
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با درخت دانش، گام به گام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

اميزان تسلط خود را ب :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول به  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
ارزيابي  زردخود را در حد رنگ 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

هايجهان اجتماعي يا جهان
  اجتماعي

  زندگي جمعي موجودات زنده

  ها زندگي اجتماعي انسان

  هاي اجتماعي جهان

آبي                 سبز               زرد 

  

  يكساني يا تفاوت

آبي                 سبز               زرد 

  

  چرا تفاوت

آبي                 سبز               زرد 

  

  كدام تفاوت

آبي                 سبز               زرد 

آيا جهان اجتماعي تاريخ
  يكساني دارند

آبي                 سبز               زرد 

  ها ي انسانعلت تنوع در زندگي اجتماع

  ها تفاوت رفتار حيوانات و انسان

  هاي سطحي جهان اجتماعي تفاوت دراليه

  هاي عميق  جهان اجتماعي تفاوت دراليه

  ديدگاه تگ خطي نسبت به سير تاريخي جوامع

  ديدگاه عرضي نسبت به سير تاريخي جوامع
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و گاهآناخود ها به صورت همكاري آن -1

  .است غريزيو  بدون اراده
  زندگي جمعي موجودات زنده -1

ها از آغاز خلقت تا آن همكاري و نظم - 2
  .است بدون تغييركنون 

  
اجتماعي جهان با اراده و آگاهيها  انسان -1

  .سازند خود را مي
و پذيرنده عقايد گر منفعل كنشها  انسان - 2

  .ها نيستند و ارزش
 .هستند فعال و تأثيرگذارگر  ها كنش انسان - 3  ها جهان اجتماعي انسان - 2

هاي با اراده و آگاهي خود جهانانسان  - 4
  .كند اجتماعي مختلف ايجاد مي

در طول حيات جوامع انساني، شاهد - 5
هاي اجتماعي متفاوت هستيم كه انجه

  .شود توسط انسان خلق مي
  

  
دهد اين دو ه خود را انجام ميدر جريان است و دستگاه تنفسي وظيفخون در بدن انسان 

  )همكاري به صورت ناخودآگاه(اگر هماهنگ نباشند امكان بقا وجود ندارد 
  زندگي جمعي موجودات زنده -1

 .كنند هاي متمادي زندگي مي دنيا به يك شيوه در طي سال يجا ها و زنبورها در همه چهرمو
  

 اجتماعي معنوي، اساطيري، سكوالر هاي جهان كردندايجاد هاي مختلف  ها جهان انسان :ها جهان اجتماعي انسان - 2
  

  :هاي اجتماعي هاي جهان تفاوت - 2
  

زندگي و نظام سياسي جوامع تغيير  شود شيوه دهد كه باعث مي غييراتي رخ ميدر طول زمان در هر جهان اجتماعي ت :مقدمه
  .شود اما هر تغييري منجر به ايجاد جهان اجتماعي جديد نمي. كند

  
باعث ايجاد هويت …رشد اقتصادي، تغيير لحجه، تغيير نوشتار و گفتار افراد جامعه و   بعضي تغييرات مثل افزايش جمعيت،

  .شود ر جامعه نمياجتماعي جديد د
  
  

  

 :ها مثال

 هاي اجتماعي جتماعي يا جهانجهان ا -1

   های اجتامعیجهان
 )درس پنجم(

  : ها كليد واژه
  اراده، آگاهي، كنشگر، نمادها، هنجارها، رفتارها، 

  ها، باورها عقايد، ارزش
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  هاي عميق جهان اجتماعيدر اليه هاي سطحي جهان اجتماعيدر اليه  ها تفاوت

  ها، باورها عقايد، ارزش نمادها، هنجارها و رفتارها  ها مصداق

افراد جهانيهاها و گويشدر لحجهبا تغيير  مثال
با تغيير در  ،شود اجتماعي جديد ايجاد نمي

هان اجتماعي جديد سبك نوشتار و گفتار ج
  .آيد وجود نمي به

جهان اجتماعي   با تغيير در اعتقادها و ارزش
با ورود اسالم به ايران و  .شود جديد ايجاد مي

ارزش و باورها تغيير  57انقالب اسالمي سال 
  .كرد و نظام سياسي جديد ايجاد شد

  

 هاي اجتماعي سير تاريخي جهان -3
  

  

  گاه عرضي نسبت به جوامعديد  سير تكاملي و نگاه تك خطي
شناسان معتقدند جوامع در سير اي از جامعه عده-1

  .دنكن عبور مي مسير واحدياز تكامل و پيشرفت 
اي  تازه يها و هنجارها در اين سير تحول ارزش - 2

  .پذيرند متناسب با هر يك از مراحل مي
كنند تا بينند  ه ميسدانشمندان جوامع را با هم مقاي - 3

  .قرار دارد ام نقطه از مسير خطيدكدر  كه جوامع
بايد  مانده عقبطبق اين ديدگاه جوامع - 4

  .را الگو قرار دهند كشورهاي پيشرفته
 جوامع انساني مشابه هماين ديدگاه اعتقاد دارد - 5

