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ميزان تسلط خود را با گام اول:
د.رنگ مشخص كني

     ً       نسبتا  مسلطم/ سبز:مسلطم/  آبي:
.مسلط نيستم زرد:
اگر در گام اول هاي بعدي: گام
خود را در حد رنگ زرد ارزيابي دانش

هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت
هاي سبز يا آبي توانيد خانه كرديد، مي

ها نگاه را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ
شويد در كدام كنيد متوجه مي

تر داريد. از به تمرين بيشها ني قسمت

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

جهان اجتماعي
  دار) شناسنامه سؤال 180(

تصور انسان از جهان اجتماعي

گسترة جهان اجتماعي

اجتماعياجزاي جهان 

  انسانيپيامدهاي كنش 

يهاي كنش انسان ويژگيتعريف كنش و 

هاي اجتماعي كنش اجتماعي و پديده

پيامدهاي جهان اجتماعي
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد سبز       آبي   

اجتماعي  جهان
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

هاي ما كنش
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد      سبز       آبي   

اجتماعي و نهادهاهاي جهان  اليه

هاي اجتماعي ه پديد
)دار سؤال شناسنامه 20(

تشريح جهان اجتماعي
)دار سؤال شناسنامه 20(

زرد سبز       آبي   

هاي اجتماعي جهان
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد سبز       آبي   

هاي اجتماعي ارزيابي جهان
)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

هاي اجتماعي علت تفاوت و تنوع جهان

اجتماعي در گذر زمان هاي جهان

فراد است؟هاي اجتماعي تابع ارادة ا آيا جهان

اجتماعيهاي جهان  ها و محدوديت فرصت
متجددجهان و 

اجتماعيآرماني جهان و واقعي قلمرو

اجتماعيجهان آرماني وواقعي ي قلمرو ارزياب

اند؟ اجتماعيهاي  آيا حق و باطل تابع جهان

زرد  سبز      آبي   
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  دار سؤال شناسنامه 180
سؤالي 10پيمانة  10
سؤالي 20يمانة پ 4

سؤال 20
از كنكورهاي سراسري

سؤال 149
هاي كانون از آزمون

سؤال طراحي شده از 11
كتاب درسي

ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
 اند. كتاب درسي طراحي شده
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1
جامعهشناس�   هاي ما كنش

 مقدمه  
  گوييم. مي»  كنشگر«آن  ةدهند و به انجام» كنش«دهد،  در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي -
ديگر است. موجوداتتمايز رفتار انسان با فعاليت علت   هاي كنش انساني، ويژگي -
 هاي كنش انساني ويژگي

مثالتوضيحاتويژگي

آگاهانه بودن
ته به ارادة آدمي است.سانساني، واب كنش -
شود. بدون آگاهي انجام نمي -
.گيرد صورت نمي صحيح آگاهيهاي انسان هميشه براساس  كنش -

اگر آگاهي خود را نسبت بـه معنـاي كلمـات از دسـت -
مانيم. ) باز ميكنشبدهيم، از گفتار (

اگر از مطالب كتاب درسي آگـاه نباشـيم، از پاسـخ بـه -
مانيم. ) باز ميكنشامتحاني (سؤاالت 

ارادي بودن

  انسان وابسته است.  ارادة به كنش -
گيرد. تا اراده و خواست انسان نباشد، كنش صورت نمي -
اند هاي ناخودآگاه (ضربان قلب، گردش خون و ...) غيرارادي فعاليت -

.شوند محسوب نميو كنش 

ن كنشناشي از ارادي بود ،ها انتخاب يك كار در دوراهي
است.

هدفدار بودن

چـرا چنـين كـاري«هدفدار بودن كنش، پاسخي است به پرسش  -
»كردي؟

  پذيرد. فعاليت انسان همواره با قصد و هدفي خاص صورت مي -
  .محقق نشودممكن است قصد انسان از انجام كنش  -

) براي عوض شدن هواكنشباز كردن پنجره ( -
گيري و يـا شـنا) بـراي مـاهي  كنشرفتن به رودخانه ( -

  كردن

  كنش انسان برخالف ساير موجودات، معنادار است. -  معنادار بودن
دهند. ها با توجه به معناي كنش خود، آن را انجام مي انسان -

اعتـراض و يـا اجـازه معنـاي  بـه باال بردن دست (كـنش)   - 
  خواستن

اش خداحافظي با خانواده معناي بهبوق زدن راننده (كنش)  - 
  

 هاي كنش انسانيو پيامد ارآث  
  هر كنشي آثار و پيامدهايي دارد. -
.نيستها  آثار و پيامدهاي كنش انساني، همواره وابسته به اراده و آگاهي انسان -
:شوند پيامدهاي كنش انساني به دو دستة ارادي و غيرارادي تقسيم مي -

مثالتوضيحاتپيامدها

پيامدهاي
ارادي

وابسته است. افراد ديگرو يا           خود  كنشگرني، يعني انسا افراد به ارادة - 
ها و بايد كنشگري آنكنش هستند اين دسته از پيامدها، خودشان  -

را انجام دهد.
هستند؛ يعني ممكن اسـت انجـام بشـوند يـا      احتمالي هااين پيامد -

  نشوند.انجام 

دنبال آن پاسخ به ) و بهكنشدرس خواندن دانشجو (
) و                          وابسته به ارادة خود  دانشجو(هاي امتحاني  پرسش

وابسته بهپيامد ارادي دادن نمرة خوب توسط استاد (
)ارادة افراد ديگر

پيامدهاي
غيرارادي

  .نداردبه ارادة افراد انساني بستگي  -
ها را و الزم نيست كنشگري آن كنش نيستنداين دسته از پيامدها،  -

اراده كند.
.هستندكنش  طبيعينتيجة  -
شود.               ً         است؛ يعني حتما  انجام ميقطعي ن پيامدها اي -

بـازدنبـال   ) بـه پيامد غيـرارادي تغيير هواي كالس (-
)كنشكردن پنجره (

) پيامـد غيـرارادي  پاكيزگي مداوم دست و صـورت (  -
)كنشوضو گرفتن مداوم ( دنبال به

ها دهند و از انجام برخي كنش آن انجام مي ارادي و غيرارادي پيامدهايهاي خود را با توجه به  كنش ،در بسياري از موارد، آدميان
كنند. خودداري مي پيامدهاي نامطلوبشاندليل  به

كتاب درسي 8تا  3هاي  صفحه

هن�ته



15   كانون فرهنگي آموزش جهان اجتماعي -) 1شناسي ( جامعه

 ) 4  و    3    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  96     بهمن    6            آزمون كانون  ( ؟                                      كدام گزينه، همة موارد كنش انساني هستند    در -  1

               سه كردن ـ نقاشي               بيدار كردن ـ عط  )  2                           بيدار شدن ـ برخاستن ـ تنفس  )  1
                       يادگيري ـ تأثر ـ لغزيدن  )  4                              خريد كردن ـ كوهنوردي ـ سخنراني  )  3

                        هايي مثل ضربان قلب، گردش                       كنش محسوب نشدن فعاليت «  و   »      آورند                                                    آموزان براي اجازه خواستن از معلم دست خود را باال مي         كه دانش     اين « -  2
 ) 5  و    4    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  95     بهمن    8            آزمون كانون  (             اشاره دارد؟               هاي كنش انساني              يك از ويژگي         به كدام       ترتيب    به  ،     ...»      خون و 

           هدفدار بودن                 ) معنادار بودن ـ  2                            ) آگاهانه بودن ـ ارادي بودن 1
                           ) معنادار بودن ـ ارادي بودن 4            هدفدار بودن                 ) آگاهانه بودن ـ  3

             اشـاره دارد؟                     ويژگي كنش انسـاني                         به آن كار بزند، به كدام                                                               فردي بداند كه دزدي كار درستي نيست ولي براي تأمين معاش خود دست     كه     اين -  3
 ) 4     صفحة               مرتبط با متن  -  92     بهمن     11            آزمون كانون  (      

توانيم بشناسيم. ها نمي هاي انساني را بدون توجه به معناي آن ) كنش2  بر آگاهي، بايد انجام فعاليتي را اراده يا انتخاب كند. ) انسان عالوه1
) فعاليت انسان به آگاهي او وابسته است.4  هاي زماني و اجتماعي متناسب است. موقعيتهاي انساني با  ) كنش3

 ) 3     صفحة               مرتبط با متن  -  93     بهمن    7            آزمون كانون  (                                                  عامل تمايز كنش انساني از فعاليت مخلوقات ديگر چيست؟ -  4

) تعريف كنش انساني2 هاي كنش انساني ويژگي) 1
كنش انساني) انواع 4 ) پيامدهاي كنش انساني3

 ) 4     صفحة               مرتبط با متن  -  93    آذر    7            آزمون كانون  (                                ، كودكان قادر به حرف زدن نيستند؟                             به دليل كدام ويژگي كنش انساني - 5

فهم ارادة مخاطب) آگاهانه بودن ـ 2 فهم ارادة مخاطبارادي بودن ـ ) 1
ر مخاطب) آگاهانه بودن ـ درك معناي رفتا4درك معناي رفتار مخاطب) ارادي بودن ـ 3

