
  شناسی کنکور سراسری  پاسخ تشریحی جامعه

 محمدابراهیم مازنی

 

 0ی  گزینه -011

 :ها تشریح نادرستی سایر گزینه

 .نظم موجود در جهان اجتماعی، تکوینی نیست؛ بلکه آگاهانه و اعتباری است: 0ی  گزینه

 .ها بعد عینی و محسوس ندارند آنی  های اجتماعی بعد ذهنی و نامحسوس دارند؛ اما همه ی پدیده همه: 2ی  گزینه

از سوی دیگر، نظم جهان اجتماعی، تکوینی . سازد، یک نوع آگاهی مشنرک و عمومی است ای که جهان اجتماعی را می آگاهی: 3ی  گزینه

 .نیست

 01و  01های  ، زندگی اجتماعی، صفحه0شناسی  جامعه

 

 0ی  گزینه -011

 .تماعی فراوانی به همراه داردهای اج ها و نگرانی تعارض فرهنگی، اضطراب

 آن عمیق های الیه به فرهنگی ستد و داد نکند، پافشاری خود های ارزش و عقاید بر دیگر، های جهان با تعامل در اجتماعی جهان اگر

 .شود می هویتی تحوالت دچار کند، پشت خود های آرمان و عقاید به زمان، مرور به که درصورتی و کند می سرایت

 هنگامی اجتماعی جهان یک مرگ .شود می مرگ و کهولت گرفتار شود، مواجه درونی های بست بن و ها کاستی با اجتماعی هانج یک اگر

 ها انسان معنوی و فطری یا جسمانی و طبیعی نیازهای به گویی پاسخ از خود، های ظرفیت تمامی کارگیری به وجود با که دهدمی رخ

 .های درون فرهنگی است بست ها و بن ی جود کاستی نشانهمرتاض شدن، . ماند می  باز

 11و  13، 11های  ، هویت، صفحه0شناسی  جامعه

 

 0ی  گزینه -011

 پرداخت ها آن نبودن یا بودن مفید براساس دیگر های گروه ارزیابی به خودش، برای اعتبار کسب جهت ی متوسط در جوامع فئودالی، طبقه

 جامعه سربار و کننده مصرف را اشراف و مفید، و تولیدکننده را خود زیرا ساخت؛ اعتبار بی را ها آن مندی هفاید معیار با اشراف ارزیابی با و

 همین براساس صرفا را ها انسان همۀ که شد منجر گرایی فایده فرهنگ پیدایش به مردم، عموم توسط معیار این پذیرش .کرد می معرفی

 کردمی معین را ها آن اجتماعی موقعیت افراد، اقتصادی وضعیت ها آن در که انجامید جوامعی ریگیشکل به روند این .کرد می ارزیابی مالک

 .شد می وابسته آن به هویتی های ویژگی سایر و

 10ی  ، هویت، صفحه0شناسی  جامعه

 

 2ی  گزینه -011

 اگر و کندمی تعیین را سیاسی نظام بر حاکم اصول و هاارزش عقاید، فرهنگی نظام. گذارند نظام فرهنگی و نظام سیاسی بر یکدیگر تاثیر می

 اگر اما کند؛ می تأمین یزن را سیاسی نظام اقتدار فرهنگی نظام باشد، جامعه فرهنگی های ارزش و عقاید جهت در سیاسی نظام عملکرد

 اقتدار فرهنگی نظام کند، عدول ودخ فرهنگی های ارزش و اصول از خارجی، عوامل فشار و تأثیر تحت یا و داخلی دالیل به سیاسی نظام

 جامعه فرهنگی های ارزش به اگر نیز سیاسی نظاماز طرف دیگر، (. تاثیر نظام فرهنگی بر نظام سیاسی) دهد می کاهش را سیاسی نظام

 ،شود دور فرهنگی های آرمان و ها ارزش از اگر و کند می کمک فرهنگ توسعۀ و بسط به خود، سیاسی مدیریت از استفاده با بماند، وفادار