  .هستند
دوركيم،   كنت، ماركس،: شناسان اوليه اغلب جامعه- 6

  .را داشتند يسر چنين ديدگاهپناسو

انديشمندان اجتماعي اعتقاد دارند كه چون ازايعده-1
 ها و انسان آيد توسط انسان پديد ميجهان اجتماعي 

 يها جهانهستند  متفاوت يها داراي عقايد و ارزش
  .آورند وجود مي به متفاوت و متنوعي

 هاي خاصي ها و فرهنگ ها، تمدن ارزشبراساس عقايد و  - 2
مانند  .نندك گيرند و مسير متفاوتي ايجاد مي شكل مي

  جهان اجتماعي غرب، اسالم، چين
 روابط متقابلاجتماعي از طريق  هاي در اين ديدگاه جهان - 3

  .كنند همديگر استفاده مي تجربياتاز 
  .به جوامع ندارند نگاه خطي - 4
گزينشي با صورت  بهيك جهان اجتماعي پويا و فعال  - 5

  .كند هاي اجتماعي ديگر ارتباط برقرار مي جهان
خود از دستاوردهاي  براساس نيازهايجهان اجتماعي  يك- 6

  .تا آن را بومي كند ديگران بهره برد
  
مهم تانك:   

  .است ذاتيهاي  ويژگيها در  تفاوت آن شير و آهو دوگونه متفاوت حيوان است -1
  )تفاوت سطحي هست( است هاي عرضي ويژگيدر  مختلف يتفاوت شيرها - 2

  شرك -1
  پرستي بت - 2  هاي بنيادي شبه جزيره عربستان ارزش - 3

  ايي نگاه نژادي و قبيله - 3
  

  توحيد -1
  يكتاپرستي - 2  ها بنيادين جهان اجتماعي اسالم اعتقادات و ارزش - 4

  خالفت و كرامت انسان - 3
  

  پرستي  مانند شرك و بت كالن جاهلي نابود شد يها با ظهور اسالم ارزش - 5
  .زبان عربي حامل كالم و بيان الهي شد: عنوان نمونه به هاي سطحي در خدمت اسالم قرار گرفت سطوح و اليه
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  نمره »سؤاالت«       رديف

  .يا غ بودن عبارات زير را مشخص كنيدص   )الف

1 ه، موريانه طي عصرهاي چكنند مانند مور ي ميگجمعي زند صورت دسته نظم و همكاري حيواناني كه به

  .متمادي متفاوت است

2 كنند و جهان اجتماعي خود را با آنان مقايسه  ي خود رجوع مي ها به تاريخ گذشته هنگامي كه انسان

  .برند مي هاي اجتماعي پي انكنند به تنوع جه مي

3 شود صرفاً موجودي منفعل و پذيرنده نيستند ها در مقابل فرهنگي كه از طريق تربيت به او منتقل مي انسان.  

4 هاي اجتماعي  هاي ميان جهان باشد از نوع تفاوت ها و هنجارها مي هادهايي كه مربوط به حوزه ن  تفاوت

  .مختلف است

2  

 .كامل كنيدعبارات زير را  )ب

5  شود مي …هاي اجتماعي  ها سبب پيدايش جهان آن …ها و همچنين تنوع  انسان …تنوع.  

6 گيرند را در پيش مي …هاي  هاي اجتماعي در مسير رشد و تحول راه جهان.  

7 دده هايي است كه درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي گردد از نوع تفاوت باز مي …و  …هايي كه به  تفاوت.  

5/1  

 .ها وصل كنيد مفاهيم را به تعاريف مناسب آن 8  )پ

  تعاريف مفاهيم

  خالفت و كرامت انسان آپارتايد

  الگوي جوامع ديگر هاي اجتماعيانقالب

  .كنند هاي خود مسيرهاي مختلفي را طي مي ها براساس آرمانتمدن هاي اجتماعي متنوع جهان

  تام عي مبتني بر تبعيض نژاديجهان اجتما هاي اجتماعي پيشرفتهجهان

  ماندههاي اجتماعي عقبجهان

  هاي بنيادين جهان اسالماعتقادات و ارزش
  

1  

  2 .ي صحيح را انتخاب كنيد گزينه  )ت

تشريحيسؤاالت 
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  نمره »سؤاالت«      رديف

9 ،ادهاي آن چه وضعيتي يافت؟ممفاهيم محوري جهان جاهليت و ن با ظهور اسالم و معاني بنيادين جديد  

  .رو ريخت ولي نمادها به قوت خود باقي ماندمفاهيم محوري جهان جاهلي ف) 1

  .ادها به همان ارزش و اعتبار كم و بيش باقي ماندممفاهيم محوري و ن) 2

  .نمادها در هم شكست ولي بسياري از مفاهيم محوري باقي ماند) 3

  .ها نيز در هم شكست مفاهيم محوري و بنيادين فرو ريخت و نمادهاي مربوط به آن) 4

10 ه در مورد جوامع تك خطي درست است؟كدام گزين  

  .مانده بايد كشور پيشرفته را الگو قرار دهند در اين ديدگاه جوامع عقب) 1

  .آورند وجود مي هر جهان اجتماعي فرهنگ و تمدن مناسب خود را به) 2

  .توانند مسير ديگري را ادامه دهد خطي معتقدند جوامع با حفظ هويت خود نمي معتقدان به نگاه تك) 3

