نه اینکه آن را ناقص کند. / »ت«: نادرست است؛ زیرا 
الیه های عمیق کمتر در معرض تغییر هستند. �������������������������������������������������������������� صفحات 24 و 27

 باور و اعتقاد انسان ها نسبت به اصل جهان، عمیق ترین پدیدءه    119
اجتماعی است، نه نماد ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة27

 نمادها بر حسب »شرایط در زمینه های مختلف« قابل تغییرند    120
و بدون شرِط »تغییر دادن الیه های عمیق فرهنگ« منجر به تغییر جهان اجتماعی 
نمی شوند. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة27
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 گزینءه »1«: بخش اول، نمونه ای از ارزش ها و بخش دوم    121
نمونه ای از عقاید اجتماعی است. / گزینءه »2«: بخش اول، ارزش و بخش دوم هنجار 
اجتماعی است. / گزینءه »3«: هر دو، نمونه هایی از هنجار اجتماعی هستند. / گزینءه »4«: 
بخش اول عقاید و بخش دوم به نماد اشاره دارد. روش تشخیص ارزش از هنجار و 
عقیده: هر جمله ای که باید و نباید داشته باشد، هنجار است و هر جمله ای که به خوب 
و بد )بهتر و بدتر( اشاره کند، ارزش است. هر جمله ای که دیدگاه بنیادینی را نشان 
دهد که مفهوم درست و نادرست داشته باشد، عقیده است.������������������������������� صفحات 27 و 28

 »انسان تربیت پذیر است.«: عقیده / »برای داناشدن باید به    122
مدرسه رفت.«: هنجار / »دانایی بهتر از نادانی است.«: ارزش ��������������������������� صفحات 27 و 28

جهان    123 تغییر  منجر به  همواره  سطحی  الیه های  در  تغییر   
اجتماعی نمی شوند. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة27

کمترین    124 عمیق،  الیءه  زیرا  است؛  تست  پاسخ   »4« گزینءه   
تغییرات و بیشترین اثرگذاری را دارد. �������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة27

 »ازدواج« امر عینی است اگر گفته می شد »قوانین ازدواج«    125
می توانستیم آن  را ذهنی بدانیم. / »قانون چک« به قوانین اشاره دارد و قوانین بی شک 
ذهنی هستند. )رد گزینءه »4«(. / »مراسم عاشورا« به هنجارها اشاره دارد و   تمامی 
هنجارها جایگاه شان عینی به حساب می آید )برعکس ارزش ها که امور ذهنی هستند(. 
/ »آزادی اجتماعی« امری ذهنی است؛ چراکه جزء ارزش هاست و از طرف دیگر به 
یک مورد خاص مثالً آزادی اسرای ایرانی اشاره ندارد؛ پس »ُخرد« به حساب نمی آید. 
)رد گزینءه »3«( ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 24 و 25

 »شهر«: شهر امر عینی است؛ چراکه به طور واقعی بیرون از    126
ذهن ما وجود دارد. )رد گزینءه »4«( / در مورد کالن بودن آن باید در مقایسه با امور 
دیگر بگوییم؛ ولی به هرحال می دانیم که ُخرد نیست و می تواند متوسط یا کالن باشد. 
)رد گزینءه »1«( / »هدیه  دادن برای روز تولد یک دوست«: این امر کامالً به یک امر 
ُخرد اشاره دارد و از طرف دیگر در خارج از ذهن وجود دارد؛ بنابراین عینی است. 
»عدالت اجتماعی«: جزء ارزش های اجتماعی است؛ پس کالن )یا متوسط( و ذهنی 
است. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة24 و 25

 »نظم« امری ذهنی و »چراغ راهنما« امر عینی است؛ بنابراین    127
دسته بندی ما براساس عینی و ذهنی بودن پدیده صورت گرفته است. ���������������������صفحة25

 »وفاداری«: امری غیر قابل لمس و ذهنی است )البته ُخرد نیز    128
هست(. / »کنش های اجتماعی انسان«: عینی و ذهنی بودن آن را نمی شود تعیین کرد؛ 
چراکه برخی از کنش های اجتماعی عینی و برخی ذهنی هستند؛ اما می توان گفت که 
در مقایسه با نظام اجتماعی، ُخرد است. / »نظام آموزشی«: همانند نظام اجتماعی، کالن 
است. / »کنش های بیرونی« همه عینی هستند؛ اما ُخرد و کالن بودن آن در مقایسه با 
����������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 24 و 25 پدیده های دیگر مشخص می شود. 

