
  

  
  



  



  

  
  
  
  

  مدرسان و داوطلبان كنكور سراسري
  سالم و احترام

هاي دهم، يازدهم و دوازدهم بـراي نخسـتين    شناسي دوره متوسطه دوم شامل پايه هاي جامعه با تغيير نظام آموزشي، كتاب
هـاي درسـي چـاپ     ولي ما كتاب حاضر را بر اساس آخرين تغييرات كتاب. قرار گرفتند 98بار منبع سؤاالت كنكور سراسري 

گـردد.   حاضر تأليف و تقديم مي پاسخ به نياز داوطلبان گرامي كنكور، كتاب برايآماده كرديم.  99و براي آمادگي كنكور  98
  هاي درسي برخوردار است.   تري نسبت به كتاب اين كتاب در عين غني بودن از مطالب، از زبان و بيان ساده

بنـدي   شناسي دهم تا دوازدهم است. در هر درس ابتدا درسنامه مربوط ارائه شده كه از طريـق دسـته   جامعه  كتاب شامل مطالب
كنـد.   آموزان را به نكات تستي و مفهومي جلـب مـي   گذاري كردن نكات مهم درس توجه دانش و شمارهمطالب به صورت نمودار 

اي مربوط به آن درس و پاسخ تشريحي آنها آمده است كه نقش مهمي در تعميق و تكميـل يـادگيري    هاي چهارگزينه سپس پرسش
هاي كليدي مطرح گرديده است تا بـدين وسـيله، داوطلبـان     خاي با پاس داوطلبان عزيز دارد. در پايان هر درس نيز يك آزمون دوره

  هايشان را مورد ارزيابي قرار دهند.  آموخته
قرار گيرد. تقاضا داريم كنكور و داوطلبان  معارف اسالمي -آموزان علوم انساني  ، دانشمدرسان محترم ةاميد است مورد استفاد

  مند نماييد.  هرهاصالحي خود ب هايسازنده و نظر هايانتقاد باما را 
  در پايان، از تمام كساني كه در مراحل مختلف تأليف و چاپ كتاب ما را ياري نمودند سپاسگزاريم:

  مدير محترم دپارتمان علوم انساني انتشارات مبتكران ؛جناب آقاي اصغر حجازيان -
  چيني حروفمدير واحد  ؛مبينخدايار جناب آقاي  -
  بندي كتاب تايپ و صفحه برايانم آهنگر سركار خانم بختياري و سركار خ -
هاي تشريحي به ما كمك كردند و ساير همكاران گرامي در  سركار خانم مبينا تاجيك كه در ويراستاري علمي و نوشتن پاسخ -
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 9   هاي ما درس اول: كنش  

 

 
 ها هاي كنش ويژگي انواع كنش

 كنش آگاهانه

  ـ وابسته به آگاهي انسان است. 
  شود. ـ كنش بدون آگاهي انجام نمي

 تواند سخن بگويد (مانند نوزادان) ـ اگر فردي به كلمات يك زبان آگاهي نداشته باشد نمي

  كنش ارادي

  ي انسان وابسته است. ـ كنش به اراده
  شود. انجام نميـ اگر اراده و خواست انسان نباشد كنش 

  ـ اين ويژگي در كنار ويژگي آگاهانه بودن الزم و ضروري است. 
  شود.  ـ اگر فردي آگاه به انجام كنش باشد ولي تصميم به انجام دادن آن نگيرد كنش او انجام نمي

  شوند. هاي طبيعي بدن مثل ضربان قلب، گردش خون و... چون ارادي نيستند پس كنش محسوب نمي ـ فعاليت

  كنش هدفدار

  شود. آغاز مي» چرا چنين كاري كردي؟«ـ اين نوع كنش با پرسش 
  شود. ـ فعاليت هر انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي

  ـ ممكن است انسان به قصد و هدف خود نرسد اما بازم فعاليت او هدفدار بوده است.

يا قصد مـاهيگري و يـا   گذارد يا قصد لذت بردن از طبيعت  اي قدم مي فردي كه به رودخانه  
  قصد شنا و يا... را دارد (هدف دارد).

  كنش معنادار
  دهند. ها با توجه به اين ويژگي كنش خود را انجام مي ـ انسان

  ـ مثل بلند كردن دست، توسط نمايندگان مجلس براي گرفتن اجازة صحبت يا رأي دادن و... 
  

  هر كنشي آثار و پيامدهايي دارد.
  برخي از پيامدهاي كنش، به ارادة افراد، يعني خود كنشگر يا افراد ديگر وابسته است. 

  شوند. پيامدهاي ارادي خودشان كنش محسوب مي  پيامدهاي ارادي
و استاد متناسب با تالش او دهد  هاي امتحاني پاسخ مي كند (كنش انساني) و به پرسش آموزي كه كتاب درسي خود را مطالعه مي دانش

  دهد. به او نمره مي
 آموز  پاسخ به سؤاالت امتحاني توسط دانش (به ارادة فرد بستگي دارد) پيامد ارادي  

 درس اول 

 های ما کنش
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 آموز است.  نمره دادن استاد پيامد ارادي مطالعة دانش ي فرد بستگي ندارد) (به اراده  
  به ارادة پاسخ دهندة سالم، وابسته است. پاسخ سالم فردي را دادن پيامد ارادي كنش آدمي است، كه 

 ي فرد وابسته باشند نيست بلكه يك سري پيامدهاي غيرارادي نيز وجود دارد. گونه كه به اراده هاي كنش اين همة پديده 

 اند. ها را اراده كند، بلكه نتيجة طبيعي كنش اين دسته از پيامدها (غيرارادي) كنش نيستند كه الزم باشد كنشگري آن 

 ها وابسته اسـت، احتمـالي    شود ولي پيامدهايي كه به ارادة انسان يامدهاي غيرارادي كنش انسان، قطعي است، يعني حتماً انجام ميپ
 شود. شود و اگر نخواهند، انجام نمي است، يعني ممكن است انجام بشود يا انجام نشود اگر افراد آن را اراده كنند، انجام مي

  دهند. ها را انجام مي ها، آن ها با توجه به پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برخي از كنش انساندر بسياري از مواقع 

     مثل پرهيز از سيگار كشيدن به علت پيامدهايي مثل بيماري و سرطان يا تشويق به ورزش كردن به علت پيامـدهايي مثـل نشـاط و
 سالمت جسمي و روحي آن.

