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رهنم)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید  1
 .گیردمی صورت دیگرانی درحضورفیزیک فقط اجتماعی کنش) الف

 نینفساو بعد  جسمانی رتباط بین بعدا نشانگر ،تیروئید غدة اندازة از بیش انسان بر اثر ترشح شدن عصبانی) ب
  . است هویت 

. منفی است فرهنگی نبوي، تحول جامعۀ به جاهلی جامعۀ تحول) ج
. دانستندمی بشریت مشترك وحتمی سرنوشتا ر ها فرهنگ همۀ شدن بیستم،جهانی قرن طی غربی پردازان نظریه) د

2 

: جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید  2
 .دارد نام    کنند می عمل آن به مردم فرهنگ که از بخش ن آ) الف

 .کندمی تعامل آدمی بدن و طبیعت با    براساس اي هرجامعه )ب
 گیرد قرارمی ريبیشت هاي  آسیب درمعرض باشد، نداشته    براي  مناسبی هاي روش که اي جامعه )ج
   .شود می تهدید آن بقاي و دوام و
 .ندکمیبیگانه قیقت جهان و حقیقت خود حآدمی را از     و فرهنگ فرهنگ اساطیري )د
   .است  ی  غرب جوامع افراد و یابی هویت اصلی عامل )ه

5/2 

 :ياه   االت چهار گزینؤس  3
  

 .نام دارد.  "شیوة انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرارگرفته است ")الف
پدیده اجتماعی   - 2 هنجار اجتماعی  -1

کنترل اجتماعی  -4 ارزش اجتماعی  -3
 .هویت فردي و اجتماعی انسانها سخن گفته اند . دیربازدربارة بعد از پیامبران و اولیاي الهی نیز) ب
دینی و غریزي  -4                      الهی و فطري  - 3              دینی و فطري   -2الهی و دینی            -1

 ؟نپذیرفتندجوامع اسالمی در مواجهه با امپراتوري هاي یونان و روم، چه عناصري از این دو فرهنگ را  ) ج
مسیحی -4                 عقلی               -3              ه            مشرکان  -2دنیوي                         -1
 شود؟ارابی از نظام سیاسی، جامعه اي که براساس قوانین الهی شکل می گیرد چه نامیده میدردسته بندي ف )د
فاسقه مدینه -4                  دموکراسی    -3                    جمهوري -2          فاضله        مدینه  -1
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  رهنم  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٢

4  

  
  

  

  

 .الت زیر پاسخ کوتاه دهیدؤاسبه 

یک از  مربوط به کداماین عبارت   ."دهد می نشان را کنش هاي ویژگی از یکی راهی، برسردو قرارگرفتن") الف
  ؟کنش استهاي  ویژگی

    ؟   یابند می تحقق طریق چهاز اجتماعی هنجارهاي و هاارزش) ب

 .بنویسید رانندگی یک محدودیت و یک فرصت و راهنمایی براي قوانین) ج
  .......................فرصت -2..................                               محدودیت -1
   ؟کنند پیدا فرهنگی واحدي هویت ایرانی مختلف اقوام پیش از اسالمچه عاملی باعث شد که ) د
  چیست؟               دیگران ارادة بر أثیر گذاردنت راه تنها )ه

  

  

5/2  

  

5  

  

  : اصطالحات زیر را تعریف کنید

  : یريپذ جامعه )الف

                          :فرهنگی خودباختگی )ب

2  

  

سؤاالت تشریحی                                                            
  1      .                 ددهی توضیح را  کنش ارادي پیامدهاي  6
  1 .ی و خرده فرهنگ را بنویسیدعموم تفاوت فرهنگ  7
  1  . فرهنگ حق را تعریف کنید و دو نمونه  از عقاید و ارزش هاي حق را نام ببرید  8
توضیح دهید و  کنند؟ کسب اجتماعی صعودي و هویت جدید تحرك توانند بر چه اساسی می جامعه یک اعضاي  9

  1 .بزنید مثال

چگونه بوده  اقوام مختلف وسیاسی  نظامی هجوم با خود اسالمی تاریخ طولدر ایران، ازجمله اسالمی، مواجهه جوامع  10
  .  توضیح دهید مثال با ذکر ؟است

5/1  

  5/1 .را بنویسید دموکراسی لیبرال ویژگی هاي نظام   11
  1  ؟است هایی آسیبه زمینه ساز چ کاهش جمعیت یک جامعه   12

  1 .نمونه را نام ببرید 4؟ است دهبو گریبان به چه معضالتی دست امروز با اقتصاد  13

  20  سربلند باشید                                                                 جمع نمرات  
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  ١