 »نمادها«، عینی و قابل مشاهده هستند )دقت کنید که معنای    129
»ساختمان   / امری ذهنی هستند.  اجتماعی،  ارزش های  اما  است(؛  امر ذهنی  نماد، 
مدرسه« عینی و در مقابل آن »آرمان ها«، ذهنی هستند. / »کنش اجتماعی«، ُخرد و 
در مقابل، »نظام اجتماعی«، کالن است. �������������������������������������������������������������������������������� صفحات 24 و 25

 »مناطق حاشیءهنشین شهری«: عینی است؛ زیرا قابل مشاهده    130
است، می شود به حاشیءه شهر رفت و آن مناطق را دید. / »فداکاری و ایثار«: مفهومی 
ذهنی است. اگر این مفهوم را به صورت شهادت یک سرباز در جنگ بیان کنیم، عینی 
می شود. / »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران«: این بانک دارای مکان معین است؛ 
پس عینی است. / »روادید فرانسه«: روادید فرانسه را داشته باشیم؛ یعنی یک مهر 
بر پاسپورتمان خورده است؛ بنابراین عینی است. / »نهاد فرهنگی«: یک مفهوم کلی 
است که ُبعد مادی و ملموس ندارد؛ پس ذهنی است؛ اما اگر گفته می شد سینما بهمن 
در شهر تهران، در این صورت عینی می شد. / »بازی های کامپیوتری«: عینی و قابل 
مشاهده است. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة25

 ترتیب موارد مطرح شده در صورت سؤال از عمیق ترین تا    131
سطحی ترین الیه عبارت است از: خانواده، نظام تعلیم وتربیت، لهجه های مختلف زبان و 
آداب جشن تولد )البته اگر گزینه ای بود که بعد از خانواده و نظام تعلیم و تربیت، آداب 
جشن تولد و سپس لهجه های مختلف را می آورد آن گزینه درست تر می بود(.� صفحة27

ُبعد    132 دارای  مفهوم  آن  اینکه  یعنی  عینی بودن«:  »مفهوم   
محسوس و مادی باشد. / »مصداق ُخردبودن«: هر دو مثال ارائه شده در گزینه ها 

درست هستند. / »الیءه لهجه های مختلف زبانی«: لهجه به حوزءه سطحی برمی گردد. / 
»الیءه عدالت اجتماعی«: عمیق / »الیءه عقاید و ارزش ها«: عمیق ����������������� صفحات 24، 25 و 27

خانواده    133 اعضای  از  یکی  فرزندان،  که  باشید  داشته  دقت   
هستند، نه از نمادهای آن و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، فرزند بودن در خانواده نقش 
است. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ صفحة26

بر    134 تأثیر  با  کالن  عقاید  جهان«:  الیه های  »عمیق ترین   
ارزش های اجتماعی / »آشکارشدن نهاد اجتماعی«: وقتی اجزا و الیه های جهان اجتماعی 
را در ارتباط باهم در نظر می گیریم. / »نهاد سیاست«: شیوه های قابل قبول رفع نیازهای 
سیاسی افراد را تعیین می کند. / »باور انسان نسبت به اصل جهان«: عمیق ترین پدیدءه 
اجتماعی ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 27 و 28

 »عدم ایجاد تحول مهم«: الیءه سطحی )اگر عبارت این بود:    135
در آن تحول مهمی روی نمی دهد، پاسخ الیءه عمیق بود( / »فرو ریختن جهان اجتماعی 
با حذفشان«: الیءه عمیق / »عدم نقش حیاتی و اساسی«: الیءه سطحی / »دارای تأثیرات 
محدود«: الیءه سطحی / »دارای تأثیرات همه جانبه«: الیءه عمیق ������������������������������������� صفحة27