 (.تاثیر نظام سیاسی بر نظام فرهنگی) آورد می پدید را هویتی و فرهنگی های بحران و تزلزل تعارضات، زمینۀ
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 دستیابی برای یافته سازمان قدرت اِعمال سیاست، زیرا. آید می پدید سیاست کند، پیدا سازمان معین هدفی به رسیدن برای قدرت هرگاه

 .است معیّن هدفی به

 .خواند می( پولیتی) جمهوری دارند، فعالیت و حضور فضیلت و حقیقت براساس مردم اکثریت آن در که را حکومتی ارسطو

  020تا  001های  ، هویت، صفحه0شناسی  جامعه

 

 3ی  گزینه -011

 های ارزش و عقاید تحقق و گسترش زمینۀ تا کند ایجاد ها انسان در را مسئولیت و تعهد روحیه باید جهانی فرهنگ: تعهد و مسئولیت

 .آورد فراهم را شمول جهان

 .مربوط به عقالنیت در سطح دوم است( محیطی های زیست مانند بحران)های جدید و متغیر بشر  پاسخ به پرسش: عقالنیت

 .کرد پیشگیری بشر امکانات و منابع شدن تباه و جوامع بین تفرقه از توان میبا این ویژگی : عدالت

  01و  01های  ، فرهنگ جهانی، صفحه2ی شناس جامعه

 

 0ی  گزینه -010

 خواهند فعّال بار دیگر غربی، کشورهای درونی های چالش از بسیاری شود، فعال که صورتی در و است جهانی تقابلی جنوب و شمال تقابل

 .شد

 فرهنگ انتقال مدیریت غرب دهند، می دست از غربی فرهنگ مناسبِ عناصرِ گزینشِ در را خود مدیریت غیرغربی، جوامع که شرایطی در

 .گیرد می دست به موردنظر سیاسی و اقتصادی اهداف چارچوب در را خود

 .کند می سلب اجتماعی و انسانی علوم از را هایی قابلیت و ها ظرفیت طبیعی، علوم با انسانی علوم تفاوت گرفتن نادیده

 11و  11، 1های  ، ترکیبی، صفحه2شناسی  جامعه

 

 3ی  گزینه -012

 حمایت با نهایت در گفتند، می سخن خود اسالمی کشورهای های دولت در اصالحات ضرورت از نخست های قدم در که گرا غرب منوّرالفکران

 .دادند تشکیل سکوالر های حکومت خود جوامع در غربی، کشورهای

 .بودند اقتصاد در دولت مداخلۀ نوع هر مخالف و دانستند می امعهج پیشرفت ضامن را سرمایه صاحبان فعالیتِ آزادیِ لیبرال، پردازان نظریه

 .دانستند می بیهوده را مستمندان به کمک حتی آنان

 .دانستند می فرصت را آنان اقتصادی و سیاسی حضور بلکه کردند، نمی خطر احساس استعمارگر کشورهای به نسبتگرا،  منورالفکران غرب

 .است بوده همراه فراوان اقتصادی و انسانی های خسارت و کشتار با اغلب امپراتوری و گشایی جهان

 000و  001، 11، 21های  ، ترکیبی، صفحه2شناسی  جامعه

 

 2ی  گزینه -013

 .شود می ها آن معانی فهمیدن دشواری و انسانی های کنش پیچیدگی موجب معانی، تکثر و تنوع

 فرهنگی عناصر گزینش در را خود قاخلّ و فعّال حالت درنتیجه، و شوند دیگر یاجتماع جهان مقهور و مبهوت جهان اجتماعی اعضای اگر

 صورت به و گزینش و تحقیق بدون را دیگر فرهنگی عناصر صورت آن در شوند؛ می فرهنگی خودباختگی دچار بدهند، دست از دیگر

 .گیرند می فرا تقلیدی

 آمیختن هم در آن، در که است کرده فراهم را مرز بدون جهانی گیری شکل ی هزمین سویی از ارتباطات، توسعۀ و شدن جهانی امروزه،