زير،    هريك- 6 عبارات است؟ترتيب بهاز مرتبط انساني كنش ويژگي كدام متن صفحه  -  94     بهمن    9             (آزمون كانون با با  ) 5  و    4  ،  3    هاي                                مرتبط

ناتواني كودكان در حرف زدن -
تصميم به انجام كاري با وجود آگاهي به غلط بودن آن كار -
علم به كالسآموزان در هنگام ورود م بلندشدن دانش -

هاي مكاني و اجتماعي ارادي بودن ـ تناسب داشتن با موقعيت -) آگاهانه بودن 1
دار بودن ـ معنادار بودن ) آگاهانه بودن ـ هدف2
دار بودن ـ معنادار بودن ) ارادي بودن ـ هدف3
) آگاهانه بودن ـ ارادي بودن ـ معنادار بودن4

 ) 6   و   4  ،  3  ي                 ها      صفحه              مرتبط با متن  -  94     بهمن    9      كانون        (آزمون   را انتخاب كنيد. نادرست  ة    گزين - 7

اند. هاي كنش انساني هاي طبيعي، ويژگي هاي كنش انساني با فعاليت ) تفاوت1
است.  نظر خود نرسد، كنش انساني تحقق نيافته ) اگر فعاليت انسان به مقصود مورد2
تواند وابسته باشد. افراد ديگر نيز مية ر، به ارادخود كنشگة ) پيامدهاي ارادي كنش انساني عالوه بر اراد3
دهند. هاي ارادي و غيرارادي آن انجام مي هاي خود را با توجه به پيامد ) در بسياري از موارد آدميان كنش4

      گيرد و             س آن شكل مي   اسا          اي كه بر                                   شوند. كنش انساني با توجه به آگاهي          انجام مي   …          زيرا بدون    ؛                 كنش انساني نيستند   …           هايي مانند         فعاليت -  8
 ) 4  و    3    هاي                      مرتبط با متن صفحه  -  94     بهمن    9             (آزمون كانون                اشاره دارد.   …                است كه به ويژگي    …      داراي    ،   كند                  هدفي كه دنبال مي

) راه رفتن و نشستن ـ ادراك و تفكر ـ معناي خاصي ـ معنادار بودن1
دار بودن ـ اراده و آگاهي انسان ـ هدف خاصي ـ هدف پلك زدن) 2
) ضربان قلب ـ اراده و آگاهي انسان ـ معناي خاصي ـ معنادار بودن3
دار بودن ) خلق يك اثر هنري ـ ادراك و تفكر ـ هدف خاصي ـ هدف4

كتاب درسي 5تا   3هاي  صفحههاي كنش انساني تعريف كنش و ويژگي
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              ارتبـاط دارد؟   »        شـوند.                                                                                  سخن گفتن فقـط صـداهايي نيسـت كـه بـا اراده و آگـاهي از دهـان خـارج مـي          «                 هاي زير با عبارت              يك از گزينه      كدام -  9
 ) 9  ة    صفح              مرتبط با متن  -  94      اسفند     21             (آزمون كانون       

گيرند. ها در نظر مي هاي طبيعي مستقل از معاني و اهدافي هستند كه انسان پديده) 1
پردازند جزء علوم انساني نيستند. علومي كه به شناخت و فهم اصوات انساني مي) 2
هاست. شناخت صداهاي انساني مستقل از اغراض و اهداف انسان) 3
هاي انساني بدون فهم و معاني آن ممكن نيست. نششناخت ك  )4

 ) 6   و   4    هاي             متن صفحه         مرتبط با   -  95        فروردين    7             (آزمون كانون كدام گزينه درست است؟ - 10

اش، پيامد ارادي عمل اوست. كند، يادگيرياش را مطالعه ميآموزي كه با انتخاب خود كتاب درسي) دانش1
 گيرد، داراي معناي خاصي است.سبي كه بر اساس آن شكل ميكنش انساني با توجه به ادراك و تنا) 2
 .توانند حرف بزنند بيان كلمات، نمية ها به علت عدم اراد ) بچه3
گيرد.كند، شكل ميو اهدافي كه دنبال مي ، ارادهمعناي كنش انساني در امتداد آگاهي) 4

 ) 6   و   4  ،  3    هاي       صفحه             مرتبط با متن   -  96    مهر     21             (آزمون كانون     است؟       ادرست ن                                                  در ارتباط با كنش انساني و پيامدهاي آن، كدام گزينه  -   11

                                                  خوب توسط معلم، حق مسلم و پيامد طبيعي كنش او است.  ة                                             آموز درسي را به خوبي ياد گرفته است، دادن نمر                هنگامي كه دانش  )  1
     ند.                                                                     موجودات، اعم از انسان و غيرانسان همواره مشغول فعاليت و انجام كاري هست  ة   هم  )  2
       آيند.                              زنند، كنش انساني به حساب نمي                                                      كارهايي مانند سرفه كردن كه بدون اراده از انسان سر مي  )  3
       شوند.                                                               هاي كنش انساني وجوه تمايز فعاليت طبيعي از كنش انساني محسوب مي       ويژگي  )  4

 ) 9  و    6   ، 4  ي             ها    صفحه             مرتبط با متن   - 5 9    آذر    5             (آزمون كانون           مربوط است؟   ،                      به كدام قسمت از نمودار       ترتيب    به                  هريك از موارد زير  -   12

خوب توسط معلم/ بوق زدنة سحرخيز بودن/ ياد گرفتن درس/ دادن نمر

ـ الف ـ ج ـ ج ج) 1

د) ج ـ الف ـ ج ـ 2

) الف ـ الف ـ ب ـ ب3

ـ ج د) ب ـ ب ـ 4
         دهد. معلم                   هاي آزمون پاسخ مي                گيرد و به پرسش    مي                              كند، مطالب درس را به خوبي ياد     مي             درستي مطالعه                            آموزي كتاب درسي خود را به      دانش « -   13

          كدام است؟      آموز                             پيامد ارادي فعاليت اين دانش  »     كند.                                   دهد و او به كالس باالتر راه پيدا مي          قبولي مي   ة                        نيز متناسب با تالش او نمر
 ) 6   ة   صفح             مرتبط با متن   -  95    آذر    5             (آزمون كانون 

كتاب درسي ة) مطالع2 ها ) يادگيري درس1
گويي به سواالت امتحاني) پاسخ4 ابي به كالس باالتري ه) را3

 ) 6      صفحة             مرتبط با متن   -  95      اسفند     20           زمون كانون   (آ                   احتمالي و قطعي است؟       ترتيب    به            كنش انساني،                 يك از پيامدهاي      كدام -   14

) ارادي ـ ارادي2    ) ارادي ـ طبيعي1
) غيرارادي ـ طبيعي4    ) غيرارادي ـ ارادي 3

كنش انسانارادي يا غيرارادي  هايپيامد يك از مربوط به كدام هر يك» ها خ دادن به سؤاالت كنكور، قبولي در كنكور و به خاطر ماندن درسپاس«، ترتيب به - 15
 ) 6  ة    صفح             مرتبط با متن   -  93    آذر    7      كانون         (آزموناست؟

) ارادي ـ غيرارادي ـ ارادي2 غيرارادي ـ غيرارادي ـ ارادي) 1
) ارادي ـ ارادي ـ غيرارادي4 ـ غيرارادي) غيرارادي ـ ارادي 3

كتاب درسي 7تا   5هاي  صفحهپيامدهاي كنش انساني
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3

4 

5

10 
 سؤال

ب�روهن�(ج)ب�روهن�(ج)

وو الايراديالايرادي

وو طب�ع�طب�ع�

دلايروهن�(د)دلايروهن�(د)
اهنساهن�اهنساهن� �نش�نش پ�امدپ�امد وو هنوعهنوع

وو الايراديالايرادي غ�رغ�ر

دلايروهن�(الف)دلايروهن�(الف)

وو طب�ع�طب�ع�

ب�روهن�(ب)ب�روهن�(ب)
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 ) 6  ة    صفح             مرتبط با متن   -  93     بهمن     10      كانون         (آزمون                   درستي بيان شده است؟                             هاي انساني در كدام گزينه به                          تفاوت پيامدهاي انواع كنش -   16
شود.          ً         يعني حتما  انجام مي ،) پيامدهاي طبيعي و غيرارادي كنش انساني قطعي است1

هاي انساني قطعي و حتمي است. ) پيامدهاي ارادي كنش2

ها وابسته است. ها به اراده و خواست انسان ) پيامدهاي هر دو دسته از كنش3

هاي طبيعي نيستند. شود، لذا قابل مقايسه با كنش موارد بدون توجه به پيامدها انجام مية ها در هم هاي ارادي انسان ) كنش4

كنش-   17 و   …        پيامد است قطعي ان   …               انسان كنش مي         يك محسوب متن صفحه  -  94      خرداد    1             (آزمون كانون    .   شود             ساني با  ) 6  و    4  ،  3    هاي                      مرتبط

         ضربان قلب  ـ                   طبيعي و غيرارادي  )  2         ضربان قلب  ـ        ارادي  )  1

             ادراك و تفكر  ـ        ارادي  )  4              ادراك و تفكر  ـ                   طبيعي و غيرارادي  )  3