   



    
 11   هاي ما درس اول: كنش  

   
  ؟نيستكنش انساني شامل كدام ويژگي  - 1

  طبيعي) 4  آگاهانه )3  با معنا) 2  ارادي )1  
ها به چه دليل تا مقاطعي  است. بچه .............كند داراي  گيرد و هدفي كه دنبال مي اي كه براساس آن شكل مي هاي انساني، با توجه به آگاهي كنش - 2

  توانند حرف بزنند؟ از دوران كودكي نمي
  ي ـ معنادار بودنمعناي خاص) 2    معناي خاصي ـ عدم آگاهي )1  
  دار ـ معنادار بودن هدف) 4    دار ـ عدم آگاهي هدف )3  

  ماند؟ كدام ويژگي كنش اگر در انسان از بين برود فرد از گفتار باز مي - 3
  ارادي بودن) 4  دار بودن هدف )3  از دست آگاهي) 2  ارادي بودن  )1  

  ..............و تصميم به انجام آن نشانة اين است كه  نادرستآگاهي داشتن به كار  - 4
  كنش انساني در موقعيت مختلف تقاوت دارد، هرچند در برخي موارد به مقصود نرسد. )1  
  كنش انساني داراي هدف است و با فعاليت حيوانات تفاوت دارد.) 2  
  است.گيرد به همين خاطر معنادار  كنش انساني براساس هدف خاصي شكل مي )3  
  گيرد، ولي عالوه بر آن انسان بايد انجام فعاليتي را با ارادة خود انتخاب كند. كنش انساني براساس آگاهي شكل مي) 4  

دهـد و   شـود. ورزش صـبحگاهي انجـام مـي     مند مي خواند و از ثواب نماز اول وقت بهره شود و سر وقت نماز مي فردي صبح زود از خواب بيدار مي - 5
  ت. كدام گزينه اشاره به پيامد ارادي كنش دارد؟سرحال و شاداب اس

  مندي از ثواب نماز اول وقت تر و بهره گردش خون سريع )1  
  برخاستن از خواب در صبح زود و ورزش صبحگاهي) 2  
  مندي از ثواب آن پيامدهاي ارادي كنش اوست. سروقت نماز خواندن و بهره )3  
  ال و شاداب شدن از ورزش صبحگاهي.مندي از پاداش نماز اول وقت و سرح بهره) 4  

  كدام گزينه در مورد پيامدهاي ارادي و غيرارادي درست است؟ - 6
  پيامدهاي غيرارادي كنش انساني به ارادة فرد انساني وابستگي ندارد و اين نوع پيامدها احتمالي است. )1  
  نوع پيامدها احتمالي است. پيامدهاي غيرارادي كنش انساني به ارادة فرد انساني وابستگي دارد و اين) 2  
  پيامدهاي غيرارادي كنش انساني به ارادة فرد انساني وابستگي ندارد و اين نوع پيامد قطعي است. )3  
  پيامدهاي ارادي كنش انساني به ارادة فرد انساني وابستگي دارد و اين نوع پيامد قطعي است.) 4  

  مصرف سيگار كشيدن درست است؟كدام گزينه در مورد پيامدهاي ارادي و غيرارادي  - 7
  هاي تنفسي از پيامدهاي غيرارادي آن است و اخراج از كار از پيامدهاي ارادي كه وابسته به ديگران است. بيماري )1  
  كم شدن حافظه از پيامدهاي غيرارادي آن است و افسردگي جزو پيامدهاي ارادي است. ) 2  
  از دست دادن كار از پيامدهاي ارادي كه وابسته به ارادة كنشگر است.آلزايمر از پيامدهاي غيرارادي آن است و  )3  
  تيره شدن رنگ پوست از پيامدهاي غيرارادي آن است و كم شدن اشتها از پيامدهاي ارادي كه وابسته به ارادة كنشگر است.) 4  

  است؟ نادرستيك  يك از عبارات زير درست و كدام به ترتيب در رابطه با كنش كدام - 8
  كنش نيز مانند فعاليت ساير مخلوقات است.  الف)  
  گيرد.  صورت نمي درستهمه كنش براساس آگاهي  ب)  
  سخن گفتن يك كنش است. ج)  

  نادرست ـ درست ـ درست) 2    درست ـ نادرست ـ درست )1  
  نادرست ـ نادرست ـ نادرست) 4    نادرست ـ نادرست ـ درست )3  
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  . ...............ها از دست بدهيم  اند. اگر ما آگاهي خود را نسبت به كلمات و معاني آن يعني نتيجه طبيعي كنش ...............برخي از پيامدهاي كنش  - 9
  شود. معنا مي ارادي ـ گفتار بي) 2  شود. معنا مي غيرارادي ـ گفتار ما بي )1  
  مانيم. ارادي ـ از گفتار باز مي) 4  مانيم. غيرارادي ـ از گفتار باز مي )3  
  زير اشاره به كدام ويژگي كنش دارد؟مطلب  - 10

  »خواهد شنا كند. خواهد از ديدن آب و شنيدن صداي آن لذت ببرد، شايد هم مي نشيند يا قصد ماهيگيري دارد يا مي اي مي فردي كه لب رودخانه«
  دار هدف) 4  ارادي )3  معنادار بودن ) 2  آگاهانه بودن )1  
  كند اگر از او بپرسند چرا چنين كاري كردي، اشاره به كدام ويژگي كنش دارد؟ را باز مي خيزد و پنجرة اتاق فردي از ميان جمع برمي - 11
  معنادار بودن) 4  دار بودن هدف )3  آگاهانه بودن ) 2  ارادي بودن  )1  
  به ترتيب درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد. - 12

  بودن كنش است.ناتواني در سخن گفتن به زبان خاص اشاره به آگاهانه  الف)  
  دار بودن كنش دارد. خواهد از ديدن آب لذت ببرد اشاره به هدف نشيند مي فردي كه لب رودخانه مي ب)  
  براي انجام يك كنش فقط آگاهي ضروري است. ج)  