  .توانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند هاي مختلف و روابط متقابل مي معتقدان به نگاه تك خطي اعتقاد دارند كه جوامع با فرهنگ) 4
 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد )ث

11 كنند جهان اجتماعي تنها يك شكل دارد؟ ها گمان مي چرا بعضي انسان  

12 ها با ساير موجودات زنده چيست؟ انتفاوت زندگي اجتماعي انس  

13 هاي بنيادين جهان اجتماعي شبه جزيره عربستان چه بود؟ اليه  

14 شود؟ چرا با رشد و افول اقتصاد يا دگرگوني زبان و لهجه مردم، جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگري تبديل نمي  

2  

 .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد )ج

15 ه جوامع بشري را شرح دهيدديدگاه تك خطي ب.  
2  

16 2  هاي اجتماعي متفاوت مانند غرب، اسالم، چين و هند سخن بگويند؟ توانند از جهان چرا مردم شناسان مي  

17 2  .اي ذكر كنيد هاي جهان اجتماعي سالم را بنويسيد و براي آن نمونه نشانه  

18 ي چيست؟  تصوير مقابل نشانه 

 
 

  

1  

19  2  زبان عربي حامل كالم وحي شد؟چگونه  

20 توان مانند تفاوت بين دوزيستان با پروانه دانست؟ يا  هاي اجتماعي مختلف را مي تفاوت ميان جهان

  ها؟ چرا؟ تفاوت ميان پروانه
2  
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  نمره »سؤاالت«       رديف
 .ص يا غ بودن عبارات زير را مشخص كنيد  )الف

21 جتماعي بيشتر مانند تفاوت ميان شير و آهوستهاي ا تفاوت ميان جهان. 

22هاي سطحي آن جامعه جاهلي نابود گرديد هاي كالن و سطوح و اليه با ظهور اسالم عقايد و ارزش.  

2  

 .عبارات زير را كامل كنيد  )ب

23  كنند را طي مي …در نگاه تك خطي همه جوامع انساني. 

24 شود هاي اجتماعي مختلف مي ها سبب پيدايش جهان «آ …و  …ها و همچنين تنوع  انسان …و  …تنوع.  

2  

 .ي صحيح را انتخاب كنيد گزينه  )پ

25 كنند؟ هاي اجتماعي متفاوت مانند غرب، اسالم، چين و هند ياد مي شناسان بر چه اساسي از جهان مردم 

اند بايد جوامع  تاريخي، عقب مانده ه به لحاظاند و جوامعي ك تر عقب مانده بعضي از جوامع در مقايسه با جوامع پيشرفته) 1

  .پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند

  .گيرند هاي اجتماعي در يك پيوستار قرار گرفته و از تجربيات يكديگر بهره مي همه جهان) 2

  .پيمايند في را ميكنند و مسيرهاي مختل هاي خود تحوالتي را دنبال مي ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن فرهنگ) 3

   .توانند با حفظ هويت خود مسير ديگري را ادامه دهند هاي اجتماعي مختلف با روابط متقابلي كه دارند مي جهان) 4

2  

 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  )ت

26برند؟ هاي اجتماعي پي مي ها به تنوع جهان چگونه انسان  
2  

273  تواند نشان از ظهور جهان اجتماعي جديد بدهد؟ گردد مي و هنجارها باز مي هايي كه به حوزه نمادها آيا تفاوت  

 .به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد  )ث

28هاي جهان اجتماعي سالم را بنويسيد ويژگي.  
3  

29ميان جهان اجتماعي مبتني بر تبعيض نژادي با جهان اجتماعي ديگري كه نژاد و زبان به   تفاوت

  آيند در چيست؟ شمار نمي صر اصلي بهوجه عنا هيچ
3  

30 را تحليل كنيد زيرتصاوير. 

  

  

  

  

3  

  
  
  

 دشوارتر سؤاالت تشريحي كمي
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ـ   آزمون(  هاي اجتماعي پي برد؟ توان به تنوع جهان هاي اجتماعي چگونه مي با توجه به گوناگوني جهان .1  )92دي  كانون 

  .كنيم ا آنان مقايسه ميي خود رجوع كرده، جهان خود را ب هنگامي كه به تاريخ گذشته 
  .جانبه نسبت به جهان اجتماعي خود پيدا كنيم كه ديد علمي و همه در صورتي 
  .كنيم كه عملكرد متفاوت و ناهمگون اعضاي يك جهان اجتماعي را بررسي مي هنگامي 
  .دهيم كه با توجه به نيازهاي جهان اجتماعي، اهداف خود را جهت مي در صورتي 

  )93 بهمن كانونـ    آزمون(  ؟نيستر ارتباط با مفاهيم زير كدام گزينه، د .2
 ».كند ها با ضربان قلب، جريان پيدا مي ي انسان هاي همه خون در رگ«
 ».ي زندگي مشابهي دارند كنند، در هرجا كه باشند، شيوه ها زندگي مي ن حيواناتي كه در اطراف انسا«