    بوده  …    كه     كند    مي       اشاره        انساني     كنش  …          پيامدهاي    به   ، »    آغاز    از    يم   نكن      غفلت    كه     است    آن      بهتر  /    باز      گردد     نمي        سرچشمه    به     جوي     اين    آب «    بيت  -   18

 ) 6  ة                 مرتبط با متن صفح  -  91             كنكور سراسري  (   .…          وابستگي        انساني       افراد  ة     اراد    به   و

     دارند  ـ       قطعي  ـ           غيرارادي  )  2       ندارند  ـ          احتمالي  ـ        طبيعي  )  1

      دارند  ـ          احتمالي  ـ        طبيعي  )  4       ندارند  ـ       قطعي  ـ           غيرارادي  )  3

   ) 9  و    6  ،  4    هاي                    مرتبط با متن صفحه  -  94                   كنكور خارج از كشور  (مربوط به كدام قسمت از نمودار است؟ ترتيب بهز عبارات زير هر يك ا - 19

يادگرفتن درس               ـ

شكست ناشي از تصميم احساسي                           ـ

قبولي در امتحان                 ـ

نشاط پس از ورزش                 ـ

                   ) الف ـ د ـ ج ـ الف 1

                 ) ب ـ الف ـ ج ـ د 2

                   ) ج ـ الف ـ الف ـ ب 3

               ج ـ ج ـ الف ـ د  )  4

 )  70   و    12   ، 9  ،  6    هاي       صفحه             مرتبط با متن   -  94                    (كنكور خارج از كشور     مشخص كنيد. ترتيب بهكار رفته را  شناسي به در متن زير، مفاهيم جامعه - 20

. جوانياندندقطار جا م. دو مسافر سالمند از هجوم آوردنداي از مسافران بدون رعايت حق تقدم به سمت درها  در يك ايستگاه مترو، عده«

.»تذكر دهدو به مأمور ايستگاه اعتراض كرد كه در مورد رعايت نوبت به مسافران  متأثر شدهكه شاهد اين صحنه بود 

                                                                         ) كنش اجتماعي ـ پيامد غيرارادي كنش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ كنترل اجتماعي1

     پذيري                                                                ) كنش انساني ـ پيامد ارادي كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ جامعه 2

     پذيري                                                                 ) كنش اجتماعي ـ پيامد غيرطبيعي كنش اجتماعي ـ كنش انساني ـ جامعه 3

اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ كنترل اجتماعي  ة       ) پديد 4
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�د: 3131 فرهنگي آموزش       )و  دوازدهم ازدهمي پايه دهم، (كنكور انساني  شناسي جامعهكانون  18  

1
جامعهشناس� هاي اجتماعي پديده

 كنش اجتماعي
اقسام كنش انساني:

مثالانواعبندي معيار تقسيم

ارادة افراد
لي در امتحان پس از مطالعهقبوپيامد: ارادي

نشاط پس از ورزشپيامد: غيرارادي

منشأ
ادراك و تفكردروني (درون انسان)

راه رفتن و نشستنبيروني (بيرون از انسان)

اهميت نقش ديگران
تنهايي غذا خوردن بهفردي

لباس پوشيدن در جمعي خاصاجتماعي

هاي كنش اجتماعي: ويژگي
شود. انجام مي ديگرانبه با توجه  -1
ست.ها ها و اعمال آن ديگران، ويژگيآگاهي و ارادة كنشگر در آن، ناظر به  -2
شب و . مثال: ايستادن راننده پشت چراغ قرمز (مقررات مورد قبول ديگران) در نيمهگيرد نميتنها در حضور فيزيكي ديگران صورت  -3

  ست.به دور از چشم ديگران نيز يك كنش اجتماعي ا

آموزي كه با . مثال: دانشنيستندافتد، كنش اجتماعي  ها اتفاق مي هايي كه در حضور فيزيكي ديگران، ولي بدون توجه به آن كنش
 كند. اي خروشان را تصور مي وجود حضور در كالس درس، در ذهن خود رودخانه

 هاي اجتماعي پديده

 

هنجارهاي اجتماعي
  است. كنش اجتماعيشيوة انجام  -
افراد جامعه قرار گرفته است. مورد قبول -
هاي معين احوالپرسي در هر جامعه مثال: شيوه -

هاي اجتماعي ارزش
هستند. مورد توجه و پذيرش همگانكه  اند مطلوب و خواستنيهاي  آن دسته از پديده -
دارند. گرايش و تمايلها  افراد يك جامعه نسبت به آن -
رعايت نوبت در صف اتوبوس و مترومثال:  -

هاي آن: هاي اجتماعي و ويژگي پديده
گويند. مي پديدة اجتماعيبه كنش اجتماعي و پيامدهاي آن،  -
شند.با آن ميآثار و پيامدهاي ها،  پديدة اجتماعي است و ساير پديده خردترين ،كنش اجتماعي -
روي  ، پيشها ها و محدوديت فرصتصورت  هاي اجتماعي هستند كه به ، محصول پديدهكنند ها مراعات مي بسياري از آدابي كه انسان -

گيرند. او قرار مي
هاي اجتماعي هستند. هايي از پديده ها و هنجارهاي اجتماعي، نمونه نمادها، ارزش -
هستند. رمعناداهاي اجتماعي  كنند، پديده عمل مي با آگاهي، اراده و هدفجا كه افراد انساني،  از آن-

كتاب درسي 14تا  9هاي  صفحه

هن�ته

هن�ته



19   كانون فرهنگي آموزش جهان اجتماعي -) 1شناسي ( جامعه

هاي اجتماعي: گيري پديده چگونگي شكل

مثالتوضيحاتمراحل

عنوان يك پديدة اجتماعي) ها و هنجارهاي اجتماعي (به تحقق ارزش  تحقق پديدة اجتماعي از طريق كنش اجتماعي  گام نخست
از طريق كنش اجتماعي

يري و كنترل اجتماعي برايپذ هاي جامعه ضروري ساختن پديده  ها ضروري ساختن پديدهگام دوم
ها و هنجارها رعايت ارزش

ها و هنجارهاي اجتماعي (تداوم بخشيدن عمل كردن براساس ارزش  ها تداوم بخشيدن به پديده  گام نهايي
  به يك ارزش يا هنجار اجتماعي)

  هاي اجتماعي: هاي پديده ها و محدوديت فرصت 
  .شوند مستقل مياند،  وجود آورده ها را به يي كه آنها مرور، از انسان هاي اجتماعي به پديده -
كند. ها ايجاد مي ها و زندگي انسان را براي كنش هايي ها و محدوديت فرصتها)،  ها از انسان اين موضوع (استقالل پديده -
        هسـتند؛ در  »              هـاي طبيعـي           پديـده  «         هماننـد    »                هـاي اجتمـاعي         پديده «     كنند                        كند كه افراد احساس مي                                اين روند تا جايي ادامه پيدا مي  -

   .   اند       نكرده    خلق     ها                    هاي طبيعي را انسان          كه پديده      حالي

بخوانيم و بدانيم:
هاي اجتماعي بر افراد و و تأثير پديده »سازي بروني«هاي اجتماعي از طريق كنش اجتماعي را  وجود آمدن پديده متفكران اجتماعي، به 

مند.نا مي »سازي دروني«ها را  هاي اجتماعي آن كنش

           ها هستند.                          هاي بيروني و دروني انسان              از انواع كنش       ترتيب    به   …  و      است   …     شود،                                     كنشي كه با توجه به ديگران انجام مي -   21
 ) 9         متن صفحة          مرتبط با   -  96    مهر     21             (آزمون كانون       

                       كنش فردي ـ تفكر و ادراك  )  2                                 كنش فردي ـ راه رفتن و مطالعه كردن  )  1
                           كنش اجتماعي ـ ادراك و نشستن  )  4              شي كردن و تفكر                 كنش اجتماعي ـ نقا  )  3

 )  11  و     10     هاي   ه   صفح    متن          مرتبط با   -  92      اسفند     23             (آزمون كانون  ؟    نيست                                        كدام عبارت در رابطه با كنش اجتماعي صحيح  -   22
) كنش اجتماعي نوعي از كنش انساني است.1
اند. تماعيهاي اج دنبال دارند، همان پديده هاي اجتماعي و پيامدهايي كه به ) كنش2
گيرد. ها و اعمال ديگران را درنظر مي ) در كنش اجتماعي، آگاهي و ارادة آدمي، ويژگي3
                       ً                                                       ) در كنش اجتماعي، لزوما  بايد به غير از فرد، افراد ديگري نيز حضور داشته باشند. 4

                  شود و اگر فرد براي          محسوب مي   …         از موارد      يكي                                                                                فردي در حال آواز خواندن با صداي بلند در يك محيط عمومي است. عمل آواز خواندن فرد -   23
 )  12  و     11    هاي         صفحه    متن          مرتبط با   -  96   دي    1             (آزمون كانون       آيد.         وجود مي    به   …                                                          رعايت حقوق ديگران آواز خواندن خود را قطع كند، در اين صورت 