 »رعایت دستورات دینی«: هنجار )رعایت قوانین، به معنای    136
رعایت هنجارهاست( / »آزادی بهتر از عدالت است.«: ارزش )یک مفهوم را برتر از 
مفهوم دیگر دانسته ایم؛ یعنی به ارزش اشاره کرده ایم( / »لباس زنان جنوبی ایران«: نماد 
/ »جهان، محل گذر است«: عقیده / »لباس مدرسه«: نماد )زیرا این لباس نمایندگی 
یک مفهوم را دارد( ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 27 و 28

137    / هنجار  و  نماد  اجتماعی«:  جهان  الیه های  »سطحی ترین   
»سربازی و ارتش«: یک سر طیف »سربازی« قرار دارد و یک سر دیگر »ارتش«؛ پس 
بیانگر »اندازه و دامنه« است. / »سیاست و اقتصاد«: نهاد اجتماعی ����������� صفحات 24، 25 و 28

تأثیرات    138 عمیق  الیءه  زیرا  است؛  تست  پاسخ   »3« گزینءه   
گسترده دارد نه محدود. الیءه سطحی نیز بیشترین تغییرات را می پذیرد. �������������� صفحة27

 »هدیه دادن به دوست«: امری عینی و ُخرد است. / »تصویر    139
من از معلم«: امری ذهنی و ُخرد است. / »سالگرد ازدواج«: ُخرد است. / »خیابان 
پاستور شهر تبریز«: عینی و ُخرد است. / »علت بی معنانبودن هیچ یک از اجزای جهان 
اجتماعی«: به این دلیل است که تمامی پدیده های اجتماعی دارای معنایی در ذهن 
هستند. / »علت فرو ریختن جهان اجتماعی«: در صورتی که الیءه بنیادین؛ یعنی عقاید و 
ارزش ها، تغییر پیدا کنند آن جهان اجتماعی فرو می ریزد. ������������������������������ صفحات 24، 25 ،27

 »آسیب مقایسءه نادرست پدیده ها با یکدیگر«: آسیب در    140
این نوع مقایسه ها این است که شباهت ها دیده می شود ولی تفاوت ها مورد توجه قرار 
نمی گیرد. / »اهداف کالبدشناسی«: 1. معرفت به ُصنع الهی 2. دست یافتن به علل 
امراض 3. درمان امراض. / »فرهنگ«: پدیدءه کالن است. / »پدیدءه میانه«: مدرسه/ 
��������������������������������������������������������������������������������������� صفحة23 و 24 کالس: ُخرد/ »نظام آموزشی«: کالن 

 عبارت اول: به بیکاری به عنوان یک پدیدءه ُخرد اشاره دارد. /    141
عبارت دوم: به بیکاری به عنوان یک پدیدءه متوسط یا میانه اشاره دارد. / عبارت سوم: 
به بیکاری به عنوان یک امر کالن کلی اشاره دارد. ������������������������������������������������������������������ صفحة24

 در کشورهای نفت خیز ُبعد عینی نفت به عنوان سرمایه وجود    142
داشت ولی ُبعد ذهنی آن مفقود بود. ��������������������������������������������������������������������������������������������������صفحة25

 »سازمان اوپک« یک سازمان واقعی خارج از ذهن ماست،    143
پس ملموس و عینی است. / »اهداف این سازمان« اموری هستند که امر ملموس 
نیستند )یادتان باشد: اهداف امور ذهنی هستند(. / »علم جامعه شناسی« تمامی علوم 
به دلیل علم بودن، اساساً ذهنی هستند. ���������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة24

 یک تست خیلی مهم: »مدرسه« یک سازمان واقعی خارج از    144
ذهن ماست؛ پس ملموس و عینی است. / »مقررات ...« امور ملموس نیستند. )اساساً 
مقررات، امور ذهنی هستند(. / در مورد ُخرد و کالن بودن این دو با توجه به مثال 
کتاب هر دو میانه هستند؛ پس جایگاه آن ها در مرکز قرار می گیرد. ����������� صفحات 24 و 25

