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 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

                        غ    ص                                               را مشخص نماييد.  صحيح و غلطت زير موارد در عبارا

 .در صورتي فعاليت انسان كنش انساني خوانده مي شود كه كنشگر به مقصود يا هدف خود برسدالف) 
  ناميده مي شود.» ضد فرهنگ «ازگار با فرهنگ عمومي، خرده فرهنگ ناسب) 

 ي گيرد.ج) هويت اجتماعي افراد در پرتو هويت فرهنگي جامعه و متناسب با آن شكل م
    د) بازگشت ايران به اسالم، صرفا بازگشت به هويت قومي و قبيله اي خويش بود.

٢ 

٢ 

 را با عبارات مناسب تكميل نماييد. جاهاي خالي
 ف) افراد با انجام كنش هاي خود بر اساس ............. و ........... به آنها تداوم مي بخشند.ال

 ي اجتماعي است و ساير پديده هاي اجتماعي آثار و پيامد هاي آن هستند.ب) ........... خرد ترين پديده 
........ و ........... و تنبيه و مجازات را به كار كجروي اجتماعي و كنترل آنها، روش هاي ...ج) هر جامعه اي براي پيشگيري از 

  مي گيرند.
و مهم ترين آشنايي ها را با جامعه اي كه در آن متولد شده است،  د) فرد با آموزش هاي اساسي كه در ............ مي بيند، اولين

 پيدا مي كند.

٢ 

٣ 

 گزينه ايسواالت چهار 
است؟ ريز يها نهياز گز كيپاسخ سالم او مربوط به كدام  ،داگر فرد وارد جمع شود و سالم كن) ٣-١
وابسته به اراده كنشگر ياراد امديپ ب)                          گرانيوابسته به اراده د ياراد امديپ الف)

 نگرايوابسته به د ياراد ريغ امديپ د)          وابسته به اراده كنشگر                 ياراد ريغ امديپج)
 ) آن بخش از فرهنگ كه مربوط به يك قوم، قشر، صنف، يا گروه است، .................مي گويند.٣-٢

 خرده فرهنگ موافق) خرده فرهنگ              ج) ضد فرهنگ             د) الف) فرهنگ عمومي          ب
 است، نادرست مي باشد.) كدام گزينه در رابطه با جامعه اي كه دچار خودباختگي فرهنگي شده ٣-٣

 الف) حالت فعال و خالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي از دست مي دهد.
 يق مي پذيرد. ب) عناصر جامعه ي ديگر را بدون تحق

 ج) مي تواند فرهنگ خود را تداوم ببخشد.
 ) به روش تقليدي عمل مي كند.د

 ) قبل از ظهور اسالم هويت ايران چگونه بود؟٣-٤
                    و قوم گرايانه                             ب) توحيدي، ديني و در مواردي آميخته با اساطير                                  الف)توحيدي

 د) اساطيري و مشركانه                       ج) سكوالريستي                    

٢ 

٤ 

 دهيد. پاسخ كوتاهبه سواالت زير 
 ) به چه دليل انسان ها از انجام برخي كنش ها خودداري مي كنند؟الف

 ب) به كنش اجتماعي و پيامد هاي آن چه مي گويند؟
 چيست؟كار هاي اسالم براي جامعه پذيري و كنترل اجتماعي ج) از جمله راه

 د) ليبراليسم به چه معنايي مي باشد؟
 ادي جامعه ي ما چه بوده است؟ه) يكي از مهم ترين عوامل تاثير گذار بر هويت اقتص

٣ 

٥ 

 د.در جدول زير، فردي/ اجتماعي بودن و اكتسابي/ انتسابي بودن ويژگي هاي ذكر شده را مشخص نمايي
 

 انتسابي اكتسابي اجتماعي فردي ويژگي
     الف) مهربان 

      ب) دانش آموز 

١ 



 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٦ 

پيدا كرده و به يكديگر وصل نماييد.( دو مورد در ستون دوم اضافه است).                          برا از ستون الف تبط با ستون موارد مر
 »ب«                                                      »                             الف«                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

٢ 

٧ 

 در رابطه با مرز ومحدوده ي فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي شرح دهيد.تصوير ذيل را 

    »سواالت تشريحي«

١,٥ 

 ١راي تحرك اجتماعي دارند؟توضيح دهيد.بآيا همه ي اعضاي يك جامعه فرصت هاي برابري  ٨
 ١,٥دام نمونه بياوريد.چه زماني با تحول فرهنگي مثبت و چه زماني با تحول فرهنگي منفي مواجه هستيم؟براي هرك ٩

 ١,٥انقالب اسالمي ايران چه تاثيري بر انديشمندان جهان غرب و نظريه پردازان غربي گذاشت؟ ١٠
 ١,٥ا بر اساس روش تصميم گيري به دو دسته تقسيم مي كنند؛ آنها را توضيح دهيد.سياسي رنظام هاي هاي  ١١
 ١يامد هايي به دنبال دارد؟توضيح دهيد تك محصولي شدن اقتصاد نفتي چه پ ١٢

 

 

راليسم ليبالف)  
تامين جمعيتب)  

گسترش فرهنگج)  
  د)فرهنگ عمومي

دموكراسيه)  
بعد اجتماعي هويتو)

ي مردم در آن اشتراك دارند.ه همه بخشي از فرهنگ ك. ١  
نقش ها و عضويت فرد در جامعه . ٢  