                    ) كنش اجتماعي ـ ارزش 2        ـ هنجار      فردي      ) كنش  1
       ـ ارزش      فردي      ) كنش  4                      ) كنش اجتماعي ـ هنجار 3

 )  13    تا    11    هاي         صفحه    متن          مرتبط با   -  95    آذر    5             (آزمون كانون                                          ، هريك از عبارات زير، نتيجه و تعريف چيست؟     ترتيب    به -   24

»اجتماعية نخستين پديد«و » هاي اجتماعي معنادار بودن پديده«، »كنش اجتماعي كه مورد قبول افراد جامعه است. ةشيو«
ـ كنش اجتماعي ) ارزش اجتماعي ـ آگاهي و اراده2  جتماعيـ هنجار ا آگاهي و اراده) ارزش اجتماعي ـ 1
ـ كنش اجتماعي آگاهي و اراده و هدف) هنجار اجتماعي ـ 4  اجتماعي هنجارـ و هدف  آگاهي و اراده) هنجار اجتماعي ـ 3

كتاب درسي 14تا  9هاي  صفحههاي اجتماعي كنش اجتماعي و پديده

1 

2

3 

4

20
 سؤال



�د: 3131 فرهنگي آموزش       )و  دوازدهم ازدهمي پايه دهم، (كنكور انساني  شناسي جامعه  كانون  20  

 )  12  ة    صفح     متن         مرتبط با   -  95     بهمن    8             (آزمون كانون               ها صحيح است؟                                                            كدام گزينه در مورد كنش انساني، كنش اجتماعي، هنجارها و ارزش -   25
       گيرد.                                    ) كنش اجتماعي بدون هنجارها شكل نمي 2       گيرد.                          بدون كنش اجتماعي شكل نمي   ،            ) كنش انساني 1
        گيرند.                            ها بدون كنش انساني شكل نمي        ) ارزش 4       گيرد.                                       ) بدون كنش اجتماعي هيچ هنجاري شكل نمي 3

 )  12  و     11    هاي         صفحه     متن         مرتبط با   -  92     بهمن     11             (آزمون كانون    ؟          تماعي چيست                              ها و هنجارها و پيامدهاي كنش اج                   ، عامل تداوم ارزش     ترتيب    به -   26

هاي اجتماعي ـ هنجارهاي اجتماعي و ارزش          عمل افراد) 1
هاي اجتماعي هاي اجتماعي ـ هنجارهاي اجتماعي و ارزش ) استقالل پديده2
ـ ارادي بودن و غيرارادي بودن          عمل افراد) 3
ي ـ ارادي بودن و غيرارادي بودنهاي اجتماع ) استقالل پديده4

   )  12                  مرتبط با متن صفحة   -  92      اسفند     23             (آزمون كانون         ترتيب)     (به                                  مربوط به كدام پديدة اجتماعي است؟   ،       هاي زير                هر يك از گزاره -   27

»گرايش و تمايل داشتن افراد جامعه نسبت به آن ـ مورد توجه و پذيرش همگان ـ مورد قبول افراد جامعه«
) ارزش اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي2اعي ـ هنجار اجتماعي ـ كنش اجتماعي) هنجار اجتم1
) ارزش اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي4) هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي ـ كنش اجتماعي3

                     ي اجتماعي درنظر گرفت؟  ها       پديده  ة       در زمر      توان     نمي               يك از موارد را                 ها چيست و كدام                     تحقق هنجارها و ارزش  ة    شيو -   28
 )  12  و     10    هاي                    مرتبط با متن صفحه  -  93     بهمن     10             (آزمون كانون       

 .                    اي كه ساكنانش نباشند                        باال رفتن از ديوار خانه  -     پذيري         ) جامعه2اي كه ساكنانش نباشند. باال رفتن از ديوار خانه -كنترل اجتماعي   )  1
                     سيگار كشيدن در تنهايي  -          اي اجتماعي ه       ) كنش 4                     سيگار كشيدن در تنهايي  -  ها      نظام        ) خرده 3

                                                           است. حال اگر فرد ديگري وارد اتاق شود، سيگار كشيدن او يك كـنش   …                        كشد، در حال انجام يك كنش                          تنهايي در اتاقي سيگار مي            فردي كه به -   29
 )  12   ة                مرتبط با متن صفح  -   93    فند   اس    22             (آزمون كانون       است.   …  و      …       ترتيب،                     آورد كه مثال آن به               را به ميان مي   …  و    …          شود و پاي             اجتماعي مي

كردن سيگار ـ رعايت حقوق ديگري ها ـ خاموش ) انساني ـ هنجارها ـ ارزش1
كردن سيگار ها ـ رعايت حقوق ديگري ـ خاموش ) انساني ـ هنجارها ـ ارزش2
هاي عمومي كانكشيدن ـ ممنوعيت در م هاي سيگار كردن با آسيب پذيري ـ كنترل اجتماعي ـ آشنا ) فردي ـ جامعه3
هاي سيگار كشيدن كردن با آسيب هاي عمومي ـ آشنا پذيري ـ كنترل اجتماعي ـ ممنوعيت در مكان ) فردي ـ جامعه4

 )  13  و     12    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  94      خرداد    1             (آزمون كانون         گيرند.        شكل مي   …               هاي اجتماعي در              گيرد، پديده                           نباشد، هيچ هنجاري شكل نمي   …    اگر  -   30
           هاي اجتماعي                             پذيري ـ تناسب با ديگر پديده       جامعه  )  2             هاي اجتماعي                                 ش اجتماعي ـ تناسب با ديگر پديده  كن  )  1
           هاي اجتماعي                      اجتماعي ـ كنترل نظام       كنش  )  4             هاي اجتماعي            كنترل نظام         پذيري ـ       جامعه  )  3

                             دهاي كنش انساني، احتمالي است؟          يك از پيام        و كدام                                             فرد با دوست يا معلم به كدام مورد اشاره دارد                    تفاوت چگونگي برخورد  -   31
متن   -  97    مهر     20             (آزمون كانون  با  ) 9  و    6    هاي         صفحه             مرتبط

                                                                 ) ارادي و معنادار بودن ـ پيامدهايي كه به ارادة انسان وابسته است. 1
                                          ) ارادي و معنادار بودن ـ پيامدهاي غيرارادي 2
       ته است.                                  ـ پيامدهايي كه به ارادة انسان وابس                           ) تناسب داشتن با موقعيت 3
                                           ) تناسب داشتن با موقعيت ـ پيامدهاي غيرارادي 4

 )  12      صفحة             مرتبط با متن   -  94      اسفند     21             (آزمون كانون    ؟                يك از مفاهيم است                                      هريك از موارد ذكر شده، مربوط به كدام -   32

الف) امنيت، حقيقت و عدالت
سوار شدن به اتوبوس در هنگامب) رعايت حق تقدم 

مخدر هاي مواد آسيبج) آشنا كردن افراد جامعه با 
) هنجار اجتماعي ـ كنش انساني ـ كنترل اجتماعي2  ) هنجار اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ كنترل اجتماعي1
پذيري ) ارزش اجتماعي ـ كنش انساني ـ جامعه4  پذيري ) ارزش اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ جامعه3

 )  13  و     12    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  95        فروردين    7             (آزمون كانون               ي، صحيح است؟                                   در توصيف هنجار اجتماعي و كنش اجتماع       ترتيب    به            كدام موارد،  -   33
 كند.پذيري را ايجاد ميجامعه ةگيرد. ـ با تعليم و تربيت، تشويق و تنبيه پديداگر نباشد هيچ كنشي شكل نمي) 1
 شود.اي اجتماعي محقق ميهآرمان ،آن ةـ در ساي شيوة كنش اجتماعي مورد قبول جامعه از پديده اجتماعي است.) 2
ها و هنجارها به ميان آورده شود.گيرد كه پاي ارزشد. ـ زماني شكل ميكن، تحقق پيدا ميهاي اجتماعياز طريق پديده) 3
 گيرد. ـ افراد يك جامعه نسبت به آن گرايش و تمايل دارند.كنش اجتماعي شكل مي ةدر ساي) 4

5 

6 

7

8 

9

10

11

12
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21   كانون فرهنگي آموزش جهان اجتماعي -) 1شناسي ( جامعه

 )  22   تا     19    هاي              با متن صفحه      مرتبط   -  92             كنكور سراسري  (                                         اما در رابطه با ارزش اجتماعي، صحيح است؟      نيست     صحيح          اجتماعي  ة                     يك در ارتباط با پديد      كدام -   34
                          هاي متناسب با خود هستند.                       هاي اجتماعي مقتضي كنش      ارزش  ـ   .    اند             هاي اجتماعي            همان پديده   ،           دنبال دارند                              هاي انساني و پيامدهايي كه به       ) كنش 1
          هـاي اجتمـاعي              يـك از ارزش        هـيچ    ،                        اگر كنش انسـاني نباشـد    ـ   .     گيرد                    هاي اجتماعي شكل مي                              تماعي در تناسب با ديگر پديده      هاي اج                  ) هر يك از پديده 2

