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١

  

  الف
   

)نمره 5/0هر مورد. ( مشخص کنید ازیر موارد صحیح  وغلط  ر درجمالت

.انسانها نیستندمحصول کنش اجتماعی  کهکشانها ،جمادات،-1

.جهان اسالم ،با الهام از انقالب اسالمی ایران به عنوان یک قطب سیاسی جدید در برابر غرب ظاهر شد -2

.ادات بعد فردي پیدا می کند ارزش بیشتري می یابددر آموز ه هاي اسالمی هنگامی که عب-3

.هویت اجتماعی افراد محصول عضویت اجتماعی و گروهی آنها است-4
  

2 

  

 )نمره 5/0هرمورد. ( با کلمات مناسب کامل کند را زیرعبارات   ب
.ی گویندم.................. به نوع ارتباط و چینش پدیده هایی که جهان اجتماعی را می سازند  -5
 .................یک نژاد خاص امکان  تحرك اجتماعی جامعه اي که بر اساس ارزش هاي نژادي شکل می گیرد صرفاٌ براي- 6

  .فراهم می کند

 .می کند........................ جامعه کسانی راکه به انحراف اجتماعی دچار شده باشند - 7

.می گویند.................. داوم آنها تأثیري نداشته باشند خصوصیات ویژگی هاي را که انسانها در پیدایش و ت-8
 

2

 )نمره 5/0هر مورد ( سواالت چهار گزینه اي  ج

 .هستند............. محدود به دانش تجربی است ، عقاید و ارزش هاي ،پدیده هایی  صرفاُ» علم«در جوامعی که -9

 اجتماعی)ه                      فلسفی              ) ج                معرفتی      )ب               تاریخی                  )الف

از فرهنگ عمومی به افراد جامعه است بخش قابل توجهیکدام نهادفرهنگی ، عامل انتقال -10

 رسانه هاي عمومی)ه                     آموزش و پرورش  )ج         خانواده            ) ب               آموزش عالی       )الف 

.است................. هویت اجتماعی جهان متَجدد ،با هویت روانی و اخالقی معنوي -11

       ناسازگار است    )ب                                             آن همخوانی دارد                 با)الف  
 در  بر خی موارد آن را نادیده می گیرد  )ه                                       در برخی موارد با آن موافق  است)ج

  .قرار می گیرد.......... ..............آب و هوا جنگلها به دلیل ارتباط با زندگی انسانها ، درون ) 12

 عی جهان اجتما) ه             جهان ماوراء طبیعی     ) جهان مادي                 ج) ب      جهان طبیعی             - الف
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5/0 
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  ٢

  
  
  

13  
 
 
 
  

  )5/0هرمورد .(به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید 
  مهمترین نهاد اجتماعی را نام ببرید؟دومورد  )الف

  به خرده فرهنگ هاي سازگار با فرهنگ عمومی چه می گویند؟)ب

  علوم اجتماعی در چه صورت می تواند در بارة حق یا باطل بود فرهنگ هاي مختلف داوري کند؟) ج

  ؟هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم ، چگونه بوده است)د

 
 

  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  
  

  

بیانگر چیست؟ نمودار زیر   14  
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15  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 )یک مورد اضافی است.(اشاره دارد) ستون دوم( به کدام یک از مفاهیم ) ستون اول(از تعاریف هریک 

  مفاهیم  تعاریف
 .مجموعه عواملی که سیاستهاي مربوط به کل جامعه را پیش می برد )الف

  مان یافته براي رسیدن به هدفی معیناعمال قدرت ساز)ب
  .نوعی نظام سیاسی که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد) ج
  .نوعی نظام سیاسی که در جهان اسالم مورد توجه امت اسالمی قرار گرفته است)د

  لیبرال دموکراسی -1
 
  جمهوري اسالمی -2
  حکومت -3
  جمهوري -4
  سیاست -5
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16  

  تشریحی سواالت
  پیامبران و اولیاي الهی در مورد هویت انسانها چه گفته اند؟ 

 
1 

5/0  )25/0هر مورد (؟بیان کنیدتأثیر نظام اقتصادي بر نظام  سیاسی را دو  17  

 1  کدام فرهنگ ها از قدرت اقناعی بیشتري بر خوردارند؟  18
 1   . تحرك اجتماعی را توضیح دهید؟دو مورد را ذکر کنید  19
  1  .فرهنگی یک جامعه تا چه زمانی دوام آورده واز چه زمانی نابود می گردد هویت  20
  5/1  .بر یکدیگر را نام برده و توضیح دهید انواع تاثیر اراده افراد  21
  2  دونوع متفاوت از خود بیگانگی فرهنگی را نام برده ،تفاوت آن را بنویسید؟  22