 .ايم، شايد گمان كنيم كه جهان اجتماعي داراي شكل واحدي است اگرما فقط جهاني را ببينيم كه در آن متولد شده 

  .كند كنند، طي عصرهاي متمادي تفاوتي نمي صورت جمعي زندگي مي همكاري حيواناتي كه به 
  .كنند هاي مختلفي زندگي مي هاي اجتماعي متفاوتي دارند و در جهان ها كنش انسان 
  .موجودات پيرامون زندگي انسان، رفتاري غيرآگاهانه يا غريزي دارند 

ـ   آزمون(  شود؟ هاي مختلف ميسبب پيدايش جهان چيزيچه  .3  )93 ارديبهشت كانون 
  هاي انسان تنوع معرفت و اراده     تغييرات جهان اجتماعي 
  ها  تنوع تفكر انسان     هاتنوع خالقيت انسان 

ـ   آزمون(  …است كه  …جهان اجتماعي، تغيير در  …تغييرات  .4  )92آذر كانون 
  .كنند كلي دگرگون مي سطحي ـ هنجارها و نمادها ـ جهان اجتماعي را به 
  .دهند عميق ـ هنجارها و نمادها ـ درون يك جهان اجتماعي رخ مي 
  .كنند يل ميها ـ جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي متفاوتي تبد عميق ـ عقايد و ارزش 
  .كنند ها ـ جهان اجتماعي را دچار تغييرات اندكي مي سطحي ـ عقايد و ارزش 

ـ   آزمون(  هاي عميق جهان اجتماعي است؟ هاي تغييرات در اليه كدام مورد، نشانه .5  )93آذر كانون 
 تغيير زبان در يك جهان اجتماعي     تغيير هويت جهان اجتماعي 

  رشد يا افول اقتصاد در يك جهان اجتماعي   ك جهان اجتماعيكم و زياد شدن جمعيت در ي 
ـ   آزمون(  :توان گفت باشد، مي هاي سطحي جهان اجتماعي مي هايي كه مربوط به اليه ي تفاوت درباره .6   )92خرداد كانون 

  .شود هايي است كه درون يك جهان واحد واقع مي از نوع تفاوت 
  .كند را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي هايي است كه جهان اجتماعي جزء تفاوت 
  .هاي اجتماعي مختلف است هاي ميان جهان از نوع تفاوت 
  . هاي اجتماعي مختلف باقي خواهد ماند درون جهان 

ـ   آزمون(  ها است؟ كند، جزء كدام تفاوت هايي كه يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي تفاوت .7  )93 ارديبهشت كانون 
  .هاي سطحي جهان اجتماعي باشد هايي كه مربوط به اليه تفاوت 
  .هايي كه مربوط به نوع جمعيت باشد تفاوت 
  .گردد ها باز مي ي نمادها، هنجارها و مانند آن هايي كه به حوزه تفاوت 
  . هاي عميق جهان اجتماعي باشد هايي كه مربوط به اليه تفاوت 

هايي است كه يك جهان اجتماعي را به  جزء تفاوت«و » شود  در درون يك جهان واحد واقع مي«ترتيب،  بهها و تغييرها،  كدام تفاوت .8
ـ   آزمون(  ؟»كند جهان اجتماعي ديگر تبديل مي   )92دي  كانون 

 ها و هنجارها تغيير در نمادها و عقايد ـ تغيير در ارزش 

 ي است ـ تغيير در عقايد و هنجارهاهاي پايين جهان اجتماع هايي كه مربوط به اليه تفاوت 

 .گردد ها و نمادها باز مي ي ارزش هايي كه به حوزه گردد ـ تفاوت هاي كالن و اعتقادات اصلي بازمي هايي كه به ارزش تفاوت 

  .گردد جهان اجتماعي بازمي  هاي عميق هايي كه به عناصر ثابت اليه  تغيير در هنجارها و نمادها ـ تفاوت 
شوند و دليل تفاوت همكاري اعضا و اجزاي جهان اجتماعي  در كدام اجزاي جهان اجتماعي، تغييرات سطحي محسوب ميتغييرات  .9

ـ   آزمون(  ها با موجودات ديگر چيست؟ انسان   )93مهر كانون 
  هنجارها ـ منفعل و پذيرنده بودن انسان   ناآگاهانه يا غريزي بودن رفتار موجودات  ها ـ ارزش 

  ناآگاهانه يا غريزي بودن رفتار موجودات  هنجارها ـ   ـ منفعل و پذيرنده بودن انسان ها ارزش 
ـ   آزمون(  ؟نيستكدام گزينه صحيح  .10   )92فروردين كانون 