       شوند.           محقق نمي
                                    هايي هستند كه افراد يك جامعـه نسـبت بـه                 آن دسته از ارزش   ،           هاي اجتماعي      ارزش  ـ   .     كنند                    ديگر تحقق پيدا نمي                         هاي اجتماعي مستقل از يك         ) پديده 3
                       ا گرايش و تمايل دارند. ه    آن
            هاي ناشناخته                           هايي را كه متناسب با ارزش     كنش   ،                                    هايي كه صورت اجتماعي پيدا كرده باشند      ارزش      . ـ                         اجتماعي، كنش اجتماعي است  ة              ) نخستين پديد 4

     كنند.                         و مغاير باشند، كنترل مي
 )  22   تا     19    هاي                    مرتبط با متن صفحه  -   97                    (كنكور خارج از كشور       كند؟         ايان مي        درستي نم                                        ها و هنجارها از طريق كنش اجتماعي را به                     يك، پيامد تحقق ارزش      كدام -   35

             كنترل اجتماعي        پذيري              ايجاد جامعه                       ) الف: تعليم و تربيت  1
                      نظام اجتماعي خرد و كالن              هاي اجتماعي            ايجاد نقش                             ب: تعيين انتظارات و توقعات 

     پذيري             ايجاد جامعه                كنترل اجتماعي                         گيري انتظارات و توقعات             ) الف: شكل 2
             اعي خرد و كالن م        نظام اجت              هاي اجتماعي             پيدايش نقش                   ب: تشويق و تنبيه 

             كنترل اجتماعي        پذيري              ايجاد جامعه              هاي اجتماعي                   ) الف: پيدايش نقش 3
                      نظام اجتماعي خرد و كالن                          تعيين انتظارات و توقعات                    ب: تعليم و تربيت 

             كنترل اجتماعي                 ظارات و توقعات          تعيين انت                       ) الف: تعليم و تشويق  4
             تعليم و تربيت              هاي اجتماعي            پيدايش نقش        پذيري                 ب: ايجاد جامعه

 )  13  و     12    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  97    تير     22             (آزمون كانون   صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد. ترتيببه - 36

        گويند.         سازي مي    ني                                                     به وجود آمدن پديدة اجتماعي از طريق كنش اجتماعي را برو  -
       گيرد.                                                كنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت مي  -
           متفاوت است.   ،    گيرد                 آيندگان صورت مي   و        معاصران    ،                       كنشي كه ناظر به گذشتگان  -
       كنند.             ها ايجاد مي                          ها و زندگي اجتماعي انسان                  هايي را براي كنش              ها و محدوديت                   هاي اجتماعي، فرصت       پديده  -
               ) ص ـ ص ـ غ ـ ص 4                 ) غ ـ غ ـ ص ـ غ 3                 ) ص ـ غ ـ ص ـ ص 2     ـ غ            ) غ ـ ص ـ ص  1

 )  13  و     12    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  97    تير     22             (آزمون كانون   است؟ نادرستهاي اجتماعي كدام گزينه در ارتباط با پديده - 37
      سازند.                                   پذيري و كنترل اجتماعي را ضروري مي           هاي جامعه              كنند و پديده                          هاي اجتماعي تحقق پيدا مي                                   ها و هنجارهاي اجتماعي از طريق كنش        ) ارزش 1
                            هاي اجتماعي معنادار هستند.             كنند، پديده                                                 جا كه افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل مي         ) از آن 2
            هاي طبيعي.                   اند؛ همانند پديده           اند مستقل                     ها را به وجود آورده            هايي كه آن                      هاي اجتماعي از انسان         ) پديده 3
                           تر به واژة ديگران بينديشيم.                             تر كنش اجتماعي، الزم است بيش                   ) براي شناخت عميق 4

 )  13   تا     11    هاي                     (مرتبط با متن صفحه  يك از موارد داده شده است؟ هريك از عبارات زير تعريف كدام ترتيب به - 38

                       خردترين پديدة اجتماعي  -  
 .                                       شيوة كنش اجتماعي كه مورد قبول همگان است  -
  ها                     اد و كنش اجتماعي آن                  هاي اجتماعي بر افر             تأثير پديده  -
                                         ) كنش انساني ـ هنجار اجتماعي ـ دروني سازي 2                                          ) كنش انساني ـ ارزش اجتماعي ـ بروني سازي 1
                                          ) كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ بروني سازي 4                                            ) كنش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ دروني سازي 3

 )  13   تا     10    هاي             ا متن صفحه        (مرتبط ب  هاي اجتماعي درست است؟ كدام گزاره در رابطه با پديده - 39
       گيرد.                                                                 ) كنش اجتماعي ناظر به ديگران و تنها در حضور فيزيكي آنان صورت مي 1
        باشند.                                       هاي اجتماعي، از آثار و پيامدهاي آن مي                                پديدة اجتماعي است و ساير پديده     ترين                     ) نظام اجتماعي كالن 2
    د. ن  كن                                              ها تحقق پيدا كنند، كنترل اجتماعي را ايجاد مي       انسان     هاي                                                 هاي اجتماعي بعد از آن كه از طريق هنجارها و ارزش       ) كنش 3
       شوند.               اند، مستقل مي                     ها را به وجود آورده            هايي كه آن                                    هاي اجتماعي به مرور زمان، از انسان         ) پديده 4

 )  12      صفحة          بط با متن     (مرت  يك مورد قبول افراد جامعه است؟ هاي اجتماعي مورد توجه و پذيرش همگان، كدام يك از پديده كدام ترتيب به - 40
                              ) ارزش اجتماعي ـ هنجار اجتماعي 2                                  ) هنجار اجتماعي ـ ارزش اجتماعي 1
                               هاي اجتماعي خرد ـ هنجار اجتماعي         ) پديده 4                                هاي اجتماعي كالن ـ ارزش اجتماعي         ) پديده 3
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�د: 3131 فرهنگي آموزش       )و  دوازدهم ازدهمي پايه دهم، (كنكور انساني  شناسي جامعهكانون  22  

1
جامعهشناس� جهان اجتماعي

  

 تصور انسان از جهان اجتماعي
رود. مثال: جهان طبيعت و جهان غرب كار مي بههاي بزرگ  مجموعهبه                ً            اي است كه معموال  براي اشاره  جهان، واژه -

جهان اجتماعي:
دهند. ، جهان اجتماعي را شكل ميهاي اجتماعي مجموعه پديده -
هاي مختلف همچون موجودات زنده مقايسه نمود. توان آن را با پديده براي شناخت بهتر جهان اجتماعي، مي -

):وار، ارگانيسم موجودات زنده (اندام مقايسة جهان اجتماعي با

وار موجودات اندام  معيار مقايسه
  (مثل انسان و حيوانات)

جهان اجتماعي
هاي اجتماعي انسان) (حاصل كنش

اعضا
  .دارندمتفاوتي اندام و اجزاي  -
.اند وابستهبه يكديگر  -
كنند. مي تأمينهر كدام نياز ديگري را  -

دارند. مختلفياعضاي  -
برخوردارند. نظمبا هم از نوعي  ارتباطدر  -

ها عضويت اعضا و نظم آن
است.تكويني  -
.آيد نميوجود  براساس اراده و آگاهي به -
.كند تغيير نميعضويت و نظم آن با ارادة اعضا  -

شود. انسان تعريف مي ده و آگاهيابا ار -
آيد. وجود مي به آن با قراردادها در آن  عضويت انسان -
است. ارادة خودشانها، حقوق و تكاليف اعضا به  نقش -
و آگـاهي و شـناختي كـه براسـاس آن اعتبارينظم آن،  -

است. عمومي و مشتركگيرد،  شكل مي

شيوة تداوم

ــق  -  ــداز طري ــداوم زاد و ول ــان ت ــول زم ــود را در ط خ
بخشند. مي

از نسـلي بـه نسـلوراثت ها از طريق  هاي آن ويژگي -
شود. يديگر منتقل م

يابد. هاي بعد، تداوم مي به نسل انتقال فرهنگ خودبا  -
شود. منتقل ميآموزش و تعليم و تربيت فرهنگ از طريق  -
كنـد، جهـان حفـظ اگر يك نسل نتواند فرهنگ خـود را   -

.ريزد مي فرواجتماعي آن 
دهـد، جهـان انتقـال اگر يك نسل نتواند فرهنگ خود را  -

.شود مي دگرگونها  اجتماعي آن

 گسترة جهان اجتماعي
شوند: ها به سه گروه تقسيم مي در يك نگاه كلي، پديده -

مثالتوضيحاتجايگاه

) بـه  ها و پيامـدهاي آن  يعني كنشهاي اجتماعي ( پديده  درون جهان اجتماعي
  جهان اجتماعي تعلق دارند.

)كنش اجتماعياحترام به قانون ( -
)پيامد كنش اجتماعيخانواده ( -

بيرون جهان اجتماعي
  اند. و بيرون جهان اجتماعي طبيعيهاي  پديده -
هـاي اجتمـاعي    اي بـر كـنش   كننـده  تأثيرات تعيـين  -

  .ندارندها  انسان

در صورتي كه تأثيري بـرها، اجرام آسماني و ... ( كهكشان
)كنش اجتماعي انسان نداشته باشند.