 .شوند تغییر دستخوش شدت به ها هویت و نباشند ثابت و خالص کامالاًَ دیگر ها فرهنگ که شود می موجب ها فرهنگ
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 از ندهد، پاسخ مرگ و زندگی نایمع دربارۀ ها آن های پرسش به نکند، عمل افراد روحی و معنوی نیازهای با متناسب که اجتماعی جهان

 و ناامیدی یأس، مانند ها آسیب مختلف انواع با و دهد می دست از را زندگی نشاط برسد؛  انگاری پوچ به یا کند غفلت ها پرسش این

 .شود می رو روبه افراد خودکشی

 11و  11های  ، ترکیبی، صفحه3شناسی  ؛ جامعه 11و  13های  ، هویت، صفحه0شناسی  جامعه

 

 3ی  گزینه -010

در . ها وجود داشته است و نباید حذف شود ها و مکان ی زمان مطابق با رویکرد لیبرالی نسبت به نابرابری، قشربندی اجتماعی در همه

این . هاست و باید برداشته شود جویانه میان انسان ی روابط سلطه مقابل، رویکرد کمونیستی معتقد است که قشرندی اجتماعی نتیجه

شود اما رویکرد عدالت  در رویکرد کمونیستی مالکیت خصوصی لغو می. داند تر می ها مهم ویکرد عدالت اقتصادی را از آزادی و سایر ارزشر

 .اجتماعی، به دنبال حذف مالکیت خصوصی نیست

 13تا  11های  ، نابرابری اجتماعی، صفحه3شناسی  جامعه

 

 0ی  گزینه -011

 شناسی انتقادی جامعه: های ارزشی خوب یا بد ها با مالک ارزیابی پدیده

شناسان تفسیری آورده  در کتاب درسی این موضوع را در ذیل عقاید جامعه: ی علم است اعتقاد به اینکه انتقاد و تجویز، خارج از حوزه

 .کند شناسان انتقادی هم صدق می ی جامعه است؛ اما درباره

 اسی تبیینیشن جامعه: اعتقاد به تفاوت کمی میان جوامع

 شناسی انتقادی جامعه: تالش برای حفظ ظرفیت افشاگری و رهایی بخشی برای علوم اجتماعی

 11و  11تا  11و  01، 01های  ، ترکیبی، صفحه3شناسی  جامعه
 

 0ی  گزینه -011

 توجهی کم امّا کنند می تأکید عیاجتما جهان ساختن در افراد قیتاخلّ و توانایی بر تفسیری شناسان جامعه شناسان انتقادی همانند جامعه

 .دانند نمی درست را افراد زندگی بر ساختارها این تأثیر و اجتماعی ساختارهای به تفسیری رویکرد

 آن، جای به و گرفت قرار نقد مورد - هویت همانندسازی سیاست جمله از - بود آمده پدید مدرن دورۀ در آنچه همۀ پسامدرن، دورۀ در

 مطلوب ها، هویت مداوم تغییرات و ثباتی بی حتی و تنوع تکثر، دوره، این در .گرفت قرار توجه و تأکید مورد فردی و لیمح خرد، هایهویت

 .شد پنداشته نامطلوب آن، با همراه استمرار و ثبات و وحدت و ملّی هویت و شد دانسته

 .نآ حفظ هدف با یا شود می انجام موجود وضع تغییر قصد به یا سیاسی، کنش هر

  11و  11، 12های  ، ترکیبی، صفحه3شناسی  جامعه
 

 2ی  گزینه -011

 تجویز اجتماعی زندگی برای نبایدهایی و بایدها و گوید می سخن کنشگران زندگیِ سبک و رفتار ی هنحو هنجارها، دربارۀ علم مدنی فارابی

 .کند می

 .پردازدمی ها آن تحوالت و تغییرات بررسی و اجتماعی هایواقعیت یابیعلّت یعنی تبیین بهعلم مدنی فارابی 

