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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید 1
. شوند محقق می بدون یکدیگر محدودیت هاي جامعه به یکدیگر وابسته نیستند و و ها فرصت) الف

 .خانواده،اولین و مهم ترین آشنایی هاي فرد با جامعه اي که در آن متولد می شود  را فراهم می کند )ب
           .نوآوري هاي مثبت و منفی افراد جامعه یکی از علل درونی تحوالت فرهنگی استابداعات و  )ج
به بسط وتوسعۀ  به ارزش هاي فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده ازمدیریت سیاسی خود، نظام سیاسی اگر) د

  .فرهنگ کمک می کند      
. اعضاي جامعه برمی آید و از عهدة افراد عمل به آن صرفاً پذیرش و شناخت فرهنگ،) ه  

5/2 

: جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید  2
 .بر هویت اجتماعی است.................. این جمله نشانگر رابطه هویت  .جهانی را تغییر می دهد ایک انسان با تقو) الف

   .خود را به صورت  انفعالی می پذیرند................. افراد در بدو تولد، هویت اجتماعی  )ب
  .تبدیل شد.......................... جامعه ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود به قلب تپنده ) ج
 برخوردارند بیشتري...................... از ، دارند دیگران ارادة بر بیشتري تأثیرگذاري توان که کسانی ) د

2 

 :يا االت چهار گزینه ؤس  3
        کدام گزینه به تفاوت ارزش هاي اجتماعی و هنجار هاي اجتماعی اشاره دارد؟ ) الف

 هنجارها از جنس هدف و مقصود هستند و ارزش ها از جنس وسیله و راه رسیدن به اهداف– 1
.مطلوب که مورد توجه و پذ یرش اندماعی هستند و هنجارها پدیده هاي تجاارزش ها شیوه انجام کنش هاي  -2
ارزش ها از جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسیله و راه رسیدن به ارزش ها -3
.هنجارها و ارزش ها از طریق کنش اجتماعی تحقق می یابند اما راه رسیدن به اهداف نیستند-4

 )راستگویی - کارمند .( نوع هریک از ویژگی هاي هویتی را مشخص کنید) ب
نتسابی ، فردي ، ثابت ا -اکتسابی، ثابت ، فردي    -1
فردي ، اکتسابی ، متغیر  -اجتماعی ، متغیر ، اکتسابی  -2
یر ، اجتماعیغاکتسابی، مت -انتسابی ، متغیر ، اجتماعی  -3
فردي، متغیر، اکتسابی  -اکتسابی، متغیر، فردي  -4

  

 شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترك و حتمی بشریت .................بیستم ،  نظریه پردازان غربی طی قرن) ج
           .می دانستند

 اساطیري - 4توحیدي                                -3دنیوي                             -2           غربی                 - 1  

  عقالنی نباشد به چه عنوان یاد می کند؟  ارزش هایشان الهی و فارابی از جوامعی که آرمان ها و ) د
 جمهوري   -4                   فاسقه                 -3               فاضله             -2   جاهله                        - 1  

2 

  ادااادا
  

  

 در صفحه ي دوم سواالت  ادامه 
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  ٢

4  
  

  

  

  

  .الت زیر پاسخ کوتاه دهیدؤاسبه 
  فاصله میان فرهنگ واقعی وآرمانی در یک جامعه چگونه کاهش می یابد؟) الف

  کارمندي که از یک بخش اداره به به بخش دیگر منتقل می شود، چه نوع  تحرك اجتماعی دارد؟) ب
  متفکران ایرانی از دهه سی شمسی به بعد، در نقد رویکرد تقلیدي به فرهنگ غرب، کتاب هایی تدوین کردند، ) ج

  .دو مورد را نام ببرید    
  چگونه بود؟مسلمانان در مواجهه با حمله مغول  برخورد )د
  یابند؟  بیشتري می چه هنگامی ارزش عبادات اسالمی هاي درآموزه) ه
     .سیاست هاي جمعیتی را نام ببرید انواع) و

  
3  

  

5  
  

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

  تحول فرهنگی - 1  .هر گاه اعضاي یک جامعه عقاید و ارزش هایی را بپذیرد و به رسمیت بشناسد )الف 
عقاید و ارزش جامعه اي که بر عقاید و ارزش هاي خود پافشاري نکند و به مرور زمان به ) ب

  .هاي خود پشت کند
  از خودبیگانگی تاریخی -2

  خود باختگی فرهنگی - 3  .جامعه خودباخته اي که در مواجهه با جامعه دیگر هویت فرهنگی خود را از یاد می برد) ج  
  .بدون تحقیق و گزینش پذیرفته می شودعناصر فرهنگی جامعه دیگر ) د 

  
 هویت فرهنگی -4

  از خود بیگانگی فرهنگی - 5
  

1  
  
  
  
  
  
  

  االت تشریحیؤس                                                         
مثال توضیح  کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آن ها انجام می گیرند،کنش اجتماعی اند؟ با آیا  6

  1  .دهید

  5/1  تعریف کنید و بنویسید که چه رابطه اي  با فرهنگ عمومی دارد؟                   مثال فرهنگ را با خرده  7

  5/1  .        شرح دهید را دنبال می کند؟  ها چه روش هایی  آن وکنترل اجتماعیي  ها کجروي از پیشگیري هر جامعه براي  8

