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  ١

1  
  

    :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید
  .این دسته پیامدها، خودشان کنش هستند کهاند برخی پیامدهاي کنش، ارادي) الف

  . شوندا، موجب تداوم و استمرار آنها میها و هنجارهفراد با عمل کردن بر اساس ارزشا) ب
  . آیدجامعه پدید میرد ولی فرهنگ بدون جامعه بدون فرهنگ وجود ندا) ج
  . موقعیت اجتماعی افراد صرفا تابع مشاغل آنهاست) د
  .است جمعیت تأمین خانواده مهم ازکارکردهاي) ه

 

  
5/2  

2  
  

  : جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید
  ............ ها ممکن است با اشتیاق یا از روي اضطرار انجام شوند اما در هر حال کنش) الف 

  .است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است....... ............شیوه انجام کنش اجتماعی،  ) ب
را با جامعه خود  می بیند، اولین و مهم ترین آشنایی ها....... .........فرد با آموزش هاي اساسی و ماندگاري که در ) ج

  .کندپیدا می
  .گذاشتند کنار را خود ياساطیر و....................  عناصر اسالم، با آشنایی از پس ایرانیان) د
  .شودنامیده می.... ............ده باشد، قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته ش) ه

  

  
5/2  

  :يا االت چهار گزینه ؤس  3
  

  عبارت هاي زیر بیانگر کدام ویژگی کنش است؟ ) الف
  کنیم،به دفترچه راهنماي آن مراجعه می براي استفاده از یک کاالي پیچیدهوقتی براي اولین بار  -
  قرار گرفتن بر سر دو راهی  -
  هدف دار بودن  -معنادار بودن  -2                            هدف دار بودن  - ارادي بودن  -1
  ارادي بودن   -آگاهانه بودن -4                آگاهانه بودن              -معنادار بودن  -3

  

  دهد؟ ثال هاي زیر را به درستی نشان میکدام گزینه تأثیر ابعاد هویتی م) ب
   ".شودی مانع شکوفایی برخی اخالقیات میجهان اجتماع"
   ".شوندمیبرخی بیماري هاي جسمانی به کمک قواي روانی درمان  "
  نفسانی بر جسمانی      -اجتماعی بر نفسانی  -2                 نفسانی بر جسمانی     -نفسانی بر اجتماعی  - 1 
  جسمانی بر نفسانی - نفسانی بر اجتماعی  -4                  نفسانی بر اجتماعی     -اجتماعی بر نفسانی  -3

  

  .گیردآن  شکل می اجتماعی ..........اساس هویت فرهنگی جامعه بر ) ج 
 ها و هنجارهايارزش  - 4       ها و عقاید آرمان -3             هايعقاید و ارزش -2       هنجارها و عقاید  -1
  .جوامع غربی، جوامع اسالمی را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت......... و ....... نخستین رویارویی ها قدرت در ) د
 سیاسی و نظامی - 4          فرهنگی و سیاسی       -3          اقتصادي و نظامی    -2       اقتصادي و سیاسی    -1
  ؟یابدمیي بیشترفرهنگ، گسترش  در چه صورت )ه
دنیوي باشد                -4بعد اقتصادي مطلوبی داشته باشد            -3دینی باشد         -2حامالن و عامالن آن، بیشتر باشند          -1

  
5/2  

  
  ادااادا
  
  
  

    در صفحه ي دوم سواالت  ادامه 
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  ٢

  

  

  

الت زیر پاسخ کوتاه دهید   .     ؤاسبه 
) الف به کنش اجتماعی و پیامدهاي آن چه می   گویند؟   3   4 

) ب کدام الیه هاي فرهنگ کمتر در معرض تغییر قرار میگیرند؟  
  

) ج جوامع اسالمی در مواجهه با امپراتوري هاي یونان و روم، کدام عناصر را از فرهنگ آنها اخذ کردند؟      
اظریه پردن) د زان غربی طی قرن بیستم، چه  فرهنگی وع ن را سرنوشت مشترك و حتمی بشریت میدانستند؟  

ضور و ح فعالیت دارند چه مینامد؟   ) ه ارسطو حکومتی را که در آن اکثریت بر اساس حقیقت و فضیلت 
) و تدابیر و راه حل هایی که براي حل مشکل جمعیتی اندیشیده می شود چه نام دارد؟  

  

5  
  

  )مورد اضافی است 1(   اشاره دارد؟ دوممفاهیم ستون به کدام یک از  اولستون  تعاریف هر یک از
 تعاریف مفاهیم

 .کنندانسان ها که با یکدیگر زندگی می شیوه زندگی گروهی از: الف فرهنگ   -1

 اقوام مختلف آداب و رسوم عروسی: ب واقعی فرهنگ  -2

 .نندکاز فرهنگ که مردم به آن عمل می آن بخش :ج وافقمخرده فرهنگ  -3

 .آن بخش از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد :د فرهنگ حق -4

   آرمانیفرهنگ  -5
  

1  
  
  
  