  درست ـ درست ـ نادرست) 2    نادرست ـ درست ـ درست )1  
  درست ـ نادرست ـ درست) 4    نادرست ـ نادرست ـ درست )3  
  است. .............دهد و پيامدهاي ارادي كنش  هاي كنش انساني را نشان مي يك از ويژگي قرار گرفتن بر سر دو راهي كدام - 13
  آگاهي بودن ـ احتمالي) 4  آگاهي بودن ـ قطعي )3  ارادي بودن ـ احتمالي ) 2  ارادي بودن ـ قطعي )1  
  ؟نيستنساني درست هاي زير در ارتباط با پيامدهاي كنش ا يك از گزينه كدام - 14
  ها نيست. پيامدهاي غيرارادي كنش برخالف خود كنش، وابسته به آگاهي و ارادة انسان )1  
  كنند. ها به دليل پيامدهاي نامطلوبشان خودداري مي انسان از انجام برخي كنش) 2  
  پيامدهاي ارادي خودشان كنش هستند. )3  
  د.پيامدهاي غيرارادي نتيجه غيرطبيعي كنش هستن) 4  
  ؟شود نميكدام گزينه زير كنش انساني محسوب  - 15
  برد. آموزي كه دست خود را سر كالس باال مي دانش) 2  بوق زدن يك راننده پشت چراغ قرمز )1  
  ها جريان داشتن خون در رگ) 4  آموزان از جاي خود با ورود معلم بلند شدن دانش )3  
  كند؟ هاي كنش مي ويژگيهر كدام از عبارات زير به ترتيب اشاره به كدام  - 16

معلم متناسـب  «ـ » شود گيرد دست و صورت او پاكيزه مي فردي به صورت مداوم وضو مي«ـ   »گردد وقتي انسان ورزش كند سرحال و شاداب مي«  
  »دهد. آموز به او نمره مي با تالش دانش

  ارادي ـ پيامد طبيعي پيامد ارادي ـ پيامد) 2  پيامد غيرارادي ـ پيامد غيرارادي ـ پيامد ارادي   )1  
  پيامد غيرارادي ـ پيامد ارادي طبيعي ـ پيامد طبيعي) 4  پيامد غيرارادي ـ پيامد طبيعي ـ پيامد ارادي  )3  
  است. ...............و  ................پيامدهاي طبيعي كنش به اراده  - 17
  وابسته است ـ احتمالي) 4  وابسته است ـ احتمالي   )3  وابسته نيست ـ قطعي ) 2  وابسته نيست ـ احتمالي  )1  
  يك از عبارات زير درست يا نادرست است؟ به ترتيب كدام - 18

  پيامدهاي غيرارادي كنش احتمالي است. الف)  
  پيامدهايي كه به ارادة انسان وابسته است قطعي است. ب)  
  پيامدهاي ارادي به ارادة افراد انساني بستگي دارد. ج)  

  درست ـ نادرست ـ درست) 2    درست ـ درست ـ نادرست  )1  
  درست ـ نادرست ـ درستنا) 4    نادرست ـ درست ـ درست )3  
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  . ................هر كدام از عبارات زير به ترتيب اشاره دارد به  - 19
  »گشايد خيزد و در پنجره اتاق را مي برميهنگامي كه فردي از ميان «ـ » توانيد با مردم آن كشور صحبت كنيد شويد نمي وقتي وارد كشوري مي«  

  دار بودن كنش آگاهانه بودن كنش ـ هدف) 2  دار كنش ـ ارادي بودن كنش  هدف )1  
  دار بودن كنش ـ آگاهانه بودن كنش هدف) 4  معنادار بودن كنش ـ ارادي بودن كنش )3  
  . ................گزينه  زج بهها درست است  همه گزينه - 20
  شود كه به ارادة او بستگي ندارد. كند، پاسخ سالم او پيامد طبيعي كنش او محسوب مي م ميفردي كه سال )1  
  پيامدهاي غيرارادي نتيجه طبيعي كنش هستند.) 2  
  پيامدهاي وابسته به ارادة افراد انساني ممكن است انجام شود يا نشود. )3  
  شود. پيامدهاي غيرارادي كنش انساني حتمًا انجام مي) 4  
 )93(خارج كشور   شناسي به كار رفته را به ترتيب مشخص كنيد:  در متن زير مفاهيم جامعه - 21

آموزان كه بـدون صـف و بـا عجلـه وارد      آموزان با رعايت حق تقدم وارد كالس شدند. يكي از دانش در يك دبستان، زنگ كالس به صدا درآمد. دانش«
  »د كرد.زآموزان گوش او خنديدند. معلم در مورد عدم رعايت مقررات مطالبي را به دانش آموزان به كالس شده بود، زمين خورد، بعضي از دانش

  پذيري كنش اجتماعي ـ پيامد طبيعي كنش اجتماعي ـ پيامد ارادي كنش اجتماعي ـ جامعه )1  
  كنش انساني ـ پيامد ارادي كنش اجتماعي ـ پيامد طبيعي كنش اجتماعي ـ كنترل اجتماعي )2  
  ذيري ـ هنجار اجتماعي ـ پيامد غيرارادي كنش اجتماعي ـ پيامد طبيعي كنش اجتماعيپ جامعه )3  
  ارزش اجتماعي ـ پيامد ارادي كنش اجتماعي ـ پيامد طبيعي كنش اجتماعي ـ كنترل اجتماعي )4  
 )94(سراسري   هريك از عبارات زير به ترتيب مربوط به كدام قسمت از نمودار است؟  - 22

  ـ اجازه خواستن از معلم 
  ـ ياد گرفتن درس 

  هاي امتحاني ـ پاسخ دادن به پرسش
  ـ غمگين شدن از يك خبر

  الف ـ ج ـ ج ـ د )1  
  ب ـ د ـ الف ـ ج )2  
  الف ـ ج ـ الف ـ د )3  
  ج ـ الف ـ الف ـ ب )4  

  
  

   

الف

ب

ج

د

اهنساهن� �نش پ�امد و هنوع

و يالايراد
ب�روهن�

غ�رطب�ع�
دلايروهن� و

و يغ�رالايراد
دلايروهن�

و طب�ع�
دلايروهن�
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  بودنمعنادار  ـ4دار بودن  هدفـ 3ارادي بودن  ـ2آگاهانه بودن  ـ1 هاي كنش: ويژگي  »4«گزينه  .1
  توانند حرف بزنند. ها به علّت عدم آگاهي از كلمات نمي ماند از اين رو بچه اگر انسان آگاهي خود از كلمات را از دست بدهد از گفتار باز مي  »1« گزينه .2
  ماند. اگر انسان آگاهي خود از كلمات را از دست بدهد از گفتار باز مي  »2«گزينه  .3
بودن كاري آگاه باشـد ولـي    نادرستبودن كاري آگاه باشد ولي تصميم به انجام آن نگيرد يا برعكس به  درستبه  ممكن است فردي  »4«گزينه  .4