  1  .جوامع غربی را پس از رویا رویی با جوامع اسالمی طی جنگ هاي صلیبی توضیح دهیدتحوالت هویتی   9

  5/1  مستشرقان چگونه است؟ اسالمی دردیدگاه جوامع فرهنگی هویت  10

  1  تفاوت بین حکومت جمهوري و دموکراسی از نظر ارسطو چیست؟   11
  1  .ببرید مورد رانام 4 ، تاکنون 1393 سال از ایران جمعیتی هاي سیاست کلی ازاصول  12

  1  اگر از سرمایه هاي نفتی به درستی استفاده نشود چه پیامدهایی دارد؟  13

  20  سربلند و پیروز باشید  
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  ١

  5/2  ) 5/0هر مورد (  )77ص(صحیح ) ه ) 72ص(  صحیح ) د  )52ص(  صحیح )ج ) 42ص(  صحیح ) ب)   19ص(غلط   )الف  1

  2  )  5/0هر مورد (   ) 68ص(  اجتماعی قدرت) د   ) 64ص( بیداري اسالمی)ج  )44ص( انتسابیب   ) 35ص(نفسانی) الف   2

  )12ص(  )هستند و هنجارها از جنس وسیله و راه رسیدن به ارزش ها ارزش ها از جنس هدف و مقصود( 3گزینه )الف  3
      ) 33ص(  )     فردي ، اکتسابی ، متغیر  -اجتماعی ، متغیر ، اکتسابی ( 2 گزینه) ب

  )5/0هر مورد (            ) 73ص(    )جاهله(    1گزینه) د     ) 64ص)  دنیوي( 2گزینه ) ج 

2  

  )5/0هر مورد ( )            45ص (  افقی) ب             )25ص(  هاا عمل به آرمان ب) الف  4
      ) 61ص( فطرت     -خدمات متقابل اسالم و ایران -بازگشت به خویشتن - غرب زدگی)ج 
           )60ص(  آنان را در فرهنگ خود جذب و هضم کردند)د 
                        )79ص( .جمعیت دهنده کاهش یا دهنده افزایش) و  )74ص. (می کند پیدا تري وسیع اجتماعی بعد که هنگامی )ه

3  

  1  )25/0هر مورد (              ) 54ص (   3) د              ) 55ص(  2) ج          ) 53ص (   1) ب          ) 51ص (  4) الف  5
  1  )9ص(. کندرودخانه اي خروشان را تخیل میفردي که درکالس حضور دارد ولی بی توجه به اطرافیان درذهن خود  ،رخی  6
شود مثل خرده فرهنگ معلمان،  می نامیدهفرهنگ  خردهاست  گروه یا قشر،صنف قوم، یک به مربوط که هایی بخش  7

  )17 ص( .اغلب با فرهنگ عمومی سازگارندقراردارند، عمومی فرهنگ یک درون که هایی فرهنگ خرده..... پزشکان و
5/1  

 ازطریق تا کوشد می، در واقع هر جامعه  "مجازات و تنبیه " و "پاداش و تشویق"،  "واقناع تبلیغ"هاي  روش  8
 جامعه هنجارهاي و ها ارزش مطابق که ه افراديب ابپذیرند، ر جامعه هاي ارزش و عقاید که کند قانع را افراد آموزش،

  )  43 ص(   کند می مجازات باشند، شده اجتماعی که دچارکجروي را وکسانی دهد می پاداش کنند، می عمل

5/1  

جوامع غربی پس از رویارویی با جوامع اسالمی بدون این که به جامعه و فرهنگ اسالم بپیوندند تحوالت هویتی پیدا   9
  )54ص (. کردند و از غرب مسیحی قرون وسطا به غرب سکوالر قرون جدید تبدیل شدند و هویت جدیدي پیدا کردند

1  

 و گرایانه قوم عناوین درقالب هویت این .دنیوي است بلکه نیست، اساطیري یا اسالمی،توحیدي جوامع فرهنگی هویت  10
محدود می شود و امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف نظیرترك و عرب  جغرافیایی و تاریخی ابعاد به ناسیونالیستی

                                         ) 61  ص(.   و فارس تقسیم می کند

5/1  

  )73ص ( . حکومتی که اکثریت مردم بر اساس حقیقت و فضیلت فعالیت دارند :جمهوري  11
  . حاکمیت اکثریت مردم بر اساس خواسته ها و تمایالت خود: دموکراسی

1  

12  

  

تربیت  و زندگی هاي هزینه درتأمین آنان وتوانمندسازي جوان هاي زوج از جوانی جمعیت،حمایت جمعیت، افزایش 
 سالمندان تکریم و احترام براي سازي اسالمی،فرهنگ ایرانی زندگی سبک سازي نهادینه و کارآمد،ترویج و صالح نسل

  .کشور مختلف درنقاط جمعیت متعادل براي توزیع ریزي برنامه، ایشان هاي وتوانمندي ازتجارب مندي بهره و
  )79 ص  ( ) مورد کافی است 4ذکر ( 

1  

  

  1  )80ص   (   .است درآمد نفت وابسته و قیمت به آن، افول و رشد که کند ایجاد وابسته اقتصادي تواند می  13
  20  ".به پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به راهنما ي تصحیح نزدیک است نمره تعلق می گیرد"  
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