  
  
  

  االت تشریحیؤس                                                         
  1  کنند؟خود وارد می واقعیو  آرمانیرهنگ چگونه جوامع مختلف حقیقت را به ف  6
  1  .نگاه دنیوي فرهنگ جدید غرب نسبت به طبیعت و بدن آدمی را بنویسید  7
  5/1  .  نام ببرید هاي پیشگیري از کجروي هاي اجتماعی  را روش  8
  5/1  .هاي خودباختگی فرهنگی را بنویسید پیامد  9
  1  ه تأثیري بر جوامع اسالمی داشته است؟   انقالب اسالمی چ  10

  5/1  .توضیح دهیدشوند؟هاي سیاسی بر اساس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیم گیرنده به چند دسته تقسیم میظامن   11
  1  ؟  نیست چرا رفاه حاصل از اقتصاد نفتی پایدار  12

  20  جمع نمرات                                                         سربلند و پیروز باشید                                                                          
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  ١

  78صحیح ص) ه          45غلط ص  ) د         16غلط ص ) ج       12صحیح  ص ) ب       5صحیح ص)  الف  1
  ) 5/0هر مورد (      

5/2  

             59ص    مشرکانه) د       42ص   خانواده ) ج            11ص هنجاراجتماعی )  ب           4ص ارادي اند ) الف  2
  )  5/0هر مورد (                                                                                                                                        69ص  اقتدار) ه

5/2  

               )35جسمانی  صنفسانی بر  -بر نفسانیاجتماعی ( 2گزینه ) ب      )3صارادي بودن  -آگاهانه بودن(  4گزینه ) الف  3
  )                  61ص سیاسی و نظامی( 4گزینه) د                 )     51ص عقاید و ارزش هاي(   2گزینه ) ج
  )5/0هر مورد (                                                                             )77حامالن و عامالن آن، بیشتر باشند ص( 1گزینه ) ه

5/2  

           53ص  عقلی  ) ج                16ص  عمیق  الیه هاي) ب               11ص  پدیده اجتماعی ) الف   4
                            )5/0هر مورد (                        79ص جمعیتی  هاي سیاست) و           73ص  جمهوري ) ه          64دنیوي شدن  ص )د 

3  

5  
  

  1  )25/0هر مورد (                                  26ص        4: د              24ص        2: ج           18ص      3: ب        16ص    1: الف
 و عقاید این براساس کردن عمل با و کنندمی وارد خود آرمانی فرهنگ به را حقیقت ،حق به ایمان با مختلف جوامع  6

  30ص     .    نمایندمی وارد شان واقعی فرهنگ به را آنها ها، شارز
1  

  مجاز بدن و طبیعت در را تصرفی و دخل هر که است اي گونه به آن هاي ارزش و غرب فرهنگ جدید دنیوي نگاه  7
  36ص.دهد انجام می طبیعت از بیشتر برداري بهره براي را تصرفی نوع هر فرهنگ این در نسانا. داندمی 

1  

  5/1  43ص                           مجازات  و پاداش            تنبیه و اقناع        تشویق و تبلیغ  8
   .پذیردمی گزینش و تحقیق بدون را دیگر جامعۀ فرهنگی عناصر-1  9

  .کندمی عمل تقلیدي روش به اي جامعه چنین -2
  . دهدمی دست از خود فرهنگ و تاریخ با را ارتباطش  -3
 است، شده آن مبهوت و شیفته که دیگري جامعۀ به است قادر نه  ببخشد را تداوم خود فرهنگ تواندمی نه -4

                                                      )  مورد کافی است  3ذکر (                            54ص                       )    جا مانده و از آنجا رانده ناز ای(. شود ملحق

5/1  

 القا غربی فرهنگ که تصاویري از بیرون را خود هویت ایران، انقالب اسالمی از گرفتن الهام با دیگر اسالمی جوامع  10
  64ص                                                 . کنندوجو می جست کرد،می

1  

  گیرد؛می تصمیم و است حاکم فرد یک آنها در که هایینظام -  11
  است؛ گیرندهتصمیم اقلیتی آنها در که هایینظام -
  72ص            .تأثیرگذارند خود سیاسی سرنوشت در مردم اکثریت آنها در که هایینظام -

5/1  

12  

  

   زحمت بدون و هنگفت درآمديایجاد  -
  شکننده وابسته به نفت  و ضعیف ملی گیري تولید شکل  -
  کار و کسب رواج نه کندایجاد می را رفاه اقتصادي نفتی درآمدهاي کمک به که دولت بزرگیآمدن  دبه وجو -
  81ص          ) مورد کافیست 2ذکر ( استفاده قدرت هاي جهانی ءفراهم شدن زمینه سو -

1  

  

  20  ".به پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به راهنما ي تصحیح نزدیک است نمره تعلق می گیرد"  
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