نامعلوم

و بيرون از  عي)طبي (طبيعي يا فوق تكوينيهاي  پديده -
هستند. جهان اجتماعي

هــاي اجتمــاعي اي در كــنش كننــده تــأثيرات تعيــين -
.دارندها  انسان

  :هاي جهان طبيعت پديده -
...   زلزله و خشكسالي و

 ها دارند. تأثيرات فراواني بر زندگي انسان
:هاي جهان ماوراي طبيعي پديده-

خداوند، فرشتگان و جهان ماوراي طبيعت
 هـاي زنـدگي هـا و ارزش  آرمانخت اين موارد، شنا

را هاي اجتماعي آنـان  كنشو  دهد تغيير ميرا آدميان 
.سازد دگرگون مي

واسطة ارتباطي كه با زندگي اجتماعي انسان پيدا بههر يك از موجودات بيرون جهان اجتماعي (طبيعي و ماوراي طبيعي)، 
گيرند. ر مي، در گسترة جهان اجتماعي قراكنند مي

كتاب درسي 22تا  15هاي  صفحه

هن�ته



23   كانون فرهنگي آموزش جهان اجتماعي -) 1شناسي ( جامعه

  

 )  17  و     16    هاي       صفحه    متن          مرتبط با   -  95      بهمن   8             (آزمون كانون      است؟        نادرست  »                                   مقايسة جهان اجتماعي و موجودات زنده «                       كدام عبارت در رابطه با  -   41
                                                                           ) شباهت جهان اجتماعي با موجود زنده در تشكيل شدن آن دو از اعضاي مختلف است. 1
        يابند.                                               ود در قالب مشاغل مختلف به جهان اجتماعي راه مي                          ها با پذيرش و قبول عضويت خ         ) انسان 2
      آيد.               ها به وجود مي                    شود و با اعتبار آن             ها تعريف مي                                                 ) نظم و چينش عناصر جهان اجتماعي، با ارادة انسان 3
                                          ترين تفاوت اين جهان با موجودات زنده است.                                                       ) طبيعي و تكويني بودن آگاهي و شناخت جهان اجتماعي، مهم 4

 …       گيـرد                                                   چنين شناختي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مـي           دارد، هم   …                نيست، بلكه هستي    …   اي                       تماعي و نظم آن پديده       جهان اج -   42
 )  17  و     16    هاي       صفحه    متن          مرتبط با   -  96        فروردين    7            آزمون كانون  (      شود.           ناميده مي   …       است كه 

  اريات) اعتباري ـ طبيعي ـ مشترك ـ اعتب2  ) تكويني ـ آگاهانه ـ فردي ـ فرهنگ1
  ) اعتباري ـ طبيعي ـ فردي ـ اعتباريات4  ) تكويني ـ آگاهانه ـ مشترك ـ فرهنگ3

 )  17  و     15    هاي                                مرتبط با متن صفحه  -  96         ارديبهشت    1            آزمون كانون  (  ؟                          با كدام موارد ارتباط دارند   ،     ترتيب    به     زير،         عبارات -   43

                       بني آدم اعضاي يك پيكرند  -
    ماعي                                فرو ريختن يا دگرگون شدن جهان اجت-

   ها                                        پذيرش عضويت در جهان اجتماعي توسط انسان      ـ عدم                                     تشبيه جهان اجتماعي به موجودات زنده   ) 1
                                                ـ عدم انتقال فرهنگ از طريق آموزش و تعليم و تربيت   .                                 توانند به صورت مستقل دوام بياورند                اند و اغلب نمي                                     ) اعضاي موجود زنده به يكديگر وابسته 2
                          فرهنگ از نسلي به نسل ديگر        انتقال      ـ عدم               دات ارگانيسم                          تشبيه جهان اجتماعي به موجو  )  3
                                      ـ يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند.   .             ها تكويني است                                              ) عضويت اعضاي موجود زنده و روابط و ساختار آن 4

 )  16                  مرتبط با متن صفحة   -   92     بهمن     11  ن            (آزمون كانو               اي دربر دارد؟                                   ها چگونه است و اين رابطه چه نتيجه                                              عضويت اعضاي موجودات زنده و روابط و ساختار آن -   44
آيد. وجود نمي براساس آگاهي و ارادة اعضا به -) اعتباري2  آيد. وجود مي براساس آگاهي و ارادة اعضا به -) تكويني1
كند. با ارادة اعضا تغيير نمي -) تكويني4كند. با ارادة اعضا تغيير مي -) اعتباري3

 )  17  و     16    هاي                        مرتبط با متن صفحه  -   93         ارديبهشت    5             (آزمون كانون            صحيح است؟                                 كدام عبارت در مورد جهان اجتماعي -   45
گيرد. طبيعي است و براساس شناخت مشترك شكل مي ) چينش عناصر جهان اجتماعي، 1
اي طبيعي و تكويني است. ) جهان اجتماعي مانند موجود زنده، پديده2
يابند. يرش عضويت به آن راه مياي ارادي است كه اعضا با پذ ) جهان اجتماعي پديده3
اي دارد كه يك آگاهي فردي و گروهي است. ) جهان اجتماعي، هستي آگاهانه4

    ، با »                                           اطالع باشند يا قواعد و عضويت آنان را نپذيرند                                              توانند نسبت به قواعد بازي يا عضويت ديگران بي                            در يك بازي جمعي بازيكنان نمي «      عبارت  -   46
 )  16                  مرتبط با متن صفحة   -   93       خرداد    23             (آزمون كانون    ؟    نيست         ر ارتباط          هاي زير د             يك از گزينه      كدام

                                                                   گيرد، يك آگاهي فردي و خصوصي نيست بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است.                                                 ) آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي 1
        دارند.             هاست، آگاهي                                                               ) اعضاي جهان اجتماعي از حقوق و تكاليف خود كه متناسب با نقش آن 2
   .           آگاهي دارند     ديگر                 عضويت و نقش يك   از                                    ها تكويني و غيراعتباري است و اعضا،                                                   ) عضويت اعضا در يك بازي جمعي و روابط و ساختار آن 3
 .   شود                     گيرد، فرهنگ گفته مي                                             شناخت مشتركي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي  ة           ) به مجموع 4

 …                                  و تداوم زندگي موجـودات زنـده از طريـق       …                                داوم زندگي جهان اجتماعي از طريق        است و ت   …                                اساس آگاهي و شناخت جهان اجتماعي  -   47
 )  17  و     16  ي               ها                   مرتبط با متن صفحه  -  93      بهمن    10             (آزمون كانون    .        پذير است       امكان

ها ) شناخت عمومي ـ بازتوليد صفات ارثي ـ انتقال ويژگي2  ) شناخت فردي ـ انتقال فرهنگ ـ بازتوليد ژنتيك1
 هاي ژنتيك هاي طبيعي ـ ويژگي ) شناخت علمي ـ ويژگي4  ت مشترك ـ بازتوليد فرهنگ ـ صفات ارثي) شناخ3

 )  45      صفحة    متن          مرتبط با   -  94        فروردين    7             (آزمون كانون                                                  هاي موجودات زنده، داليل هريك از عبارات زير چيست؟                    ، با توجه به ويژگي     ترتيب    به -   48

»در ارتباط با يكديگر عمل كردن«ـ » ينش و نظم مناسبورداري از چبرخ«ـ » اعضا ةعدم تغيير با اراد«
عمل اعضا در ارتباط با يكديگر براي حفظ حيات موجود زنده) تكويني بودن عضويت اعضاي موجودات زنده ـ تأمين هدف مشترك خود ـ 1
 ) تكويني بودن عضويت اعضاي موجودات زنده ـ تأمين هدف مشترك خود ـ تأمين نيازهاي اعضاي ديگر2
عمل اعضا در ارتباط با يكديگر براي حفظ حيات موجود زنده) وابسته بودن اعضاي موجودات زنده ـ تكويني بودن عضويت اعضاي موجودات ـ 3
 ) وابسته بودن اعضاي موجودات زنده ـ تكويني بودن عضويت اعضاي موجودات ـ تأمين نيازهاي اعضاي ديگر4

كتاب درسي 17تا  15هاي  صفحهتصور انسان از جهان اجتماعي
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�د: 3131 فرهنگي آموزش       )و  دوازدهم ازدهمي پايه دهم، (كنكور انساني  شناسي جامعهكانون  24  

  )  16  و     15  ي   ها                 با متن صفحه      مرتبط   -  94        فروردين     28             (آزمون كانون                          درستي ارائه گرديده است؟               موجود زنده به                                     در كدام گزينه تفاوت جهان اجتماعي با - 49
اي ارادي و اعتباري است. ) جهان اجتماعي در مقايسه با موجود زنده، پديده1

) نظم جهان اجتماعي با ارادة اعضا قابل تغيير نيست.2
ود زنده به هم وابسته نيستند.) برخالف جهان اجتماعي، اعضاي موج3
) برخالف موجود زنده، جهان اجتماعي در طول زمان تداوم ندارد.4

           و درست است؟        نادرست      ترتيب                                                         هاي زير در ارتباط با جهان اجتماعي و موجودات ارگانيك به                  كدام يك از گزينه -   50
 )  17    تا    15    هاي                                با متن صفحه      مرتبط   -  95         ارديبهشت    3             (آزمون كانون   

اعضا براي حفظ حيات موجود زنده در ارتباط بـا هـم. ـ  آگاهي دارندآنان  حقوق و تكاليفديگران و  عضويتنسبت به  اعضا) در يك جهان اجتماعي، 1
 كنند. عمل مي

باشـند و ديگر مسـتقل مـي  ها به جهان اجتماعي تكويني است. ـ اعضاي موجود زنده از يك  ها و ورود آن ) اعضاي جهان اجتماعي و روابط و ساختار آن2
كنند. ها نيازهاي اعضاي ديگر را تأمين مي برخي از آن

گيـري جهـان اجتمـاعي، آگـاهي خصوصـي اي دارد و اساس شكل اي طبيعي و تكويني نيست، بلكه هستي آگاهانه ) جهان اجتماعي و نظم آن، پديده3
كنند. اعضا تغيير نمي ةآيند و با اراد وجود نمي عضا بهاة ها با آگاهي و اراد است. ـ عضويت اعضا و روابط و ساختار آن

ريزد. ـ اعضا براي تـأمين هـدف ) هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعي آن فرو مي4
مشترك خود از چينش و نظمي مناسب برخوردارند.