  .شكست هم نيز در معاني اين به مربوط نمادهاي و ريخت فرو جاهلي جهان محوري مفاهيم اسالم، جهان بنيادين معاني و مفاهيم آمدن با 
  .كرد نابود نيز را جاهلي ي جامعه پايين هاي اليه و سطوح جاهلي، ي جامعه كليدي سنگرهاي كردن نابود با اسالم جهان 
  .برد نام را انسان به اي قبيله و نژادي نگاه و پرستي بت و شرك توان مي عربستان ي جزيره شبه جاهلي جهان بنيادين معاني و مفاهيم جمله از 
 را جهان بودن نشانه و آيت چنين هم و انسان كرامت و خالفت خود، ي نوبه به معنا اين. است اسالم جهان اعتقادي ي اليه ترين عميق ستي،يكتاپر و توحيد 

 .  آورد همراه به خداوند به نسبت

 سؤاالت تستي
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  )93 بهمن كانونـ    ونآزم(  با ظهور اسالم و آمدن معاني بنيادين جديد، مفاهيم محوري جهان جاهليت و نمادهاي آن چه وضعيتي يافت؟ .11
  .مفاهيم محوري جهان جاهلي فرو ريخت ولي نمادها به قوت خود باقي ماند 
 .مفاهيم محوري و نمادها به همان ارزش و اعتبار، كم و بيش باقي ماند 

  .نمادها در هم شكست ولي بسياري از مفاهيم محوري باقي ماند 
  .ها نيز در هم شكست اي مربوط به آنمفاهيم محوري و بنيادين فرو ريخت و نماده 

ـ   آزمون(  بود؟ چه اسالم از قبل جاهليت جهان و اسالم محوري معاني .12     )92فروردين كانون 
 و كرد مي مقاومت ها آن قبال در جاهلي ي جامعه و نبود عرب جاهلي ي جامعه در آن از قبل كه باشند مي حقايقي و مفاهيم همان اسالم، محوري معاني 

  .برد ميان از را ها آن اسالم كه است معاني همان اسالم، از قبل جاهليت جهان محوري يممفاه
 محوري مفاهيم و كرد نمي مقاومت ها آن قبال در جاهلي ي جامعه و بود عرب جاهلي ي جامعه در آن از قبل كه باشند مي مفاهيمي اسالم، محوري معاني 

  .كرد حفظ را ها آن اسالم كه است معاني همان اسالم از قبل جاهليت جهان
 عرب ي جامعه در قبل از كه است مفاهيمي اسالم محوري معاني و برد، ميان از را ها آن اسالم كه است معاني همان اسالم از قبل جاهليت محوري مفاهيم 

  .داد نشان نرمش آن برابر در جاهلي ي جامعه و بود
 باعث و نمود ديگر نزديك يك به تر بيش چه هر را مفاهيم و معاني اين اسالم و بودند شبيه هم به بسيار عواق در جاهلي و اسالم محوري معاني و مفاهيم 

 . شد مردم ميان دلي هم
  )93 بهمن كانونـ    آزمون(  ي چيست؟ ، نشانه».زبان عربي حامل كالم وحي شد«عبارت  .13

 .زبان، عنصر بنيادين و اصلي جهان اسالم است 

  .شود مربوط مي ي جاهلي در مقابل مفاهيم محوري جهان جاهليت جامعهعدم مقاومت به  
  .ي جاهلي را در هم شكست ي نمادهاي مربوط به جامعه جهان اسالم همه 
  .ي جاهلي درخدمت معاني عميق جهان اسالم قرار گرفت هاي پايين جامعه سطوح و اليه 

ـ   آزمون(  در برابر فرهنگ چگونه است؟ شود و نقش انسان فرهنگ از چه طريقي به انسان منتقل مي .14  )92دي  كانون 
  تربيت و آموزش ـ فعال و تأثيرگذار    خانواده و آموزش ـ منفعل و پذيرا 
  خانواده و رسانه ـ فعال و تأثيرگذار   آموزش و رسانه ـ منفعل و پذيرا 

ـ (   …هاي اجتماعي مانند  ميان جهان  تفاوت .15   )يكساني يا تفاوتكتاب درسي 
  .هاست هاي سطحي آن تفاوت ميان شيرهاي مختلف با يكديگر است كه در ويژگي 
  .هاست هاي اساسي آن تفاوت ميان شير و آهوست كه ويژگي 
  .هاست هاي ذاتي آن هاي مختلف كه در ويژگي رتفاوت ميان شي 
  .هاست هاي عرضي آن تفاوت ميان شير و آهوست كه در ويژگي 

  )چرا تفاوت كتاب درسيـ  (  ؟نيستها  اعي اسالم و جهان اجتماعي شبه جزيره عربستان جز كدام دسته تفاوتهاي جهان اجتم تفاوت .16
  .هاي عميق جهان اجتماعي و عناصر محوري است هايي كه مربوط به اليه تفاوت 
  .كند هايي است كه جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي از نوع تفاوت 
  .هاي درون يك جهان اجتماعي واحد است گردد و از نوع تفاوت هاي كالن باز مي يي كه به ارزشها تفاوت 
  .هاي اجتماعي مختلف وجود دارد هاي اصلي است كه ميان جهان هاي آرمان از نوع تفاوت 