 عبارت نوشتاری، »مقررات بازی فوتبال« را نشان می دهد و    145
مقررات بیانگر مفهوم »هنجار« است. / تصویر تختی و مادرش، ارزش گذاری به مادر 
را نشان می دهد و بیانگر مفهوم »ارزش« است. ������������������������������������������������������������������������� صفحة27

 عبارتی که در صورت تست آمده است به الیه های عمیق    146
اشاره دارد. نموداری که نشان می دهد الیه های عمیق اثرگذار هستند، در گزینءه »1« 
آمده است. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة27
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 »آزادی بیان« یا هر نوع آزادی، به دلیل اینکه جزء آرمان ها    147
و ارزش ها قرار می گیرد، ذهنی و غیرمحسوس است. از طرف دیگر در مورد ُخرد و 
کالن بودن آن باید گزینه های بعدی را دید چون به همین شکل نمی توان مشخص 
کرد؛ بلکه باید در مقایسءه بین گزینه ها به نتیجه رسید: )رد گزینه های »2« و »3«( / 
»روستا« در ذهن ساخته نمی شود و جزء ارزش ها و آرمان ها نیست؛ پس امر عینی 
و محسوس است و می توان در مقایسه با شهر و کشور آن را ُخرد دانست. / »دید و 
بازدید عید نوروز« را می توان مشاهده کرد و در ضمن جزء آرمان ها و ارزش ها نیست؛ 
پس محسوس است و عینی و از طرفی، دید و بازدید عید نوروز نسبت به خود عید 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 24 و 25 نوروز ُخرد است. 

 »امنیت اجتماعی« همانند آزادی بیان در دو تست قبل تر    148
است؛ یعنی به دلیل اینکه جزء آرمان ها و ارزش ها قرار می گیرد، ذهنی و غیرمحسوس 
است. پاسخ تست تنها با خواندن قسمت اول مشخص می شود؛ اما برای اطمینان به 
سایر قسمت ها می پردازیم. / »منطقءه شهری« همانند مناطق روستایی سؤال قبل، امری 
عینی یا محسوس است و نسبت به کشور ُخرد؛ اما نسبت به روستا کالن است. این 
بخش در گزینه های »1«، »2« و »4« درست است. / »تحقیقات دانش آموزی« امری 
عینی است؛ چراکه تحقیقات یک سری عملیات است که باید به طور عینی انجام شود 
)مصاحبه کردن، پرسشنامه ُپرکردن و ...( و با آمدن قید دانش آموزی می توان گفت 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 24 و 25 پدیده ای ُخرد است. 

 »محترم شمردن مقررات اجتماعی«: چون امری ذهنی است    149
در محدودءه پدیده های نامحسوس قرار می گیرد و از آن جایی که حوزءه مقررات از 
»حضور در کالس زبان«:  حوزه های کالن است، پس کالن و نامحسوس است. / 
به موسیقی سنتی«:  »عالقه   / است.  ُخرد  پدیده ای در سطح  و  یا عینی  محسوس 
عالقه داشتن در زمرءه امور ذهنی قرار می گیرد و در این مثال، ُخرد است. / »هیئت 
عزاداری ماه محرم«: عینی است؛ اما در سطح متوسط قرار می گیرد. ����������� صفحات 24 و 25

 »اعتماد اجتماعی«: محسوس یا ذهنی و کالن است. پس    150
در این قسمت تمامی گزینه ها درست است به جز گزینءه »1«. / »مراقبت از اموال 
عمومی«: عینی و کالن است. )رد گزینءه »2«( / »عالقه داشتن« به هر چیزی در زمرءه 
امور نامحسوس و ذهنی قرار می گیرد و ُخرد است؛ بنابراین گزینءه »3« نیز رد می شود. 
در مورد بخش سوم؛ یعنی متأثرشدن از خبر کشتی سانچی، پدیده ای ذهنی است؛ اما 
در مورد ُخرد و کالن بودن آن اختالف نظر وجود دارد. در این صورت شما به سراغ 
موارد بعدی بروید و پاسخ را از موارد بعد پیدا کنید؛ سپس جواب این موردی که در 
آن اختالف نظر است به راحتی مشخص می شود. در این سؤال پدیدءه کشتی سانچی 
پدیده ای در سطح کالن در نظر گرفته شده است. ������������������������������������������������������ صفحات 24 و 25