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

 .است کرده تقسیم انواعی به دارند، که رفتاری

 دیگر و خود جامعۀ هب انتقادی رویکرد و کند می علمی داوری مختلف، جوامع ایه آرمان و ها ارزش هنجارها، ی هدربارعلم مدنی فارابی 

 .دارد جوامع

  11و  11های  ی علوم اجتماعی در جهان اسالم، صفحه ، پیشینه3شناسی  جامعه
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 3ی  گزینه -011

 .کند می تأکید مشروطه، نظام در مجلس تشکیل از مردم حمایت بر ،ی خود نظریه در نائینی میرزای

 ها کنش در که است معناهایی از برداشتن پرده دنبال به محقق درآن که است مشارکتی ی همشاهد اساسبر کیفی پژوهش نوعی نگاری،قوم

 .اند نهفته

 .است مختلف اجتماعی های پدیده میان پیوند و رابطه چگونگی اجتماعی ساختار

  011 و 10، 23 های ، ترکیبی، صفحه3شناسی  جامعه

 

 0ی  ینهگز -011

 را طبیعیات و ریاضیات فلسفه، مانند علومی وکند  می شناسایی دارند، وجود انسان ارادۀ و آگاهی از مستقل که را هاییواقعیت :نظری عقل

 .شوند می شناخته عقل این با فیزیک در زمین ی هجاذب قانون یا فلسفه در علیت قانون مثال برای .آورد می پدید

 و عدالت خوبی مثال کند؛ می شناسایی ها، آرمان و هاارزش مانند آیند،می وجود به انسان ی هاراد و آگاهی با که را ییها واقعیت :عملی عقل 

 .آورد می پدید را اجتماعی و انسانی علوم عقل، این .شناسد می را ظلم بدی

 000ی  ، افق علوم اجتماعی در جهان اسالم، صفحه3شناسی  جامعه

 

 0ی  گزینه -011

 انتظاراتی و توقعات چه که بدانید شما شود می باعث نماید؛ می پذیر امکان را ها آن با همکاری و دیگران رفتار ینی پیش اجتماعی منظ

 .ندارند باز دیگران با همکاری از را شما غیرمنتظره، اتفاقات و باشید داشته دیگران از توانید می

 .بررسی نیستند های انسانی قابل شناسی تبیینی، ارزش در جامعه

 .آورد فراهم را روشنگری های فلسفه گسترش زمینۀ مردم، زندگی و رفتارها هنجارها، سطح در رایج دنیاگراییی رنسانس،  در دوره

 21و  20های  ، نظم اجتماعی، صفحه3شناسی  ؛ جامعه 11ی  ، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی، صفحه2شناسی  جامعه

 

  0 ی گزینه -010

 .آمد وجود به بیستم قرن طی مستعمره، کشورهای ی هطلبان استقالل های جنبش گیری شکل از پس نو استعمار

 شکل اسالمی بیدارگران نخستین موازات به یگرید اجتماعی جریان اسالمی، کشورهای در غربی های دولت نفوذ و استعمار گیری شکل با

 .منورالفکران و نسل دوم آن به روشنفکران شهرت یافتند به جریان این اوّل نسل .گرفت

 .گیرد می شکل اجتماعی جهان آن کالن های ارزش و ها آرمان عقاید، براساس اجتماعی، جهان هر ویته

 فراتر گامی موجود نظم از انسان که آیند می پدید هنگامی بزرگ اختراعات و هنری هکارهایشا جدید، های اندیشه اجتماعی، های انقالب

 .گذارد می

 31ی  ، کنش اجتماعی، صفحه3شناسی  ؛ جامعه001و  20های  ، ترکیبی، صفحه2شناسی  ؛ جامعه 11ی  ، صفحههویت، 0شناسی  جامعه

 

 2ی  ینهگز -012

 .ایم ، از عقل ابزاری بهره بردهکنیم استفاده سندیمپ می ما که کاری انجام به او ترغیب برای خود زبان از دیگری، با گفتن سخن دراگر 