ـ(   ؟نيستكدام گزينه با شكل هماهنگ  .17 درسي    ) كدام تفاوت كتاب 
  .كنند ساني را طي ميي جوامع در يك خط و مسير يك همه 
   .شوند مانده با يكديگر مقايسه مي جوامع پيشرفته و جوامع عقب 
  .ها يكسان نيست ها و تمدن سير تحول تاريخي فرهنگ 
  .جوامع پيشرفته الگوي حركت جوامع ديگرند 

ـ (  ؟نيستهاي جهان اجتماعي در عرض هم  جزء ويژگي  يك از موارد زير، كدام .18 درسي    )تفاوتكدام  كتاب 
  .اند بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند  در اين ديدگاه جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب مانده 
  .روند آورند و بعضي ديگر پس از مدتي از بين مي ها زماني طوالني دوام مي  ها و تمدن برخي از فرهنگ 
  .كنند ود تحوالتي را دنبال ميهاي خ ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن فرهنگ 
  .توانند مسير ديگري را ادامه دهند هاي اجتماعي مختلف با حفظ هويت خود نمي جهان 

 )چرا تفاوت كتاب درسيـ  (  .عبارات زير را از حيث غ يا ص بودن مشخص كنيد .19

 .ـ نظم و همكاري ميان اعضاي موجود زنده يكسان نيست

 .شود كنشگري منفعل و تأثيرگذار است يق تربيت به او منتقل ميـ انسان در قبال فرهنگي كه از طر

تر نباشد درون يك جهان اجتماعي  گردد تا زماني كه ناشي از تغييرات عميق هايي كه به حوزه نمادها و هنجارها باز مي ـ تفاوت
 .خواهد بود

  .دهد توانند مسير ديگري را ادامه هاي اجتماعي مختلف با حفظ هويت خود نمي ـ جهان
  ص ـ غ ـ ص ـ غ   ص ـ ص ـ غ ـ غ   ص ـ ص  غ ـ غ ـ   غ ـ ص ـ غ ـ ص 
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 غلط .1
 --------------------------------------- 

 صحيح .2
 --------------------------------------- 

 صحيح .3
 --------------------------------------- 

 غلط .4
 --------------------------------------- 

 آگاهي ـ اراده ـ مختلف .5
 --------------------------------------- 

 متفاوتي .6
 -- ------------------------------------- 

  نمادها ـ هنجارها .7
 --------------------------------------- 

 جهان اجتماعي مبتني بر تبعيض نژادي تام آپارتايد .8
  الگوي جوامع ديگر هاي اجتماعي پيشرفته جهان
هاي خود  ها براساس آرمان تمدن تنوعهاي اجتماعي م جهان

  .كنند مسيرهاي مختلفي را طي مي
  خالفت و كرامت انسان  هاي بنيادين جهان اسالم  و ارزش اعتقادات

 --------------------------------------- 
منجر به ) ها ارزش  باورها،(ها عميق  ـ تغيير در اليه» 4«ي  گزينه .9

 .شود هاي سطحي مي تغيير در اليه
 --------------------------------------- 

  »1«ي  گزينه .10
 --------------------------------------- 

اند شايد گمان كنند  اگر فقط جهاني را ببينند كه در آن متولد شده .11
 .كه جهان اجتماعي تنها يك شكل دارد

 ----------- ---------------------------- 
رفتار ساير موجودات ناآگاهانه يا غريزي است ولي رفتار : نكته .12

ها  پس زندگي اجتماعي انسان. انسان همراه با آگاهي و اراده است
 .برخالف ساير موجودات زنده متنوع است

 --------------------------------------- 
هاي  ايي از اعتقادات و ارزش يلهپرستي ـ نگاه نژادي و قب بت  شرك ـ .13

 .ي عربستان بود بنيادين جهان اجتماعي شبه جزيره
 --------------------------------------- 

باشند و از  هاي سطحي جهان اجتماعي مي اقتصاد، زبان و لهجه از اليه .14
  .دهد هايي هستند كه درون جهان اجتماعي واحد رخ مي نوع تفاوت

 ----------------- ---------------------- 
همه جوامع   گيرند، در اين ديدگاه همه جوامع در يك خط قرار مي .15

كنند، بعضي از  انساني شبيه يكديگرند، مسير يكساني را طي مي
ترند و بعضي در مقايسه با جوامع  ها در اين مسير واحد پيشرفته آن

اند  ندهاند و جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب ما پيشرفته عقب مانده
  .بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند

 --------------------------------------- 
هر جهان  هاي اجتماعي متنوعند، ها معتقدند كه جهان زيرا آن .16

. آورد  وجود مي اجتماعي فرهنگ و تمدن مناسب خود را به
والتي هاي خود تح ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن فرهنگ

پيمايند، برخي از  كند و مسيرهاي مختلفي را مي را دنبال مي
آورند و بعضي ديگر  ها زماني طوالني دوام مي ها و تمدن فرهنگ

  .روند پس از مدتي از بين مي

توانند از  هاي اجتماعي مختلف با روابط متقابلي كه دارند مي جهان .17
راف خود ارتباط تجربيات يكديگر استفاده كنند، فعاالنه با جهان اط