 )  18   و    16  ،   15    هاي                   متن صفحه   با       مرتبط   -  96    مهر     21             (آزمون كانون    ؟   يست ن     صحيح    ،          كدام گزينه -   51
            نياز داريم.                                                         هايي كه به جهان اجتماعي تعلق دارند، به معيار و قاعده                       ) ما براي شناخت پديده 1
      گيرد.                             ها به جهان اجتماعي تعلق مي                  ها و پيامدهاي آن           هاي انسان       ) كنش 2
     رود.         كار مي             هاي بزرگ به                شاره به مجموعه                اي است كه براي ا              ) جهان، واژه 3
        يابند.                                                           هاي تكويني نسبت به چگونگي ايجادشان به جهان اجتماعي راه مي       پديده  )  4

 )  20      صفحة    متن    با       مرتبط   -  96   دي    1             (آزمون كانون            كدام است؟                  هاي جهان اجتماعي         ي پديده  اي    شناس                   داللت دارد و معيار           كدام مورد                 جهان اجتماعي بر -   52
           هاي اجتماعي              كننده در كنش                 ـ تأثيرات تعيين   .                   هاي بزرگ قرار دارند                 يي كه در مجموعه  ها         ) پديده 1
                   ها با زندگي اجتماعي             ـ ارتباط آن   .                              زندگي اجتماعي انسان قرار دارند  ة                 هايي كه در محدود         ) پديده 2
            هاي اجتماعي               ـ دگرگوني كنش   .                     محيط طبيعي قرار دارند  ة                 هايي كه در محدود         ) پديده 3
                   ها با زندگي اجتماعي             ـ ارتباط آن   .                            جهان ماوراي طبيعت قرار دارند  ة               يي كه در محدود  ها         ) پديده 4

 )  20   و    19    هاي            تن صفحه م   با       مرتبط   -  95    آذر    5             (آزمون كانون                                        هاي زير، به كدام قسمت جدول مربوط است؟               هريك از عبارت       ترتيب    به -   53

  ها  ها و پيامدهاي آن هاي اجتماعي انسان كنش -
براي رسيدن به ذخاير زيرزميني آب در مناطق خشك هايي ابداع راه -
طبيعي هاي اجتماعي آنان با شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء هاي زندگي آدميان و دگرگوني كنش ها و ارزش تغيير آرمان -

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

   )  20   و    19  ي     ها            متن صفحه         مرتبط با   -  95     بهمن    8             (آزمون كانون                                                      عبارات زير را از حيث درست يا نادرست بودن مشخص كنيد.       ترتيب    به -   54
        گيرند.            ها قرار مي     سان                زندگي اجتماعي ان   ة               كند كه در محدود              هايي داللت مي                              جهان اجتماعي به مجموعه پديده  -
        گيرند.                                                                  تأثيرات تعيين كننده در ساختار اجتماعي، درون جهان اجتماعي قرار مي   ة                   امنيت و صلح به واسط  -
            انسان است.   ة  زد                                     هاي زندگي اجتماعي، معلول رفتار شتاب                محدود شدن فرصت  -
      كند.                 ها را دگرگون مي      ي آن  ها                             هاي آدميان ندارد و تنها كنش                                        شناخت جهان ماوراء طبيعي تأثيري بر ارزش  -

             ص ـ غ ـ ص ـ غ  )  4               غ ـ غ ـ غ ـ ص  )  3               غ ـ ص ـ غ ـ ص  )  2               ص ـ ص ـ ص ـ غ  )  1

بسط جهان اجتماعي  هاي درون جهان اجتماعي پديده  هاي جهان اجتماعي معيارشناسي پديده
الفدج

كتاب درسي 21تا   18هاي  صفحهگسترة جهان اجتماعي
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25   كانون فرهنگي آموزش جهان اجتماعي -) 1شناسي ( جامعه

   )  20   و    19    هاي           صفحه    متن          مرتبط با   -  95      اسفند     20             (آزمون كانون                                                   كدام گزينه در ارتباط با بسط جهان اجتماعي درست است؟ -   55
كند. ها را به جهان اجتماعي وارد مي يل جديد، آنو به دنبال آن اثرگذاري ابزارها و وسا ) شناخت فلزات1
يابد. تواند به جهان اجتماعي راه ها نيز، وجود دارد و نميطبيعي قبل از انسان، وجود داشته و پس از نابودي انسانجهان ماوراء) 2
گيرند.ي جهان اجتماعي قرار نميگسترهكنند و در هاي زندگي اجتماعي را محدود ميهاي اجتماعي انسان و پيامدهايشان، فرصت كنش) 3
توانند به جهان اجتماعي راه يابند. هايي كه محصول كنش اجتماعي انسان نيستند، نمي پديده) 4

 )  20  و     19   ي      ها            متن صفحه         مرتبط با   -  96        فروردين    7             (آزمون كانون    ؟    نيست         ها، صحيح            يك از گزينه            ترتيب كدام -   56

ورود به جهان اجتماعي ←ارتباط با زندگي انساني ← ش اجتماعيتأئيد بر كن ← زلزله و خشكسالي) 1
بسط جهان اجتماعي ←زيست آلودگي طبيعت و محيط  ←هاي زندگي اجتماعي  محدود شدن فرصت ←ي انسان ) رفتار نابخردانه2
جهان اجتماعيبسط  ←هاي اجتماعي دگرگوني كنش ←هاي زندگي  ها و ارزش تغيير آرمان ←) شناخت خداوند و فرشتگان 3
بسط جهان اجتماعي ←پيدايش صلح و امنيت ←گيري كنش اجتماعي  شكل ←) احترام به قانون 4

 )  19                  مرتبط با متن صفحة   -  92    آذر    8             (آزمون كانون        گيرد.                      جهان اجتماعي قرار مي   …          است كه در    …                احترام به قانون  -   57

درون -) حاصل كنش اجتماعي 2    درون -اجتماعي ي) كنش1
بيرون -) حاصل كنش اجتماعي 4    بيرون -جتماعيا ي) كنش3

                                              توانند در گسترة جهان اجتماعي نيز قرار گيرند.    مي     ، …      واسطة                                                            هر يك از موجوداتي كه بيرون از جهان اجتماعي حضور دارند، به -   58
 )  19            با متن صفحة       مرتبط   -  92    آذر    8             (آزمون كانون       

كنند ) ارتباطي كه با زندگي اجتماعي انسان پيدا مي2  كنند هاي اجتماعي انسان ايجاد مي ) شناختي كه در كنش1
كنند هاي الهي كه در زندگي اجتماعي پياده مي ) سنت4  كنند هاي اجتماعي كه انسان را محدود مي ) فرصت3

 )  19  و     18    هاي                        مرتبط با متن صفحه  -  93        فروردين    7             (آزمون كانون        …   ها            ها و جنگل                   . ستارگان، كهكشان   …                  هاي طبيعي هستند و                          زلزله يا خشكسالي، پديده -   59

باشند. طور كامل ندارند ـ محصول كنش انساني مي ارتباطي با جهان انساني به) 1
گيرند ـ محصول كنش انساني نيستند. كنند، درون جهان اجتماعي قرار مي پيدا مي انسان) به جهت ارتباطي كه با زندگي 2
الطبيعي قرار دارند. گيرند ـ در جهان ماوراء كنند، بيرون جهان اجتماعي قرار مي دا ميپي انسان) به جهت ارتباطي كه با زندگي 3
گيرند ـ محصول كنش انساني در وهلة اول نيستند. كه محصول كنش انساني هستند، درون جهان اجتماعي قرار مي ) به جهت اين4

        ترتيب)       ؟ (به    نيست      درست             جهان اجتماعي     بسط          با مفهوم        رابطه   در      ولي             ارتباط دارد                                     يك از عبارات زير با مفهوم جهان طبيعت     كدام -   60
 )  20  و     19    هاي         صفحه             مرتبط با متن   -  93      خرداد     16             (آزمون كانون       

 ة            بـه مجموعـ    -       سـازد.                                    هاي اجتماعي آنـان را دگرگـون مـي            دهد و كنش                            هاي زندگي آدميان را تغيير مي         ها و ارزش                                 ) شناخت خداوند و فرشتگان، آرمان 1
        گيرند.       قرار مي   ها                        ة زندگي اجتماعي انسان               كند كه در محدود      اللت مي      هايي د       پديده

         هاي مناسـبي            كنند و كنش                      سالي قواعد خاصي وضع مي                               ها براي مقابله با زلزله و خشك       انسان  ـ              هاي بزرگ.                           اي است براي اشاره به مجموعه            ) جهان، واژه 2
       دهند.        انجام مي

     زده و            رفتار شتاب  ـ          سازد.                             هاي اجتماعي آنان را دگرگون مي         دهد و كنش                            هاي زندگي آدميان را تغيير مي         ها و ارزش                                 ) شناخت خداوند و فرشتگان، آرمان 3
     كند.                              هاي زندگي اجتماعي را محدود مي                     كند و اين آلودگي فرصت                                    انسان، طبيعت و محيط زيست را آلوده مي  ة         نابخردان

                          تواننـد بـه جهـان اجتمـاعي وارد               ها نيستند و نمي                                و هوا و جمادات محصول كنش انسان   آب   ـ              هاي بزرگ.                           اي است براي اشاره به مجموعه            ) جهان، واژه 4
       شوند.

