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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف 

1 

در عبارات زیر موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد: 1

  های تنفسي از پيامدهای غير ارادی  مصرف دخانيات است.  سيبآالف(

     شود.رهنگ محسوب ميفآداب و رسوم ازدواج و عروسي در مناطق مختلف ایران، خرده  ب(

مقبوليت و مشروعيت دارد.  ، آیدكنندگان به دست ميقدرتي كه بدون استفاده از تهدید و با رضایت تبعيت  ج(  

كند.    داری را در سراسر جهان نابود ميهای اقتصادی سازگار با اقتصاد سرمایهشيوه  ، غرب  (د  

2

جاهای خالي را با عبارات مناسب پر كنيد:   2

 نيستند.الف(كنش هایي كه در حضور دیگران ولي بدون توجه به آنها انجام مي گيرند، ...............................  

 كند.مرز و محدوده فرهنگ آرماني و واقعي بر اساس .................... تغيير مي  ب(

 كند.حکایت ميهای مد، از توجه فرهنگ غرب بر بُعد ............ هویت  زاری مسابقات زیبایي و نمایشگاهگبرج(  

    گویند............................. ميماعي دیگر  تجایي افراد از یک موقعيت اجتماعي به موقعيت اججابهبه  د(  

نامند. ....................... ميخودباختگي جوامع غيرغربي در برابر جهان غرب را  (  ه

ایرانيان پس از آشنایي با اسالم، عناصر مشركانه و ............ خود را كنار گذاشتند.   (و

3

:یااالت چهار گزینه ؤس 3

دهد؟ های كنش را نشان ميكدام یک از ویژگي  ، قرار گرفتن بر سر دوراهي  (الف

معنادار  -4هدف دار                                  -3ارادی     -2           آگاهانه               –  1

 ؟نيستصحيح  ها و هنجارها  كدام گزینه در مورد ارزشب(  

.یابندها و هنجارها از طریق كنش اجتماعي تحقق ميارزش  -1

.احوالپرسي از دیگران هنجار استاند و عدالت و امنيت ارزش  -2

.شوندها ميافراد با عمل كردن به ارزش ها و هنجارها موجب تداوم و گسترش آن  -3

اند.ها از جنس وسيلهو ارزش  اجتماعي، شيوه انجام كنش اجتماعي استهنجار  -4

؟دهدرا به ترتيب نشان مي  "متولد ماه شهریور"و    "راستگویي"های  كدام گزینه ویژگي(ج

فردی و ثابت  انتسابي،   -فردی و متغير  اكتسابي،   -2          اجتماعي و ثابت انتسابي،   -فردی و ثابت  اكتسابي،   -1

اجتماعي و ثابت تسابي، اك-متغيرو   اجتماعي تسابي، نا  -4         و ثابت         فردی  ابي، اكتس -متغيرفردی و  تسابي، نا  -3

ا و سبک هكند و در سطح هنجاربا جوامع دیگر ارتباط برقرار مي  های خودای كه با حفظ عقاید و ارزشد( جامعه

    آورد.زمينه  ............................. خود را فراهم مي  ، گيردعناصری از جوامع دیگر را مي  ، زندگي

عقب ماندگي-4تحول فرهنگي مثبت             -3رفت       گسترش و پيش  -2تحول فرهنگي         -1

دانستند.پردازان غربي طي قرن بيستم ............... همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترک و حتمي بشریت مينظریه  (ه

توحيدی شدن-4             اساطيری شدن -3                   معنوی شدن  -2                       دنيوی شدن-1  
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 الت زیر پاسخ كوتاه دهيد. ؤابه س

     اند؟احتماليكدام یک از پيامدهای كنش، الف(  

       خردترین پدیده اجتماعي چيست؟    ب(

 گيرند؟  های فرهنگ كمتر در معرض تغيير قرار ميكدام الیه  ج(

   ؟انسان حق ندارد در جهان طبيعت و بدن خود  دخل و تصرف كند  فرهنگكدام  در    د(

هویت اجتماعي طي كند و مسيری كه برای شکل دادن به  به فرایندی كه هر فرد برای مشاركت اجتماعي دنبال ميه(  

 گویند؟ كند چه ميمي

 علت بيروني تحوالت فرهنگي چيست؟   و(  

 نامد؟   ها و تمایالت خود حاكميت دارند چه ميارسطو حکومتي را كه در آن اكثریت بر اساس خواستهز(  

    ترین پيامدهای هر انقالب چيست؟ح( یکي از مهم
 

 

4 

 

5 

 

 :اصطالحات زیر را تعریف كنيد
    عمومي( فرهنگالف

 

 های جمعيتي  سياست(  ب
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 االت تشریحی ؤس                                                         
 1   .ر؟ توضيح دهيدپذیاند یا تغييرحقایق ثابت 6