در کتاب منطق با مفهوم نوع، آشنا شدید. شیر و آهو دو نوِع    151
حیوانی هستند. تفاوت شیر و آهو در ویژگی های ذاتی آن هاست؛ ولی تفاوت شیرهای 
مختلف، در ویژگی های َعَرضی آن هاست.��������������������������������������������������������������������������������������� صفحة31

 »عوامل شناخت ما از تنوع جهان های اجتماعی«: 1. رجوع    152
به تاریخ گذشتءه خود 2. گشودن چشم خود بر دنیا. »علل تفاوت جهان های اجتماعی 
و موجودات دیگر«: 1. عدم اراده و آگاهی موجودات دیگر )ناآگاهانه یا غریزی بودن 
رفتار آن ها( 2. وجود آگاهی و اراده در انسان.���������������������������������������������������������������������������� صفحة32

 تفاوت در این است که جهان اجتماعی را انسان آگاه ایجاد    153
می کند؛ ولی رفتار سایر موجودات زنده، ناآگاهانه و غریزی است. .���������������������������� صفحة32

 »تنوع آگاهی و معرفت انسان ها« و همچنین »تنوع اراده و    154
اختیار آن ها«، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود. .��������������������������� صفحة33

 »تغییرات درون جهان اجتماعی«: تفاوت هایی که مربوط به    155
الیه های سطحی جهان اجتماعی )هنجارها و نمادها( باشد، از نوع تفاوت هایی است که 
درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد./ »تغییرات میان جهان های اجتماعی« 
تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق )ارزش ها و عقاید( جهان اجتماعی باشد آن را 
به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند. .��������������������������������������������������������������������������� صفحات 33 و 34

 تفاوت هایی که به »ارزش های کالن، آرمان ها و اعتقادات«    156
باز می گردد، از نوع تفاوت های »میان جهان های اجتماعی مختلف« است. .���������� صفحة34

 کسانی که برای همءه جوامع، مسیر مشابه و واحدی ترسیم    157
می کنند، دیدگاه تک خطی و طولی دارند. .������������������������������������������������������������������������������������ صفحة35

 تفاوت های جوامع مختلف بستگی به دیدگاهی دارد که به    158
آن اعتقاد داریم. .�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة35

 در دیدگاه عرضی بودن فرهنگ، هر فرهنگی مسیر خود را    159
طی می کند و مسیر تحوالت یکسان نیست. ������������������������������������������������������������������������������ صفحة35

 آنچه از مفهوم صورت تست می شود فهمید این است که    160
»به تفاوت میان فرهنگ ها اشاره دارد.«؛ پس دیدگاه عرضی بودن فرهنگ را نشان 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة35 می دهد. 

 اگر ما فقط جهانی را ببینیم که در آن متولد شده ایم، شاید    161
گمان کنیم جهان اجتماعی تنها یک شکل دارد. ������������������������������������������������������������������������ صفحة32

 انسان ها در قبال فرهنگ، موجودی فعال و تأثیرگذار هستند    162
و تنوع معرفت، اراده و اختیار انسان ها، موجب پیدایش جهان های مختلف می شود. 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة33

 »تنوع آگاهی و معرفت انسان ها« و همچنین »تنوع اراده و    163
اختیار آن ها«، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود. / »تبعیض نژادی«: 
ناشی از فرهنگی است که آن را پرورش داده است. / »وظیفءه جامعه شناسان«: مطالعءه 
جوامع صنعتی و شهری غرب بود. ��������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة33