  تصميم بگيرد آن را انجام دهد.
شود، ولي پيامـدهايي كـه بـه ارادة انسـان وابسـته اسـت        پيامدهاي طبيعي و غيرارادي كنش انساني قطعي است، يعني حتماً انجام مي  »2« گزينه .5

  تمالي است.اح
  پيامد ارادي، احتمالي است ولي پيامد غيرارادي طبيعي و قطعي است.  »3«گزينه  .6
  هاي تنفسي خارج از كنترل فرد است و غيرارادي و قطعي است. و بيماري استپيامد ارادي اخراج از كار است كه احتمالي   »1«گزينه  .7
  فعاليت مخلوقات نيست. كنش انسان داراي اراده و آگاهي و... مانند ساير  »2« گزينه .8
  قطعي است. احتمالي است. كنش غيرارادي  كنش ارادي   »3«گزينه  .9

  توان پرسيد چرا چنين كاري كردي؟ زيرا فعاليت با قصد و هدف خاصي انجام شده است. دار است از كنشگر مي كنش هدف  »4«گزينه  .10
  كند. بودن كنش ميدار  پاسخ به پرسش چرا چنين كاري كردي؟ اشاره به هدف  »3« گزينه .11
  براي انجام كنش عالوه بر آگاهي، اراده هم ضروري است.  »2«گزينه  .12
  دو راهي قرار گرفتن به ارادي بودن كنش اشاره دارد.  »4«گزينه  .13
  پيامدهاي ارادي نيمه طبيعي كنش است.  »4« گزينه .14
  ها، فعاليت طبيعي بدن است. جريان داشتن خون در رگ  »4«گزينه  .15
 خارج از كنترل فرد است و طبيعي است.  شود  انسان ورزش كند، سرحال و شاداب ميوقتي   »1«گزينه  .16

  پيامد غيرارادي قطعي است.   شود  گيرد دست و صورت او پاكيزه مي فردي به صورت مداوم وضو مي
  پيامد ارادي است كه وابسته به اراده معلم است. دهد  آموز به او نمره مي معلم متناسب با تالش دانش

  قطعي است.  پيامد طبيعي ـ غيرارادي   »2« گزينه .17
 قطعي و طبيعي است. پيامدهاي غيرارادي   »4«گزينه  .18

  پيامدهايي كه به اراده انسان وابسته است و احتمالي است.
 دار و معنادار است. هدفوقتي ما آگاهي به كلمات نداشته باشيم قادر به صحبت كردن نيستيم. در پاسخ به سؤال چرايي است پس   »2« گزينه .19

  پاسخ سالم پيامد ارادي و غيرطبيعي است.  »1« گزينه .20
 به صدا درآمدن زنگ كالس به علت تأثير و توجه به ديگران، نمونة يك كنش اجتماعي است.  »1«گزينه  .21

آموزان  يدن دانش. خنداستآموزان به كالس پيامد طبيعي به صدا درآمدن زنگ كالس كه يك كنش اجتماعي است،  وارد شدن دانش
شود. بيان مطالبي در مورد  پيامد ارادي به زمين خوردن آن فرد است كه چون در مقابل ديگران بوده، يك كنش اجتماعي محسوب مي

 .استپذيري  رعايت قوانين توسط معلم، نمونة جامعه
  كنش بيروني اجازه خواستن از معلم   »3« گزينه .22

  روني پيامد طبيعي كنش و د يادگرفتن درس 
  پيامد ارادي كنش و كنش بيروني هاي امتحاني پاسخ دادن به پرسش

  پيامد طبيعي كنش و كنش دروني  غمگين شدن از يك خبر 
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   تأمل كردن، احساس خوشحالي كه دروني باشد. كنش دروني   
  ها  انواع كنش

  راه رفتن، خنديدن و...  كنش بيروني   
 شود. كنش اجتماعي، نوعي كنش است كه با توجه به ديگران انجام مي 

  ها است. ها و اعمال آن ديگران و ويژگيدر كنش اجتماعي آگاهي و ارادة كنشگر، ناظر به 

سارقي كه در خياباني خلوت مشغول سرقت از اتومبيلي است حتي اگـر كسـي او را نبينـد بـاز هـم كـنش او كنشـي         
 گيرد. اجتماعي است زيرا با توجه به ديگران و (حضور ديگران در ذهن سارق) انجام مي

  گيرد. نميكنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت 

  هايي اجتماعي هستند. هايي از پديده بانك، مسجد، خانواده و نمادها و... نمونه ي اجتماعي  پديده
 هستندهاي اجتماعي آثار و پيامد آن  ي اجتماعي است و ساير پديده كنش خُردترين پديده. 
  گويند. مي» ي اجتماعي پديده«به كنش اجتماعي و پيامدهاي آن 

شـود   خالي و به تنهايي مشغول سيگار كشيدن است (كنش انساني) حال، فرد ديگري وارد اتاق او مـي فردي در اتاقي  
  كند (پيدايش يك هنجار). (كنش اجتماعي و فرد اول به احترام فرد دوم (تحقق يك ارزش) سيگار خود را خاموش مي

  قرار گرفته است.هنجار اجتماعي، شيوة انجام كنش اجتماعي است؛ كه مورد قبول افراد جامعه 

  شيوة احوالپرسي در هر جامعه يك شيوة معيني است.  
 هاي مطلوب و خواستني است كه مورد توجه و پذيرش همگان است و افـراد يـك جامعـه     هاي اجتماعي، آن دسته از پديده ارزش

 ها گرايش و تمايل دارند. نسبت به آن

 گيرد. اگر كنشي، اجتماعي نباشد، هيچ هنجاري شكل نمي 

 هاي اجتماعي مانند: عدالت، امنيت و آزادي و... محقق نخواهند شد. يك از ارزش اگر كنشي اجتماعي نباشد، هيچ 

 پـذيري و كنتـرل    هـاي جامعـه   هاي اجتماعي تحقق پيدا كردنـد، پديـده   ها و هنجارهاي اجتماعي بعد از اينكه از طريق كنش ارزش
 سازند. اجتماعي را ضروري مي

 كنند. ها و هنجارها را به افراد منتقل مي تعليم و تربيت، تشويق و تنبيه، ارزش پذيري و كنترل اجتماعي از طريق: امعههايي مثل ج پديده 