 5/1   د؟ توضيح دهيد.     نكنهایي استفاده ميروشاجتماعي از چه  رویژجوامع برای پيشگيری از ك 7

 1 شود؟                     حقيقي ) فطری( ميچه زماني جامعه دچار ازخود بيگانگي 8

 1                 اسالمي تبدیل شد؟ایران به قلب تپنده بيداریجامعه   چگونه 9

 5/1 دموكراسي(  های نظام ليبرالویژگي  ) دموكراسي چه نوع نظام سياسي است؟ليبرال 10

 1 ) هر كدام دو مورد(  است؟داشته  معضالتي  و  چه   دستاوردها  اقتصاد امروز ایران  چه    11

 20 . سربلند و پیروز باشید  
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 نمره راهنمای تصحیح ردیف

 

 
1  

 2 (  5/0) هر مورد                   (81)صغلط  (  د              (69  غلط )صج(            ( 17)ص  صحیح ب(             (  6)ص  حصحی  الف( 1

  (    37)ص   جسمانیج(              (    24عمل مردم  )ص     (ب          (    9)ص  كنش اجتماعی     (الف 2

 3                                                                                                                                                            (5/0) هر مورد               (         59( اساطیری ) ص  و               ( 54زدگی )ص  غرب  (            ه(44تحرک اجتماعی )ص  (د

      3ارادی (  ص  )  2گزینه  الف( 3

        12ص   (      هنجار اجتماعی، شیوه انجام كنش اجتماعی است و ارزش ها از جنس وسیله اند)  4گزینهب(  

     34 (  ص  فردی و ثابت  انتسابی،   -فردی و متغیر  اكتسابی، ) 2گزینه  ج(  

             52گسترش و پیشرفت ( ص  )  2  گزینهد(  

                                                                                                            (5/0) هر مورد                                                                                                                64)دنیوی شدن(  ص   1ه( گزینه  
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 (           16های عمیق ) ص الیهج(           ( 11كنش اجتماعی )ص   (  ب(        6پیامدهای ارادی ) ص  الف(   4

          (  52روبرو شدن و ارتباط جوامع با یکدیگر ) ص    و(     (           42پذیری )ص  جامعه  (ه          (   36فرهنگ اسالم ) ص  د(

      (5/0هر مورد    )(                                                               62( تحوالت هویتی  ) ص  ح              (    73ز( دموكراسی ) ص  
                      

4 

     نمره (  5/0)     (  17جامعه در آن اشتراک دارند. ) ص آن بخش از فرهنگ كه همه مردم یک  الف( 5

  -شود، نظام سیاسی آن برای حل مشکل جمعیت چارهوقتی یک جامعه با كاهش یا افزایش جمعیت مواجه میب(  

                                           (نمره  1)       (  79) ص   آورد.هایی را به اجرا در میحلكند و با همراهی و همکاری مردم تدابیر و راهاندیشی می

5/1 

ذیرند؛ یعنی برای جوامع امکان انحراف از حق پاند ولی از جهت وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی تغییرقایق ثابتح 6

 (   30و پذیرش باطل وجود دارد. همانگونه كه امکان خروج از باطل و روی آوردن به حق نیز وجود دارد. )ص  
1 

 جامعه از طریق آموزش، افراد را قانع می كند كه عقاید و ارزش های جامعه را بپذیرند.  الف( تبلیغ و اقناع: 7

 پاداش می دهد .  د، نتشویق و پاداش: به افرادی كه مطابق ارزش ها و هنجارهای جامعه عمل می كنب(  

 (  43) ص  ار كژروی اجتماعی شده باشند، مجازات می كند.چج( تنبیه و مجازات: كسانی را كه د

5/1 

 1 (   55) ص  .  جهان شودعقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و  هنگامی كه     8

به قلب تپنده بیداری اسالمی   ، جامعه  ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود كه هویتی مستقل، فّعال و اثرگذار است 9

 (  64تبدیل شد. ) ص  
1 

فضیلتی را به هیچ حقیقت و    ؛با خواست و اراده اكثریت مردم سازمان می یابدكند  نظام سیاسی است كه ادعا مینوعی     10

                                        (  74)ص    حکومتی دنیوی و این جهانی است.  ؛رسمیت نمی شناسد
5/1 

 ها و ..........ای و نانو، مقابله با تحریمپیشرفت در صنایع هسته   ،های بهداشت و درماندستاوردها: ارتقای شاخص 11

 درآمد و امکانات، تجمل گرایی و مصرف گرایی و ............  وابستگی به نفت، توزیع نابرابرمعضالت: تورم، بیکاری، 

 (  80  ) ذكر دو مورد از هر كدام كافی است ( ) ص 

1 

 20 "به پاسخ هایی كه از نظر مصحح محترم به راهنمای تصحیح نزدیک است نمره تعلق می گیرد." 
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