  1  ان زبان فرهنگی دوم جهان اسالم گسترش یافت؟به عنو» زبان فارسی«چگونه   23
  20    "و پیروز باشید سرافراز    "                                                             

  

طبیعت 
 وبدن

 جامعه و
 فرهنگ 
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  )                           5ص 1درس( درست -1  )الف
 ) 71ص 11درس (غلط  -2
  )                      88ص  14درس (غلط -3
  )نمره 5/0هرمورد (  )                                                                39ص6درس(درست -4

2  

    )ب

  )        10ص2درس(ساختار اجتماعی  -5
  )     53ص8درس(صعودي-6  

  )           49ص 7درس ( تنبیه و مجازات-7  
  )نمره 5/0هرمورد (                                                             )34ص 5درس(انتسابی  -8 

2  

  )        26ص 4درس (تاریخی   - 9    )ج
  )       20ص 3درس(خانواده  - 10  
  )45ص 6درس(نا سازگاراست  -11  

  )4ص 1درس (جهان اجتماعی  -12
  

5/0  
5/0  
5/0  
5./  

  )نمره  25/0دو مورد  هر مورد ) ( 13درس دو ص (اقتصاد   -سیاست–خانواده ) الف  13
  )نمره% 5(     ) 19ص 3درس( خرده فرهنگ موافق)ب 
  .فرهنگ ها داوري کننداگرعلم را به معناي تجربی آن محد ود نکنند می تواند در بارةحق و باطل بودن ) ج 
  )28ص4درس(
  )68ص11درس% ( 25هر مورد . است آمیخته با اساطیردینی ودر مواردي  هویت توحیدي) د

5/0  
5/0  
5/0  

  
  

5/0  
  

خصوصیات روانی و . جهان اجتماعی و ویژگی هاي نفسانی وروانی افراد جامعه  بر یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند  14
وامکان رشد . جهان اجتماعی نیز در خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد. تأثیر گذار استاخالقی انسانها در جهان 

  )42ص 6درس.(برخی از فضایل ورذایل را از بین می برد یا زمینه ي رشد آنها را فراهم می آورد

1  

                                 )80ص13درس(سیاست )ب                                             )81ص13درس ( حکوت) الف  15
      /.) 5 هر مورد (    )88ص 14درس(جمهوري اسالمی)د                         )  88ص 14درس(لیبرال دمو کراسی   )ج

                                   

2  

16  
  

لت و فراموشی انسانها از هویت حقیقی از دیر باز در بارة ابعاد، فردي و اجتماعی هویت انسانها همچنین در بارة غف
  )36ص 5درس .  (خود سخن گفته اند

1  

17    

  زمینۀ فرو پاشی آن را  ) 25/0(ویا آنکه با بحران هاي واقعی یا کاذب) نمره25/0(قدرت آن را تحکیم بخشند
  )82ص13درس .(فراهم کند

5/0  
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  1    )50ص7درس.(نگ هایی که زمینۀ منطقی و عقالنی بیشتري دارند وبا فطرت آدمیان ساز گارترندفره-  18

صعودي )5/0(. جا به جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرك اجتماعی می گویند  19
  )53ص8درس(دو مورد  )5/0(،نزولی،افقی،

1  

و  )5/0(اي مربوط به آن مورد پذیرش افراد جامعه و براي آنها مهم باشد دوام می آوردتا زمانی که عقاید و ارزشه  20
  )58ص9درس( )5/0( .زمانی  که اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهد زایل می گردد

1  

  )5/0.(وقتی تبعیت ناشی از ترس و تهدید باشد) 25/0(تبعیت با کراهت ) الف  21
  )77ص12درس() 5/0(.که شخص با میل درونی مطابق اراده دیگري عمل کند وقتی) 25/0(تبعیت با رضایت )ب

5/1  

.  اد می برندیاگر یک جامعه فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند ودر مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را از   22
مانع  ولی در خودبیگانگی فطري این است که عقاید و ارزشهاي یک جامعه)1(دچار خود بیگانگی تاریخی شده 

  )66ص10درس( )1( .آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان می گردد

2  

23    

 زبان فارسی،به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکري جهان اسالم از محدودة زبان سیاسی مشترك اقوام
  )69ص11درس (.ایرانی عبور کرد وبه عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسالم مطرح گردید

1  

  جمع نمرات                به پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به کلید نزدیک است، نمره تعلق می گیرد«              
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