 بخشند. ها تداوم مي ها و هنجارها، به آن افراد جامعه با عمل كردن براساس ارزش 

دوم   درس 

 های اجتماعی پدیده
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  هاي پديدة اجتماعي ويژگي
  آورند. ها در ارتباط با يكديگر به وجود مي ها را انسان آن -1
  ها معنادار هستند. كنند پس اين پديده از آن جايي كه افراد با آگاهي و اراده و هدف عمل مي -2
  شوند. ها مستقل مي هاي اجتماعي به مرور از انسان پديده -3
  ها به وجود آورند. زندگي انسانها و  هايي را براي كنش ها و محدوديت  توانند فرصت مي -4
  هاي طبيعي در نظر بگيرند. هاي اجتماعي را همانند پديده يابند كه افراد پديده ها تا جايي ادامه مي ها و محدوديت فرصت -5
 هاي طبيعي ساختة دست بشر نيست. كنند ولي پديده ها خلق مي هاي اجتماعي را انسان پديده  
 ي اجتماعي است. پوشش يك پديده 
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  آثار و پيامد آن است. ...............خردترين پديده اجتماعي است و ساير  ............... - 1

  كنش انساني ـ پديده اجتماعي ) 2  كنش اجتماعي ـ پديده اجتماعي   )1  
  كنش انساني ـ كنش اجتماعي) 4  كنش اجتماعي ـ كنش اجتماعي  )3  

  نامند. مي ...............شيوه انجام كنش كه مورد قبول اعضاي جامعه است  - 2
  پذيري جامعه) 4  پديده اجتماعي   )3  ارزش اجتماعي ) 2  هنجار اجتماعي )1  

  است. ...............و  ...............منظور از كنش اجتماعي چيست و پديده اجتماعي محصول  - 3
  ها و هنجارها و پيامدهاي آن.  گيرد ـ ارزش ان انجام ميهايي كه با توجه به ديگر كنش )1  
  گيرد ـ كنش اجتماعي و پيامدهاي آن. هايي كه با توجه به ديگران انجام مي كنش) 2  
  دهد ـ كنش اجتماعي و پيامدهاي آن. هايي كه انسان انجام مي كنش )3  
  آن. دهد ـ ارزش و هنجارها و پيامدهاي هايي كه انسان انجام مي كنش) 4  

  هايي هستند؟ به ترتيب چه نوع كنش» راه رفتن«ـ » تفكر كردن«ـ » شود خاموش كردن سيگار وقتي كسي وارد اتاق مي« - 4
  كنش انساني ـ كنش دروني ـ كنش فردي ) 2  كنش اجتماعي ـ كنش دروني ـ كنش بيروني  )1  
  ـ كنش بيروني كنش انساني ـ كنش فردي ) 4  كنش اجتماعي ـ كنش بيروني ـ كنش دروني  )3  

تـوان نتيجـه    كند، مـي  وقتي فردي در كالس حضور دارد ولي توجه به اطرافيان و معلم ندارد و در ذهن خود بازي فوتبال شب گذشته را تحليل مي - 5
  ................گرفت 

  گيرد. كنش اجتماعي است چون در حضور ديگران صورت مي )1  
  گيرد. با اراده و آگاهي فرد صورت مي كنش اجتماعي است چون در حضور ديگران و) 2  
  افتد. ها اتفاق مي كنش اجتماعي نيست چون بدون توجه به آن )3  
  كنش اجتماعي نيست چون اراده و آگاهي ديگران را در نظر نگرفته است.) 4  

  . ...............همه عبارات زير اشاره به كنش اجتماعي دارد به جز گزينه  - 6
  كه مورد قبول ديگران است. رعايت قوانين مدرسه )1  
  هاي مخفي رعايت قوانين و راهنمايي رانندگي در نيمه شب و به درو از دوربين) 2  
  توجه به حركت و سخنان طرف مقابل هنگام سخنراني )3  
  جا است. كشيدن سيگار در اتاق كه فرد به تنهايي در آن) 4  

  كنيد.درست يا نادرست بودن هريك از عبارات زير را مشخص  - 7
  پديده اجتماعي محصول كنش انساني و پيامدهاي آن است. الف)  
  كنس انساني خردترين پديده اجتماعي است. ب)  
  كنند. پديده اجتماعي در ارتباط با ديگران و با اراده و آگاهي ايجاد مي ج)  

  نادرست ـ درست ـ نادرست) 2     نادرست ـ درست ـ درست )1  
  نادرست ـ نادرست ـ نادرست) 4    درست ـ نادرست ـ نادرست )3  

  است. ...............بستگي دارد. خردترين پديده اجتماعي،  ...............تحقق امنيت، آزادي و عدالت به  - 8
  كنش انساني ـ كنش اجتماعي) 2  كنش اجتماعي ـ كنش اجتماعي  )1  
  هنجارها ـ كنش انساني ) 4     ها ـ كنش اجتماعي ارزش )3  
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  بودن هر يك از عبارات زير را مشخص كنيد. درست يا نادرست - 9
  هاي طبيعي است. پديده اجتماعي همانند پديده الف)  
  اند. هاي اجتماعي محصول شيوه انجام كنش پديده ب)  
  گيرد. انديشيم كنش اجتماعي نمي هنگامي كه ما دربارة افراد مي ج)  

  نادرست ـ نادرست ـ درست) 2    نادرست ـ درست ـ نادرست  )1  
  درست ـ درست ـ درست) 4    نادرست ـ نادرست ـ نادرست )3  
  اند. هاي مطلوب و خواستني هستند كه مورد پذيرش همگان پديده ...............گيرد و  شكل نمي ...............و  ...............اگر كنش اجتماعي نباشد  - 10
  ي اجتماعيارزش و هنجارها ـ هنجارها) 2  ارزش و هنجارها ـ ارزش اجتماعي  )1  
  ها و جهان اجتماعي ـ هنجارهاي اجتماعي ارزش) 4  ها و پديده اجتماعي ـ ارزش اجتماعي  ارزش )3  
  . ............... گزينه جز بهنيست  درستها در رابطه با كنش اجتماعي  همه گزينه - 11
  گيرد. انديشيم كنش اجتماعي صورت نمي هنگامي كه ما دربارة افراد مي )1  
  گيرد. شود كه صرفاً براي تأمين نيازهاي خاص كنشگران صورت مي هايي اطالق مي اجتماعي به مجموعه فعاليتكنش ) 2  
  ها نيست. ها و اعمال آن در انجام كنش اجتماعي، آگاهي و اراده كنشگر ناظر به ديگران، ويژگي )3  
  ود.ش كنش اجتماعي، نوعي كنش انساني است كه با توجه به ديگران انجام مي) 4  
هـا و زنـدگي    را براي كنش ...............و  ...............شوند و  اند منتقل مي ها را به وجود آورده هايي كه آن به مرور زمان، نسبت به انسان ............... - 12

