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خود فراموشی و نادیده انگاشتن ابعاد الیتناهی 
روح آدمی و بی توجهی نسبت به استعداد های 
فضایل  و  کماالت  سیر  پیمودن  در  بشر 
اخالقی، دردی است که اغلب جوامع بشری 
بدان مبتال گردیده اند و حاکمیت تکنولوژی 
و  ماده گرایان  سلطۀ  و  ماشینی  زندگی  و  
از  جهان  از  وسیعی  بخش  بر  دنیاپرستان 
یکسو، و ناتوانی مکاتب و اندیشه  های مختلف 
در ارائۀ مسیری روشن و تفسیری مطمئن از 
انسان، بر این سیر قهقرایی و از خودبیگانگی 
افزوده اند.در این میان تنها منادیان توحید و 
انبیاء و پاسداران حریم ارزش ها و معنویت ها 
بوده اند که تربیت انسان را وجهۀ جهاد مستمر 
خویش قرار داده و هم نوا با چراغ عقل و ندای 
را به سوی کماالت و  انسانی  فطرت، جامعۀ 
ارزش های متعالی هدایت کرده اند.               

امام خمینی «  »



برنامه ریزی  و  پژوهش  به سازمان  متعلق  کتاب  این  معنوی  و  مادی  کلیه حقوق 
آن  اجزای  و  کتاب  از  استفاده  هرگونه  و  است  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون 
کسب مجوز  از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دانش آموز

دانش آموزان عزیز
سالم

مخاطب کتاب علوم اجتماعی پایه دوازدهم، شما عزیزانی هستید که رشته تحصیلی تان علوم 
انسانی نیست. این کتاب زمینه آشنایی شما با علوم انسانی و اجتماعی را فراهم می کند. علوم 
انسانی و اجتماعی، خوِد انسان و زندگی فردی و اجتماعی او را مطالعه می کنند و مسیر شناختن 
و ساختن خویشتن، دیگران و جوامع انسانی اند. تحقیق و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، 
یاددادن و یادگرفتن آنها و استفاده از این علوم در زندگی فردی و اجتماعی، شریک شدن در 
فرهنگ و هویت خویشتن و جامعه است. این مهم سبب شد تا موضوع و مسئله اصلی کتاب شما، 

روایِت هویت افراد و جوامع باشد.
کتاب حاضر در 10 درس تنظیم شده و بستر مناسبی برای آشنایی شما با مباحث فرهنگ و 
هویت است. در این دروس می خوانید که انسان ها براساس آگاهی، اراده و برای رسیدن به اهداف، 
عمل می کنند. آنها در ارتباط با هم فرهنگ های گوناگونی را پدید می آورند که براساس آرمان ها 
و ارزش های آن فرهنگ ها و همچنین مالک ها و معیارهای فطری و حقیقی قابل نقد و ارزیابی 
هستند. سپس با ابعاد مختلف هویت فرد و جامعه آشنا می شوید. در انتها ابعاد فرهنگی، سیاسی، 

جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی را مطالعه و بررسی می کنید.
برای استفاده مطلوب از کتاب حاضر سعی کنید خوب بشنوید، خوب بخوانید، خوب بگویید، 
این شایستگی ها، بخش های مختلفی در کتاب  برای کسب  بنویسید.  بپرسید و خوب  خوب 

گنجانده شده است:
 هر درس و همچنین هر بخش در یک درس، مقدمه ای دارد. این مقدمه ها نشان می دهند که 
این درس یا بخش به دنبال پاسخ به چه پرسش هایی است. پرسش های مطرح شده را با دقت 
بخوانید و با استفاده از دانسته ها و تجربه های خود به آنها پاسخ دهید. پس از مطالعه درس، 

پاسخ های اولیه خود را با پاسخ های کتاب مقایسه کنید.



 در هر درس فعالیت هایی با عناوین مختلف مانند »گفت وگو کنید«، »   نمونه بیاورید«، »  مطالعه 
کنید« و... وجود دارد. این فعالیت ها را ضمن مطالعه درس و با هدایت و راهنمایی دبیران محترم 
علوم اجتماعی انجام دهید تا بتوانید آموخته های خود را تحکیم و تثبیت کنید یا به آنها عمق و 
وسعت ببخشید و برداشت عمیق تر و وسیع تری از موضوع و مسئله مورد بررسی به دست آورید.
 »بخوانیم و بدانیم« راهی است برای عالقه مند کردن شما به مطالعه بیشتر. چه خوب است 
به جای مراجعه به کتاب های کمک درسی غیر مفید، از کتاب های غیر درسی مفید استفاده 
کنید تا در دانسته ها و تجربه های دانشمندان و اندیشمندان شریک شوید. »ببینیم و بدانیم« 
نیز چنین هدفی را دنبال می کند. فیلم های خوب هم می تواند منبعی مفید و مفرح برای کسب 

دانش باشد.
 تصویرها، جدول ها و نمودارها بخشی از محتوای درس هستند و به شما در یادگیری مطالب 

و رسیدن به اهداف درس یاری می رسانند. از تأمل و دقت در آنها غفلت نکنید.
 صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش »مفاهیم کلیدی«، »خالصه کنید« و »آنچه از این 
درس آموختیم« است. با تکمیل این صفحه می توانید مهارت های بسیاری کسب نمایید و 

توانایی های خود را ارتقا ببخشید.
امید است که با استفاده از این کتاب، به اهمیت مباحث مربوط به هویت و فرهنگ پی ببرید. 
نسبت به سرنوشت هویتی جامعه خود احساس مسئولیت کنید و برای هویت یابی مطلوب خود 

و جامعه تالش نمایید.
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