 »مفهوم ویژگی ذاتی«: ویژگی ذاتی، ویژگی است که یک    164
موجود براساس آن شکل گرفته و تمام هویت او را می سازد. / »وظیفءه جامعءهشناسی«: 
مطالعءه جوامع صنعتی و شهری پیشرفته / »یکی از مهم ترین انتقادها به فرهنگ غرب«: 
خودمداری فرهنگ غرب و ساده دیدن فرهنگ جوامع غیرغربی / »ویژگی انسان 
سازندءه جهان اجتماعی«: انسان خالق و فعال است که جهان اجتماعی را می سازد. 
/ »عامل پیدایش جهان های اجتماعی مختلف«: تنوع اراده، اختیار، آگاهی و معرفت 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة32

 »تفاوت هایی که مربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی    165
است.«: یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند. / »تفاوت هایی 
که مربوط به الیه های سطحی و پایین جهان اجتماعی است.«: در درون یک جهان 
اجتماعی واحد است. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 33 و 34

 از آنجایی که در آخر سؤال گفته شده »درون یک جهان    166
اجتماعی«؛ پس نباید الیه های زیرین باشد؛ بنابراین گزینه های »1« و »4« رد می شوند. 
در گزینءه »2« توحید آمده که جزء اعتقادات است و اعتقادات جزء الیه های زیرین و 
عمیق است؛ بنابراین گزینءه »2« را نیز رد می کنیم. ��������������������������������������������������������������� صفحة34

 گزینءه »1«، به جهان های مختلف اشاره دارد که در عرض    167
یکدیگر قرار می گیرند. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة35

 بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »1«: بخش سوم آن نادرست    168
است./ گزینءه »2«: بخش سوم آن نادرست است./ گزینءه »4«: بخش دوم آن نادرست 
است. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحة35

 »مفهوم ویژگی های َعَرضی«: ویژگی های سطحی و بیرونی    169
قطعاً ذاتی نیستند و عرضی هستند. / »باور جامعه شناسان نسبت به جوامع ابتدایی«: 
این جوامع، گذشتءه تاریخ بشر هستند و در دوران کودکی به سر می برند. / »جهان 
اجتماعی مبتنی بر تبعیض نژادی«: آپارتاید / »تغییرات کالن و عمیق«: در الیه های 
عمیق روی می دهد که همان عقاید، ارزش ها و آرمان ها هستند. ������������������� صفحات 33 و 34

 روش پاسخ گویی به این نوع تست ها: هر نوع تغییری که    170
مربوط به »هنجارها و نمادها« باشد، از نوع تغییرات سطحی است. »تغییر در نحوءه 
مراسم عروسی جوانان« و »تغییر در قوانین راهنمایی و رانندگی« هر دو مربوط به حوزءه 
قواعد هستند، در نتیجه مربوط به هنجار هستند. »تغییر در باور نسبت به خداوند و 
دین الهی« و »تغییر در باور به عدالت در نظام کیفری« مورد اول مربوط به عقاید و 
مورد دوم مربوط به حوزءه ارزش ها هست و هر دو مربوط به سطوح عمیق مربوط 
هستند. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 33 و 34

 »یکی از الیءه های عمیق جهان اجتماعی انسان«: خالفت و    171
کرامت انسان / »چگونگی حفظ هویت جامعه در عین ارتباط با جهان های اجتماعی 
دیگر«: با حفظ هویت خود، به صورت فعاالنه و متناسب با نیاز خود از دستاوردهای 
جهان های اجتماعی دیگر بهره ببرد. / »باور افراد به ضرب المثل همءه راه ها به ُرم ختم 
می شوند.«: زندگی اجتماعی بشر یک مسیر را طی می کند. )دیدگاه تک خطی یا طولی 
به تاریخ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحات 33 و 34

 »الف«: »مفهوم نگاه تک خطی به تاریخ«: همءه جوامع در یک    172
خط قرار می گیرند. / »ب«: »نوع تفاوت های جهان اجتماعی اسالم و جهان اجتماعی 
شبه جزیره عربستان«: از نوع تفاوت در الیه های عمیق است؛ پس تفاوت در عقاید و 