  كنند. ها ايجاد مي آن
  كنش انساني ـ اراده و آگاهي) 2  ها  ها و محدوديت كنش اجتماعي ـ فرصت )1  
  ها  پديده اجتماعي ـ فرصت و محدوديت) 4    اجتماعي ـ اراده و آگاهيجهان  )3  
  باشد. ...............شود كه  است و عدالت و آزادي زماني محقق مي ...............و  ...............پذيري و كنترل اجتماعي محصول  جامعه - 13
  عي ارزش و هنجارها ـ كنش اجتما) 2  ارزش و هنجارها ـ كنش انساني  )1  
  كنش اجتماعي و كنش انساني ـ پديده اجتماعي ) 4  كنش اجتماعي و هنجارها ـ پديده اجتماعي  )3  
هايي مطلوب و خواستني هستند كه مـورد   هاي اجتماعي پديده شود و ارزش ، نوعي كنش انساني است كه با توجه به ديگران انجام مي ...............  - 14

  است. ...............
  پديده اجتماعي ـ مورد قبول همگان) 2  كنش اجتماعي ـ مورد قبول همگان )1  
  پديده اجتماعي ـ پذيرش همگان) 4  كنش اجتماعي ـ پذيرش همگان )3  
  . ...............است به جز گزينه  درستهاي اجتماعي  ها در رابطه با پديده همه گزينه - 15
  شوند. اند منتقل مي هايي كه آن را به وجود آورده انهاي اجتماعي به مرور زمان، نسبت به انس پديده )1  
  كنند. ها ايجاد مي ها و زندگي آن هايي را براي كنش ها و محدوديت هاي اجتماعي فرصت پديده) 2  
يـده اجتمـاعي   كننـد پد  جا كه افراد انساني با آگاهي و اراده و هـدف عمـل مـي    آيد و از آن پديده اجتماعي در ارتباط با ديگران به وجود مي )3  

  معنادار است.

  هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده اند و پديده هاي اجتماعي محصول شيوة انجام كنش پديده) 4  
گيـرد و هنجارهـاي    صـورت مـي   ...............و  ...............كنـد بـه ترتيـب     شود و ديگري سيگار خـود را خـاموش مـي    هنگامي فردي وارد اتاق مي - 16

  است. ...............اعي مورد اجتم
  كنش اجتماعي ـ هنجار ـ مورد قبول ديگران) 2  ارزش ـ هنجار ـ توجه كنش اجتماعي )1  
  هنجار ـ ارزش ـ توجه كنش اجتماعي ) 4  ارزش ـ هنجار ـ مورد قبول ديگران )3  
  است. ...............ها محصول  كند و آن از طريق تعليم و ترتيب به افراد انتقال پيدا مي ...............و  ............... - 17
  ارزش و هنجارها ـ پديده اجتماعي) 2  ارزش و هنجارها ـ كنش اجتماعي  )1  
  پديده اجتماعي و رسوم ـ پديده اجتماعي) 4  پديده اجتماعي و رسوم ـ كنش اجتماعي  )3  
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  . ...............اره دارد به به ترتيب عبارات زير اش - 18
  »رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي«ـ » بانك، مسجد، پليس«ـ  »هاي مختلف هر جامعه در احوالپرسي از ديگران شيوه«  

  هنجارهاي اجتماعي ـ پديده اجتماعي ـ كنش انساني) 2  ارزش اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ كنش اجتماعي  )1  
  ارزش اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ كنش انساني ) 4  هنجارهاي اجتماعي ـ پديده اجتماعي ـ كنش اجتماعي   )3  
  است؟ درستهاي زير  يك از ترتيب كدام - 19
  پذيري و كنترل اجتماعي جامعه پديده اجتماعي  كنش انساني و پيامدهاي آن  )1  
  كنش اجتماعي  پديده اجتماعي  پذيري  كنترل اجتماعي و جامعه) 2  
  پذيري و كنترل اجتماعي  جامعه ها و هنجارها  ارزش كنش اجتماعي  )3  
  تداوم پديده اجتماعي  پديده اجتماعي  كنش اجتماعي ) 4  
  ؟نيستكدام گزينه در مورد مفاهيم عدالت، امنيت و آزادي درست  - 20
  اين مفاهيم پديده مطلوب كه مورد توجه و پذيرش همگان است. )1  
  كند. اين مفاهيم از طريق هنجارها در جامعه بازتاب پيدا مي )2  
  شود. پذيري و كنترل اجتماعي در افراد ايجاد مي اين مفاهيم محصول كنش اجتماعي است و از طريق جامعه )3  
  شود. اين مفاهيم پديده اجتماعي است كه از طريق صرفاً تشويق و تنبيه به افراد انتقال داده مي) 4  
 )93(سراسري   شناسي به كار رفته را به ترتيب مشخص كنيد.  ير مفاهيم جامعهدر متن ز - 21

اي براي مشاهده صحنه تصادف، جمع شدند. از اين ميـان چنـد    در خياباني شلوغ، يك تصادف رانندگي بين اتومبيل و موتورسواري رخ داد. عده«
 »اقدام كردند. پليس براي شناسايي مقصر در صحنه حضور يافت.تفاوت نبوده براي كمك به وي  نفر نسبت به فرد حادثه ديده بي

  پذيري كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ جامعه )1  
  كنش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ هنجار اجتمعي ـ كنترل اجتماعي )2  
  پذيري پيامد طبيعي كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ جامعه )3  
  پذيري ـ كنترل اجتماعي   پيامد غيرارادي كنش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ جامعه )4  
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 هاي اجتماعي آثار و پيامد آن هستند. اي اجتماعي است و خردترين پديده اجتماعي است و ساير پديده كنش اجتماعي نخستين پديده  »1«گزينه  .1

 قبول اعضاي جامعه است. شيوه انجام كنش اجتماعي است كه مورد هنجار   »1« گزينه .2

  پديده مطلوب كه مورد توجه و پذيرش همگان و گرايش و تمايل افراد به آنها در يك جامعه است. ارزش 
 شود. پديده اجتماعي محصول كنش اجتماعي است، كنش انساني كه با توجه به ديگران انجام شود كنش اجتماعي مي  »2«گزينه  .3