  2   ) 5/0هر مورد (                 64غلط ص) د                    52غلط ص ) ج               35صحیح  ص ) ب           9ص غلط)  الف  1
   43 اجتماعی کنترل) ج                     36هویت خود ص) ب               24واقعی ص فرهنگ) الف  2

                                                     )  5/0هر مورد (                                                                                 81سرمایه داري ص   )ه              56ص   دنیوي) د   
5/2  

       38ص   )فطري و الهی ( 3گزینه ) ب                                                11ص  ) هنجار اجتماعی( 1گزینه ) الف  3
                                                                          )5/0هر مورد (                                     73ص )  فاضله مدینه(  1گزینه) د                       53ص) مشرکانه(  2گزینه ) ج 

2  

       12ص   اجتماعی هاي کنش )ب                                          3ص   ارادي بودن کنش ) الف   4
  ع تردد از برخی معابر، منع توقف در بعضی مکان ها، الزام به رعایت سرعت مشخص شده ومن: محدودیت - 1  )ج

  20ص           ایجاد امنیت و سرعت در اثر برقراي ترافیک مطلوب و: فرصت -2        
                                                          )5/0هر مورد (                                                 69ص   افراد تبعیت جلب) ه            59زرتشت   ص ارزشهاي و عقاید )د

5/2  

5  
  

 به دادن براي شکل که مسیري و)5/0(کند می دنبال اجتماعی زندگی در مشارکت براي هرفرد که فرایندي به )الف
  42ص     )5/0( .گویندمی پذیري جامعه شود می طی افراد اجتماعی هویت

 عناصر درگزینش را خود قاوخلّ فعال حالت نتیجه، و در )5/0(شوند دیگر فرهنگ مقهور و مبهوت جامعه، اعضاي )ب
  )نمره 1هر مورد (       54ص.      شودمی فرهنگی خودباختگی دچار آنها جامعۀ )5/0(بدهند ازدست جامعه آن فرهنگی

2  

 آنها پیامدهاي به .اند وابسته ،)25/0(دیگر افراد یا )25/0(کنشگر خود یعنی ها، انسان ارادة به کنش پیامدهاي از برخی  6
  5ص  )25/0( .دهد انجام را آنها باید کنشگري و )25/0(هستند کنش خودشان پیامدها از دسته این .گویند ارادي می

1  

 به مربوط که هایی بخشو  )5/0( عمومی فرهنگ  دارند اشتراك درآن جامعه یک مردم همۀ که فرهنگ از بخش آن  7
  17ص              )5/0(. گویندخرده فرهنگ می است گروه یا صنف قشر، قوم، یک

1  

  )5/0( .شودنامیده می حق فرهنگ  باشد انسان فطرت مطابق و صحیح علمی نظر از که فرهنگ از هایی بخش  8
  26ص                )5/0فقط دو مورد (عدالت، عهد، به وفاي توحید، به عقیده مانند  

1  

  )5/0(کندهاي جدید کسب می و هویت صعودي  اجتماعی ید و ارزش هاي خود، تحرك هرجامعه اي به تناسب عقا  9
 اجتماعی تحرك امکان خاص نژاد یک براي صرفاً گیرد، می شکل نژادي هاي ارزش راساسب که اي جامعه مثالً

  46صیا هر مثال صحیح دیگر                        )5/0( .آورد می فراهم را صعودي

1  

          )5/0( .مسلمانان در سده هاي مختلف، یا مانند آن چه در جنگ هاي صلیبی گذشت، مهاجمان را دفع کردند -1  10
  60ص        )5/0( .هضم کردند مانند آن چه در حملۀ مغول رخ داد، مهاجمان را درون فرهنگ خود جذب و -2
       )5/0(  .مواجهۀ فرهنگ جدید غرب با جوامع و فرهنگ اسالمی تجربۀ جدیدي است که به پایان خود نرسیده است -3

5/1  

این نظام سیاسی   )5/0( .خواست و ارادة اکثریت مردم سازمان می یابد بانوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند   11
  74ص          )5/0  ( .و حکومتی دنیوي و این جهانی است  )5/0( حقیقت و فضیلتی را به رسمیت نمی شناسدهیچ 

5/1  

 فرهنگ و امعجو تسلط امکان ) 5/0( شود منجر می آن فرهنگ گسترة شدن محدود به  یک جامعه جمعیت کاهش  12
  77ص    )5/0(.    آورد می فراهما ر جامعه بر آن دیگر هاي

  جج

1  

  1  80ص  )      25/0هرمورد (  گرایی گرایی و مصرف ري، وابستگی به نفت، توزیع نابرابردرآمد و امکانات، تجملیکاتورم، ب  13

  20  ".ه تعلق می گیردبه پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به راهنما ي تصحیح نزدیک است نمر"  
 