 تغییرات صورت آن در .شود می باز اجتماعی جهان آن فرهنگی هویت دگرگونی برای راه آید، پدید هویت بحران اجتماعی جهان یک در اگر

 . آیند می در فرهنگی تحوالت صورت به و روند می فراتر اجتماعی جهان درون تغییرات محدودۀ از اجتماعی

 .گرفت نادیده را عدالت و کرد باز ثروت صاحبان برای را استثمار راه اقتصادی، آزادی ویژه به و آزادی شعار بر تکیه با اولیه لیبرالیسم

ی علوم اجتماعی در  پیشینه، 3شناسی  ؛ جامعه11 ی ، صفحههای جهانی چالش، 2شناسی  ؛ جامعه12ی  ، صفحههویت، 0شناسی  جامعه

 013ی  ، صفحهجهان اسالم
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 0ی  گزینه -013

 .های اجتماعی هستند نمادها یکی از پدیده

 زیبایی های جشنواره برگزاری و است برخوردار برتر نژاد از کسی چه که این تعیین برای دوم جهانی جنگ ایام در بدن اجزای گیری اندازه

 .اند مشاهده قابل امور بر افراطی تأکید ی هدهند نشان ما، روزگار در

 برای دارد، برعهده را نهادها هماهنگی مسئولیت که سیاست نهاد شود، می مواجه جمعیت رشد یا کاهش با اجتماعی جهان که مواقعی در

 .شوند های جمعیتی نامیده می سیاست کند که مردم تدابیری را اتخاذ می  همراهی با و کند می اندیشی چاره جمعیت مشکل حلّ

 .در دوران رنسانس است باستان یونان هنر به یبازگشت ،آنژ میکل اثر داوود مجسمه

شناسی  ؛ جامعه01 ی ، صفحهفرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی، 2شناسی  ؛ جامعه021و  03ی  ها ، صفحهترکیبی، 0شناسی  جامعه

 31ی  ، صفحهکنش اجتماعی، 3

 

 2ی  گزینه -010

 :های نادرست تشریح گزاره

 .کنیم  کند مراجعه ای که کنشگر در آن عمل می ی فرهنگی های کنش باید به زمینه برای فهم داللت: عبارت دوم

 به گشتند، غرب برتر سیاسی و اقتصادی قدرت مرعوب اینکه دلیل به غرب، جهان با رویارویی در غیرغربی، جوامع از بسیاری: عبارت سوم

 .شدند گرفتار فرهنگی خودباختگی

 موقعیت و نیست غرب بلوک رقیب تنها شرق، بلوک داد نشان آن پیدایش نخست ی هده در ایران اسالمی انقالب مقاومت: عبارت چهارم

 .کرد تثبیت فرهنگی قطب یک عنوان به را اسالم جهان

، ترکیبی، 3شناسی  ؛ جامعه032 ی ، صفحهبیداری اسالمی و جهان جدید، 2شناسی  ؛ جامعه11ی  صفحه، هویت، 0شناسی  جامعه

 11و  11ی  ها صفحه

 

 3ی  گزینه -011

 و پنهان عمق و کند مطالعه را فرهنگ یک یا اجتماعی نهاد یک فرد، یک مثالا خاص اجتماعی ی هپدیداگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک 

 .کند می استفاده ی موردی مطالعه از دهد، نشان را آن بودن فرد به منحصر

 .است غرب جهان با ها آن تعامل مانع ترین مهم غیرغربی جوامع زدگی غرب

  .ستا مقطعی و ای دوره اغلب اقتصادی بحران ولی است همیشگی چالشی غنا و فقر چالش

 11های  ، صفحهمعنای زندگی، 3شناسی  ؛ جامعه12 ی ، صفحههای جهانی چالش، 2شناسی  ؛ جامعه11ی  صفحه، هویت، 0شناسی  جامعه

 10و 
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