 اجتماعي است.  كنش  خاموش كردن سيگار با توجه به ديگران است   »1«گزينه  .4

  شود. كنش اجتماعي با توجه به ديگران انجام مي  »3« گزينه .5
 شود. كشيدن سيگار به تنهايي با توجه به ديگران انجام مي  »4«گزينه  .6

 پديده اجتماعي محصول كنش اجتماعي و پيامدهاي آن است.  »1«گزينه  .7

  شوند. هاي اجتماعي مانند عدالت، امنيت و آزادي محقق نمي يك از ارزش گيرد و هيچ اجتماعي نباشد هيچ هنجاري شكل نمياگر كنش   »1« گزينه .8
 كنش اجتماعي و پيامدهاي آن است.محصول  پديده اجتماعي   »3«گزينه  .9

  انديشيم كنش اجتماعي است. هنگامي درباره افراد مي
 هاي مطلوب و خواستني هستند كه براي همگان مطلوبند. گيرد و ارزش اجتماعي پديده و هنجار شكل نمي اگر كنش اجتماعي نباشد ارزش  »1«گزينه  .10

ـ نوعي كنش انساني است با توجه بـه ديگـران   2گيرد.  انديشيم كنش اجتماعي صورت مي ـ هنگامي درباره افراد مي1ها:  تحليل گزينه  »4« گزينه .11
  ست.ا ـ ويژگي و اعمال آنها3شود.  انجام مي

 ن هاي اجتماعي بعـد از بـه وجـود آمـد     شوند و پديده ها به وجود آورندة آن منتقل مي هاي اجتماعي با گذشت زمان از انسان هپديد  »4«گزينه  .12
 كنند. هايي را ايجاد مي فرصت و محدوديت

 هاي اجتماعي مانند عدالت و آزادي محصول كنش اجتماعي است. ارزش  »2«گزينه  .13

 و كنترل اجتماعيپذيري  جامعه وجود آورنده  ارزش و هنجارها به

 كنش اجتماعي كنش انساني با توجه به ديگران   »3« گزينه .14

  هاي مطلوب كه مورد توجه و پذيرش همگان، گرايش و تمايل افراد به آنها در يك جامعه است. پديده ارزش 
 و همانند پديده طبيعي نيستند.هاي اجتماعي و پيامدهاي آن است  پديده اجتماعي محصول كنش  »4«گزينه  .15

 اجتماعي و يك هنجار اجتماعي است.كنش  ديگران خاموش كردن سيگار با توجه به   »2«گزينه  .16

 اجتماعيپديده  اجتماعي + پيامدهاي آن كنش   »1« گزينه .17

  ارزش و هنجارها محصول كنش اجتماعي است.
 جامعه است.كنش مورد قبول اعضاي شيوه  شيوه احوالپرسي   »3«گزينه  .18

  بانك، مسجد و... پديده اجتماعي 
 اجتماعيكنش  رانندگي رعايت قوانين راهنمايي و 

پذيري  كنترل اجتماعي و جامعه  »3«گزينه  .19
ارزش و هنجارها اجتماعي    محصــــول

 كنش اجتماعي.    محصــــول

 اجتماعي است كه محصول كنش اجتماعي هستند.هاي  عدالت و امنيت، ارزش  »4« گزينه .20

) كه به پيامد اشـاره  4شود و پيامد كنش رانندگي است. بنابراين گزينة ( چون تصادف يك پديدة ارادي نيست، پس كنش محسوب نمي  »2«گزينه  .21
 .است درستكرده هم 

ها تحـق   هاي اجتماعي انسان جارها از طريق كنشها و هن ديدگان كمك كنند، ارزش اي به حادثه كنند عده تفاوت كمك نمي اي بي عده
  ها و هنجارهاست. پذيري و كنترل اجتماعي پيامد ارزش كند. به عبارت ديگر، جامعه پيدا مي

   آموزند كه كمك كردن يك ارزش اجتماعي است. پذيري افراد مي نكته: در طي فرآيند جامعه
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  است. ...............و  ...............هاي اجتماعي محصول  پديده - 1
  كنش اجتماعي ـ پيامدهاي آن  )2    كنش فردي ـ پيامدهاي آن )1  
  ارزش و هنجارها ـ پيامدهاي آن )4  اراده و آگاهي انسان ـ پيامدهاي آن  )3  

  . ...............است و هنجار اجتماعي يعني  ...............خردترين پديدة اجتماعي  - 2
  هاي مطلوب و خواستني كه افراد يك جامعه نسبت به آن گرايش و تمايل دارند. كنش: آن دسته از پديده )1  
  كنش: شيوة انجام كنش اجتماعي كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. )2  
  كنش اجتماعي: شيوة انجام كنش انجتماعي كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. )3  
  هاي مطلوب و خواستني كه افراد يك جامعه نسبت به آن گرايش و تمايل دارند. كنش اجتماعي: آن دسته از پديده )4  

  ................كنش اجتماعي يعني  - 3
    دهند.   ها انجام مي كنشي كه انسان )1  
  گويند. هاي اجتماعي مي هاي فردي، كنش به كنش )2  
  گويند. شود كنش اجتماعي مي هايي كه با توجه به ديگران انجام مي به كنش )3  
  گويند. هاي ارادي، كنش اجتماعي مي به كنش )4  

هـا و زنـدگي آنهـا     را براي كنش ............... شوند و اند چگونه مي هايي كه آنها را به وجود آورده هاي اجتماعي به مرور زمان نسبت به انسان پديده - 4
  كنند. ايجاد مي

  ها ها و محدوديت شوند ـ فرصت مستقل مي )2  ها  ها و محدوديت شوند ـ فرصت وابسته مي )1  
  شوند ـ اراده و آگاهي پديدة انساني مي )4  شوند ـ اراده و آگاهي   پديدة طبيعي مي )3  

  ؟شود نميهاي اجتماعي مانند عدالت، آزادي محقق  يك از ارزش گيرد و هيچ در چه صورتي هيچ هنجاري شكل نمي - 5
  هرگاه كنش انسان با توجه به اراده و آگاهي شكل نگيرد. )1  
  ها قرار نگيرد. هاي اجتماعي مورد پذيرش انسان هرگاه هنجارها و ارزش )2  
 ها اجتماعي نباشد. هرگاه كنش )3  