هاي  كنند، مطابق با نياز خود از دستاوردهاي جهان برقرار مي
برد و در صورتي كه الزم باشد تغييراتي در  اجتماعي ديگر بهره مي

  .كند ها استفاده مي آورد و سپس از آن وجود مي ها به آن
 --------------------------------------- 

انسان در قبال فرهنگي كه از : دهد كه تصوير مقابل نشان مي .18
شود صرفاً موجودي منفعل و  طريق تربيت به او منتقل مي

پذيرنده نيست بلكه كنشگري فعال و تأثيرگذار است تنوع 
ها  ها و همچنين تنوع اراده و اختيار آن آگاهي و نگرش انسان
  .شود هاي اجتماعي مختلف مي سبب پيدايش جهان

 --------------------------------------- 
هاي كالن جامعه جاهلي نابود گرديد  با ظهور اسالم عقايد و ارزش .19

هاي سطحي آن در خدمت اسالم قرار گرفت و از  و سطوح و اليه
  .اين طريق زبان عربي حاصل كالم و بيان الهي شد

 --------------------------------------- 
از حيوانات ) نوع(ستان با پروانه، زيرا دو گونه تفاوت ميان دوزي .20

هاي اساسي است، نه در  ها در ويژگي باشند و تفاوت آن مي
هاي اجتماعي مختلف نيز  هاي سطحي، تفاوت ميان جهان ويژگي

هاي سطحي  هاي بنيادين و اصلي است؛ نه در اليه تفاوت در اليه
  )نمادها و هنجارها(

 

 
 
 صحيح .21

 ----------------- ---------------------- 
  غلط .22

 --------------------------------------- 
 مسير يكسان .23

 --------------------------------------- 
  آگاهي ـ نگرش ـ اراده ـ اختيار .24

 --------------------------------------- 
  »3«ي  گزينه .25

 --------------------------------------- 
گشاييم كه هم اينك در  د را بر جوامع ديگري ميهنگامي كه چشم خو .26

ديگر نقاط دنيا وجود دارد يا هنگامي كه به تاريخ گذشته خود رجوع 
هاي  كنيم به تنوع جهان كنيم و جهان خود را با آنان مقايسه مي مي

 .بريم اجتماعي پي مي
 --------------------------------------- 

هاي  تر شود يا تفاوت در اليه عميق بله زماني كه منجر به تغييرات .27
 .تواند جهان اجتماعي جديد را ايجاد كند بنيادين ايجاد كند مي

 --------------------------------------- 
كند ـ مطابق با نياز  فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار مي .28

برد و در  مي  خود از دستاوردهاي جهان اجتماعي ديگر بهره
آورد و سپس  وجود مي ها به كه الزم باشد تغييراتي در آنصورتي 
 .كند ها استفاده مي از آن

 --------------------------------------- 
. هاي گوناگون دارد ها متنوع است و صورت زندگي اجتماعي انسان .29

شود  انسان در قبال فرهنگي كه از طريق تربيت به او منتقل مي
گري فعال و تأثيرگذار  بلكه كنش صرفاً موجودي منفعل نيست

ها سبب  ها و اراده و اختيار آن تنوع آگاهي و نگرش انسان. است
 .شود هاي اجتماعي مختلف مي پيدايش جهان

 --------------------------------------- 
دهد نظم و همكاري ميان اعضاي موجودات  تصوير اول نشان مي .30

تصوير  كند ـ فاوت نميزنده يكسان است وطي عصرهاي متمادي ت
هاي كالن خود  هاي اجتماعي بر اساس عقايد و ارزش جهان: دوم

ها و تنوع اراده و اختيار  تنوع آگاهي و نگرش انسان. اند متنوع
 .شود هاي اجتماعي مختلف مي ها سبب پيدايش جهان آن

 ؤاالت تشريحيپاسخ س

 وارترشد پاسخ سؤاالت تشريحي كمي
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   پاسخ آزمون جامع تستي

  
  

 

1.  
هاي اجتماعي ديگر و بررسي  ي خود با جهان در صورت مقايسه

هاي  توانيم به تنوع جهان ي جهان اجتماعي خود مي تاريخ گذشته
  .اجتماعي پي ببريم

2.   
ها و  ي انسان مفاهيم ذكرشده، اشاره به يكساني زندگي همه

ي  كه گزينه درحالي. سان زندگي ساير موجودات دارد ي يك شيوه
هاي مختلف اشاره  ها و جهان هاي مختلف انسان ه كنشسوم ب

  .كند مي
3.   

ها سبب چنين تنوع اراده و اختيار آن ها و همتنوع معرفت انسان
  .شودهاي مختلف ميپيدايش جهان

4.   
» ها عقايد و ارزش«جهان اجتماعي، تغيير در » عميق«تغييرات 
ديل جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي متفاوتي تب«است كه 

 ».كنند مي
تغييرات سطحي جهان اجتماعي تغيير در هنجارها و نمادهاست كه 

  .دهند درون يك جهان اجتماعي رخ مي
5.  