 )  20   و    19    ،   18  ،   15    هاي                            مرتبط با متن صفحه  -  93    آذر    7             (آزمون كانون    ؟    نيست                كدام گزينه صحيح  -   61

يم.نياز دار  هايي كه به جهان اجتماعي تعلق دارند، به معيار و قاعده ما براي شناخت پديده) 1
گيرد. ها به جهان اجتماعي تعلق مي ها و پيامدهاي آن هاي اجتماعي انسان ) كنش2
رود. كار مي هاي بزرگ به اي است كه براي اشاره به مجموعه ) جهان، واژه3
        ً                                                                             ) مطمئنا  بسياري از موجودات، بيرون از جهان اجتماعي وجود دارند، يعني فقط در جهان طبيعي.4

             قرار گيرند.   …          توانند در           كنند، مي                                   كه با زندگي اجتماعي انسان پيدا مي   …     دليل                  جهان اجتماعي به                 موجودات خارج از   -   62
 )  20   ة   صفح              مرتبط با متن  -  93    آذر    7             (آزمون كانون       

) عدم شناختي ـ خارج از جهان اجتماعي2    تعاملي ـ رديف جهان اجتماعي ) 1
 جهان اجتماعي ) شناختي ـ متن4    جهان اجتماعي ة) ارتباطي ـ گستر3
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�د: 3131 فرهنگي آموزش       )و  دوازدهم ازدهمي پايه دهم، (كنكور انساني  شناسي جامعهكانون  26  

              شكل گرفته است؟    اي       قاعده                      ، اين عبارت براساس چه   .»   است                  هاي اجتماعي انسان      كنش      حاصل          اي است كه                 خانواده، پديده « -   63
 )  19  ة                 مرتبط با متن صفح  -  93     بهمن     10             (آزمون كانون       

) بسط جهان اجتماعي1
ظام اجتماعيتفاوت نظام اجتماعي و جهان اجتماعي با توجه به تفاوت در ساختار و ن )2
) ارتباط داشتن با زندگي انسان علت ورود به جهان اجتماعي است.3
.كننده دارند هاي كوچكي كه نقش تعيين نظام ) وجود خرده4

 )  20  ة           با متن صفح      مرتبط   -  93      اسفند     22             (آزمون كانون         گيرند؟                      جهان اجتماعي قرار مي   ة                     ها به چه دليل در گستر       پديده -   64
ارتباط داشتن با زندگي اجتماعي انسان) 2و محدود هاي مشخص ) داشتن ويژگي1
ها بودن آن ) واقعي4 ها ها به آن ) نياز انسان3

 )  21  و     19  ،   15     هاي   ه          با متن صفح      مرتبط   -  94    آذر    6             (آزمون كانون       است.   …                  هاي جهان اجتماعي                              داللت دارد و معيارشناسي پديده   …                جهان اجتماعي بر  -   65
هاي اجتماعي بزرگ قرار دارند ـ تأثيرات تعيين كننده در كنش هاي هايي كه در مجموعه ) پديده1
زندگي اجتماعي قرار دارند ـ ارتباط با زندگي اجتماعي ةهايي كه در محدود ) پديده2
 هاي اجتماعي محيط طبيعي قرار دارند ـ دگرگوني كنش ةهايي كه در محدود ) پديده3
ارتباط با زندگي اجتماعيقرار دارند ـ جهان ماوراي طبيعت  ةهايي كه در محدود ) پديده4

                       هاي انساني با پيدا كـردن              گسترش مهاجرت «  و   »           توسط انسان        زيست        محيط   ن                          هاي زندگي ناشي از آلوده شد                محدود شدن فرصت «         دو عبارت  -   66
 )  20  و     19    هاي                 متن صفحه         مرتبط با   - 4 9    آذر    6             (آزمون كانون    .   است   …  و    …   گر             ترتيب بيان    به  »                            ها و درياها از طريق ستارگان              ها در بيابان            مسير و راه

 ) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي1
تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي ـ ) تأثير متقابل جهان طبيعي و جهان اجتماعي بر يكديگر2
هان طبيعي بر جهان اجتماعي) تأثير متقابل جهان طبيعي و جهان اجتماعي بر يكديگر ـ تأثير ج3
بر جهان طبيعي ) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان اجتماعي4

 )  20  و     19  ي     ها                     مرتبط با متن صفحه  -  94       اسفند    21             (آزمون كانون   هريك از مفاهيم زير، با كدام موارد ارتباط دارند؟      ترتيب به -   67
هـاي طبيعـي بـه جهـان ورود پديـده «و » تاثير جهان اجتماعي بر جهـان طبيعـي  «، »عيهاي جهان طبيعي بر جهان اجتما تاثير پديده«

»اجتماعي
ها با خشكسالي انسان ةمقابل -آلودگي محيط زيست  -در درياها  يابي راهها در اثر  ) افزايش سفرهاي انسان1
ساخت فلزات توسط انسان -احداث قنات  -) آلودگي محيط زيست 2
احداث قنات -سالي  ها با خشك انسان ةمقابل -) افزايش سفرها 3
هاي مقاوم در برابر زلزله ساخت خانه -قطع درختان براي مصرف صنعتي  - ) آلودگي محيط زيست4

 )  20   و    19  ي       ها      صفحه       با متن       مرتبط  -  94      اسفند     21            آزمون كانون  (                                  چند مورد از عبارات زير درست است؟ -   68
سالي تأثيرات زلزله و خشك«، »گيرند. جهان اجتماعي قرار نمية وجه در گستر رار دارند، به هيچموجوداتي كه بيرون از جهان اجتماعي ق«

»احترام به قانون يك كنش اجتماعي است.«؛ ».ها دارند هاي اجتماعي انسان اي در كنش كننده تعيين
     ) دو 4       ) صفر 3      ) سه 2      ) يك 1

-95فروردين  7آزمون كانون  (چيست؟ة نتيج ،اجتماعي      زندگي    هاي      فرصت    شدن      محدود  و     سازد       دگرگون   را       آدميان   عي     اجتما    هاي     كنش      تواند    مي      چگونه              ماوراءالطبيعه   به       اعتقاد - 69
الهي انتقام و ها انسان پيشگي ستم ـ مومنان روي به آسمان درهاي گشايش طريق ) از1
 زيست محيط آلودگي ـ زندگي هاي ارزش و ها آرمان تغيير طريق ) از2
 ها انسان پيشگي ستم ـ ها انسان با الهي هاي سنت عمل تغيير طريق ) از3
انسانة زده و نابخردان ـ رفتار شتاب از طريق گشايش درهاي آسمان به روي مؤمنان) 4

     كنند؟         پيدا مي        وضعيتي    چه      آن          پيامدهاي   و         اجتماعي     هاي     كنش     ها،    آن        براساس   و       گيرند    مي      قرار         اجتماعي      جهان      درون         چيزهايي    چه -   70
 )  19                  مرتبط با متن صفحة   -  91              (كنكور سراسري       

   .     گيرند    مي      تعلق         اجتماعي      جهان    به    ها    آن          پيامدهاي   و         اجتماعي     هاي     كنش  ـ    .    باشد        ارتباط    در       انسان         اجتماعي       زندگي    با    كه      چيزي    هر  )  1
   .   دهد    مي      قرار      درست      مسير    در    را    ها       انسان     ها،   ن آ          پيامدهاي   و    ها     كنش  ـ    .   كند       برطرف    را       انسان       زيستي      نياز        بتواند    كه      چيزي    هر  )  2
   .    سازد    مي       متنوع    را         اجتماعي     هاي     كنش  ـ    .    باشد       افراد  ة    عالق   و     ذوق    با        متناسب    كه      چيزي    هر  )  3
   .    كنند     نمي        تغييري         پيامدها   و    ها     كنش  ـ    .     دارند      قرار       طبيعت      جهان    در    كه         چيزهايي  ة   هم  )  4
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