  آورند مستقل باشد. هايي كه از آنها به وجود مي هرگاه كنش اجتماعي به مرور از انسان )4  
 كند؟ هاي زير را مشخص مي كدام گزينه درستي يا نادرستي عبارت - 6

  اي اجتماعي است. ـ پوشش پديده  
  هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده ـ پديده  
  هاي اجتماعي هستند. زشـ عدالت، امنيت اجتماعي، آزادي، ار  
  هاي اجتماعي معنادار هستند. ـ پديده  

  نادرست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست )2  درست ـ نادرست ـ درست ـ درست  )1  
  نادرست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست  )4  درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست )3  

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه  كدام - 7
  گويند. دهند كنش و به انجام دهندة آن كنشگر مي در علوم انساني به فعاليتي كه تمامي مخلوقات در جهان انجام مي )1  
  بازماندن از گفتار پيامد عدم آگاهي به زباني است كه بايد سخن بگويد. )2  
  شوند. هايي مانند ضربان قلب، گردش خون، كنش محسوب نمي فعاليت )3  
  هايشان اهداف يكساني ندارند. لف در انجام كنشهاي مخت انسان )4  

  
  

  2و  1 های رسآزمون د
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 هر عبارت به كدام ويژگي كنش اشاره دارد؟ - 8

  توان از هر كنشگري پرسيد. ـ پرسش چرا چنين كاري را مي  
  ها ـ قرار گرفتن بر سر دو راهي  
  ـ بازماندن از گفتار  

  دار است. كنش آگاهانه است ـ كنش معنادار است ـ كنش هدف )1  
  دار است ـ كنش آگاهانه است. ارادي است ـ كنش هدفكنش  )2  
  كنش معنادار است ـ كنش آگاهانه است ـ كنش ارادي است. )3  
  دار است ـ كنش ارادي است ـ كنش آگاهانه است. كنش هدف )4  

  است. ...............شود و بوق زدن راننده  كنش او محسوب مي ...............كند، پاسخ سالم او پيامد  فردي سالم مي - 9
  غيرارادي ـ پيامد كنش )4  ارادي كنش  )3  ارادي ـ پيامد كنش )2  طبيعي ـ كنش   )1  
  كند؟ كدام گزينه به ترتيب جدول مقابل را كامل مي - 10
  صرف هزينه زياد خريد سيگار ـ گفتگو در حين ورزش  )1  
  مندي از پاداش نماز اول وقت  پاسخ سالم ـ بهره )2  
  ها پاكيزگي دست و صورت پس از وضو ـ تغيير هواي كالس پس از باز كردن پنجره )3  
  افزايش ضربان قلب ـ پاسخ سالم پس از ورزش )4  
 در ارتباط با پيامدهاي كنش كدام گزينه درست است؟ - 11

  ننده است.پاسخ سالم پيامد ارادي به ارادة فرد سالم ك )1  
  اند. پيامدهاي ارادي كنش انساني مستقل از اراده افراد انساني )2  
  هاي امتحاني است. پيامد طبيعي مطالعه كتاب درسي، پاسخ دادن به پرسش )3  
  پيامد غيرارادي كنش انسان قطعي است، يعني الزم نيست كنشگري آنها را اراده كند. )4  
   است؟با كدام گزينه مرتبط  زيرتصاوير  - 12

  
  
  
  
  
  
  هاست.   پيامدها كنش همانند خود كنش وابسته به آگاهي و اراده انسان )1   

  پيامدهاي غيرارادي كنش انسان قطعي است و الزم نيست كنشگري آنها را اراده كند. )2  
  گيرد. شود و اگر نخواهند انجام نمي پيامدهاي طبيعي كنش انسان اگر افراد اراده كننده انجام مي )3  
  پيامدهاي ارادي كنش انسان، احتمالي است يعني ممكن است انجام بشود يا نشود. )4  
 هر عبارت به ترتيب با كدام گزينه مرتبط است؟ - 13

  شود. ـ اگر انسان وضو بگيرد، دست و صورت او پاكيزه مي  
  ـ پاسخ سالم  
  ها ـ تغيير هواي كالس بر اثر باز كردن در و پنجره  

  پيامد ارادي فرد ـ پيامد غيرارادي پاسخ دهنده سالم ـ پيامد ارادي فرد )1  
  پيامد غيرارادي فرد ـ پيامد ارادي جواب دهنده سالم ـ پيامد غيرارادي فرد )2  
  پيامد ارادي فردـ پيامد غيرارادي سالم كننده ـ پيامد غيرارادي فرد )3  
  ه ـ پيامد ارادي فردپيامد غيرارادي فرد ـ پيامد ارادي سالم دهند )4  

  پيامد طبيعي  پيامد ارادي
)1(  )2(  



    
 23   )2و  1هاي  آزمون (درس  

  هاي طبيعي درست است؟  كدام گزينه در ارتباط با كنش اجتماعي نادرست است؟ ولي در رابطه با پديده - 14
  اند. هايي تكويني هستند كه با زندگي اجتماعي انسان مرتبط ها و اعمال آنهاست ـ پديده آگاهي و اراده كنشگر ناظر به ديگران، ويژگي )1  
  شوند. ها مستقل مي هايي هستند كه به مرور از انسان زنند يكسانند ـ پديده ان با توجه به آنها دست به كنش ميكساني كه كنشگر )2  
  اند. ها آنها را خلق نكرده هايي كه انسان افتد نيز، كنش اجتماعي ـ پديده هايي كه در حضور ديگران و بدون توجه به آنها اتفاق مي كنش )3  
هـايي را بـراي زنـدگي انسـان      ها و محـدوديت  هاي اجتماعي آثار و پيامدهاي آن است ـ فرصت  عي است و ساير پديدهخردترين پديده اجتما )4  

  كنند. ايجاد مي
 هر عبارت به كدام مفهوم اشاره دارد؟ - 15

  هاي اجتماعي آنها هاي اجتماعي بر افراد و كنش ـ تأثير پديده  
  ـ شيوه انجام كنش اجتماعي  
 ـ وفاي به عهد  

  سازي ـ هنجار اجتماعي ـ پديده اجتماعي دروني )2  سازي ـ معنادار بودن ـ پديده طبيعي   بروني )1  
  ده اجتماعي  سازي ـ ارزش اجتماعي ـ پدي دروني )4  دار بودن ـ پديده طبيعي سازي ـ هدف بروني )3  
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