هاي  هاي تغييرات در اليه تغيير هويت جهان اجتماعي از نشانه
 .عميق جهان اجتماعي است

6.  
باشد، از  هاي سطحي جهان اجتماعي  هايي كه مربوط به اليه تفاوت

شود؛  هايي است كه در درون يك جهان واحد واقع مي تنوع تفاو
هاي عميق جهان اجتماعي باشد و  هايي كه مربوط به اليه اما تفاوت

هايي است كه  ها باز گردد، جزء تفاوت به عناصر ثابت و محوري آن
. كند يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي

ها و اعتقادات اصلي باز  رمانهاي كالن، آ هايي كه به ارزش تفاوت
هاي اجتماعي مختلف است  هاي ميان جهان گردد، از نوع تفاوت مي

ي نمادها، هنجارها و مانند آن باز  هايي كه به حوزه و تفاوت
تر نباشد يا به تفاوت  گردد، تا زماني كه ناشي از تغييرات عميق مي

ي واحد تر منجر نشود، درون يك جهان اجتماع هاي عميق در اليه
 .باقي خواهند ماند

  :هاي ديگر تشريح گزينه
هاي عميق جهان اجتماعي  ها جزء اليه اين تفاوت: »2«ي  گزينه
 .باشند مي

ها و  هاي كالن، آرمان هايي كه به ارزش تفاوت: »3«ي  گزينه
هاي  هاي ميان جهان گردد از نوع تفاوت اعتقادات اصلي بازمي
  .اجتماعي مختلف است

7.   
هاي عميق جهان اجتماعي باشد و به  ي كه مربوط به اليههاي تفاوت

هايي است كه يك  ها باز گردد، جزء تفاوت عناصر ثابت و محوري آن
  .كند جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي

8.   
هاي سطحي و پايين جهان اجتماعي  هايي كه مربوط به اليه تفاوت

درون يك جهان واحد واقع  هايي است كه در باشد،  از نوع تفاوت
جهان   هاي عميق هايي كه مربوط به اليه شود، اما تفاوت مي

ها بازگردد، جزء  اجتماعي باشد و به عناصر ثابت و محوري آن
هايي است كه يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي  تفاوت

 .كند ديگر تبديل مي
تغيير در هنجارها و نمادها، جزء تغييرات سطحي كه در درون : نكته

  .دهند، هستند يك جهان اجتماعي رخ مي

9.   
هاي سطحي و تغييرات  تغييرات هنجارها و نمادها مربوط به اليه

هاي عميق جهان اجتماعي است و  ها مربوط به اليه عقايد و ارزش
ها با  ي انساندليل تفاوت همكاري اعضا و اجزاي جهان اجتماع

موجودات ديگر اين است كه رفتار آن موجودات، ناآگاهانه يا 
  .غريزي است

10.   
ي جاهلي،  جهان اسالم با نابود كردن سنگرهاي كليدي جامعه

ي جاهلي را در خدمت معاني عميق  هاي پايين جامعه سطوح و اليه
و حياتي خود قرار داد و از اين طريق، زبان عربي نيز حامل كالم و 

  .بيان الهي شد
11.   

با ظهور اسالم و آمدن معاني و مفاهيم اسالمي، مفاهيم محوري 
ها نيز درهم  جهان جاهلي فرو ريخت و نمادهاي مربوط به آن

  .شكست
12.  

اند كه قبل از آن در  معاني محوري اسالم، همان مفاهيم و حقايقي
ها  ي جاهلي در قبال آن ي جاهلي آن روز نبود و جامعه جامعه
كرد و مفاهيم محوري جهان جاهليت قبل از اسالم،  ت ميمقاوم

  .ها را از ميان برد همان معاني است كه اسالم آن
13.   

ها و سنگرهاي  معاني عميق و بنيادين هر فرهنگ، درحكم بنيان
جهان اسالم با نابود كردن سنگرهاي كليدي . اند اصلي آن فرهنگ

جاهلي را در  ي هاي پايين جامعه ي جاهلي، سطوح و اليه جامعه
خدمت معاني عميق و حياتي خود قرار داد و از اين طريق، زبان 

 .عربي نيز حامل كالم و بيان الهي شد

14.   
انسان در قبال فرهنگي كه به او از طريق آموزش و تربيت منتقل 

گري  فقط موجودي منفعل و پذيرنده نيست، بلكه كنش  شود، مي
 .فعال و تأثيرگذار است

15.   
  .هاست هاي ذاتي آن دو نوع حيواني است كه در ويژگيتفاوت ميان 

16.   
هاي  گردد از نوع تفاوت هاي كالن باز مي هايي كه به ارزش تفاوت

هاي اجتماعي مختلف است و تفاوت ميان جهان  ميان جهان
اجتماعي اسالم و جهان اجتماعي شبه جزيره عربستان از اين نوع 

  .هاست تفاوت
17.   

  .باشد اريخي جوامع در عرض هم مياين گزينه مربوط به سير ت
18.  

مانده مربوط به سير  الگو قراردادن جوامع پيشرفته توسط عقب
  .باشد تاريخي جوامع در طول هم مي

19.   
  .ترتيب دو مورد اول غلط و دو مورد آخر صحيح هستند به
  

 سؤاالت تستيپاسخ 