حاكميت اكثر مردم بر اساس خواست خودشان.٣  
از كاركرد هاي مهم خانواده.٤  
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 باسمه تعالي

   

 نمره پاسخنامهرديف

١ 
 غلط       صحيح و موارد 

 )٥٨)               د) غلط (ص٤٥)          ج) صحيح (ص١٦)        ب) صحيح (ص٣الف) غلط (ص
٢ 

٢ 
 كنيد. را تكميل جاهاي خالي

 )١١ص)(٠,٥(ب)كنش اجتماعي               )       ١١)(ص ٠,٢٥هنجار ها ( و      )٠,٢٥ارزش (الف) 
 )٣٩)(ص٠,٥)               د) خانواده(٤٠)(ص٠,٢٥(تشويق و پاداشو ) ٠,٢٥ج)تبليغ و اقناع (

٢ 

٣ 
 سواالت چهار گزينه اي

 )         ١٦) خرده فرهنگ(ص٣-٢                )   ٣(ص گرانيوابسته به اراده د ياراد امديپ) ٣-١
 )٥٤ته با اساطير (صتوحيدي، ديني و در مواردي آميخ) ٤-٣)                 ٥٠و٤٩) به روش تقليدي عمل مي كند. (ص٣-٣

٢ 

٤ 

 پاسخ كوتاه:
 )                 ٥)(ص٠,٥الف) به دليل پيامد هاي نامطلوب برخي كنش ها (

 )                      ١١)(ص٠,٥اعي (ب)پديده ي اجتم
 )                          ٧١)(ص٠,٥ج) امر به معروف ونهي از منكر ( 

 )                  ٦٦)(ص٠,٥نسان ها(د) مباح دانستن همه ي امور براي ا
 )٧٥)(ص٠,٥) و كسب درآمد از راه فروش آن(٠,٥ه) كشف نفت(

٣ 

٥ 
 )٣١(ص                 الف) مهربان: فردي،اكتسابي 

 نمره ٠,٢٥)                            هرمورد ٣١آموز: اجتماعي، اكتسابي          (صب) دانش 
١ 

٦ 
 )             ٧١. ب (ص٤)                    ٦٦.ه (ص٣)                     ٣٢.و  (ص٢              )        ١٦.د (ص١

 .مورد الف و ج اضافه است
٢ 

٧ 

) هر اندازه مردم مطابق آرمان ها و ٠,٥مرز و محدوده ي فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي بر اساس عمل مردم تغيير مي كند.(
) اما اگر مردم به آرمان ها و ارزش هايي كه ٠,٥ه همان اندازه آرمان ها وارد فرهنگ واقعي مي شوند(ارزش ها عمل كنند، ب

 )٠,٥الزم دانسته مي شود عمل نكنند، فرهنگ واقعي از فرهنگ آرماني فاصله مي گيرد.( رعايت آنها در فرهنگ آرماني 
سواالت تشريحي

١,٥ 

٨ 
) هر جامعه ٠,٥ماعي و كسب هويت هاي جديد در جوامع مختلف يكسان نيست(روي افراد براي تحرك اجتفرصت هاي پيش 

) ٠,٢٥تغييرات هويتي را تشويق و برخي ديگر را منع مي كند؛( به تناسب عقايد و ارزش ها ي خود، برخي تحرك هاي اجتماعي و
)٤٢ص)(٠,٢٥برخي هويت هارا مي پذيرد و برخي ديگر را نمي پذيرد.(

١ 

٩ 

دچار تحول مي شود، فرهنگي باطل باشد و جهت تغييرات به سوي فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگي مثبت  اگر فرهنگي كه
بار اجتماعي خود را از دست مي دهد فرهنگ حق باشد و جهت تغييرات به سوي فرهنگ ) اما اگر فرهنگي كه اعت٠,٥است،(

)و تحول جامعه ي ٠,٢٥وي تحول فرهنگي مثبت (حول جامعه ي جاهلي به نب) ت٠,٥باطل باشد، تحول فرهنگي منفي است.(
 )٤٦)(ص٠,٢٥نبوي به جامعه ي اموي تحول فرهنگي منفي است.(

١,٥ 

١٠ 
ن افق هاي جديدي را به روي انديشمندان جهان غرب نيز گشوده و نظريه پردازان غربي را كه طي قرن انقالب سالمي ايرا

و حتمي بشريت مي دانستند، به تامل در نظريات پيشين خود و  فرهنگ ها را سرنوشت مشتركبيستم، غربي شدن همه ي 
 )٥٩بازبيني آنها فراخوانده است.(ص

١,٥ 

١١ 
كم يا حاكمان بر اساس اهداف و غرائض و اميال خود تصميم مي گيرند؛ يعني هر نوع تصميمي را بر نظام هايي كه در آنها حا

 )٠,٧٥خود جايز مي دانند.(
)٦٤)(ص٠,٧٥كم يا حاكمان بر اساس حقيقت و فضيلت و با توجه به موازين عقلي تصميم مي گيرند. (نظام هايي كه در آنها حا

١,٥ 

١٢ 
). ٠,٥ناپايدار به وجود مي آورد كه زمينه ي سوء استفاده ي قدرت هاي جهاني را فراهم مي كند(اقتصاد تك محصولي وضعيتي 

 )       ٧٥)(ص٠,٥آوردن به جامعه استفاده مي كنند.( آنها از اين ضعف اقتصادي به عنوان ابزاري براي فشار
١ 
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