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  ١

 

  
  
  

1  
  

   

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

  .نظام اجتماعی می نامند مجموعه پدیده هاي جهان اجتماعی ازنظر ساختار و ارتباط آن بایکدیگر را )الف

  .شناخت حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید کالن درباره انسان و جهان را با روش ها و علوم تجربی می توان) ب

  . هویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و ارزش هاي اجتماعی شکل می گیرد) ج

  .مدار مشروعیت خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود )د

2  
  

  
  

  )5/0هرمورد(  .با کلمات مناسب کامل کند را زیرعبارات   2

  .می باشد.............. .............فرهنگ غریزي نیست بلکه پدیده اي ) الف

  .ثابت نبوده و تغییر پذیر است ..........................  حقیقت هرچند خود ثابت است ولی در قلمرو  ) ب

  .به فرد آموزش می دهند ........................ درهر جامعه اعتقادات ، ارزش ها وهنجارها را از طریق نهادهاي  ) ج

  .بوجود می آید.......................... حفظ ودفاع ازعقاید و ارزش هاي اجتماعی را نداشته باشد   زمانی که جامعه توان) د

  .می نامد........................ را   ارسطو حاکمیت اکثریت را درصورتی که بر مدارفضیلت  باشد) ه

5/2 

  

  .به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید   3

  دام است؟مهم ترین نهاد اجتماعی ک) الف

  شود؟چه عنوانی از آن یاد می  هرگاه یک خرده فرهنگ ، مخالف ارزش ها و هنجارهاي عمومی باشد، با )ب

  علل بیرونی تحوالت فرهنگی به چه عاملی بستگی دارد؟) ج

  .دو نمونه از آثار متفکران ایرانی در نقد رویکرد تقلیدي به فرهنگ غرب را ذکر کنید ) د

  سیاسی در جهت عقاید و ارزش هاي فرهنگی جامعه باشد چه اتفاقی می افتد؟اگر عملکرد نظام  )ه

  

  

  
  

  

5/0  
5/0  
5/0  

  

1  
  

  

5/0  
  

    دوم صفحه در ادامه  
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  ٢

  
  
  

4  
  
  

  .کنید تعیین را زیر هاي ویژگی بودن متغیر /ثابت و بودن اجتماعی /فردي بودن، انتسابی /اکتسابی زیر، جدول در 
  متغیر  ثابت  اجتماعی  فردي  انتسابی  اکتسابی  ویژگی

              بودن معلم )الف
                 چشم رنگ  )ب

  
5/1  

  

. نمودار زیر را درخصوص انواع تحرك اجتماعی کامل کنید   5  
  :براي هریک مثالی بنویسید

  
  

  تحرك اجتماعی                  
  

 
 

  
  

5/1  

6  
  

 1  چرا فلزات درجهان اجتماعی قرار می گیرند؟
 

  

5/1  .باذکر مثال توضیح دهید. بل ویژگی هاي جسمانی و قواي نفسانی را نشان دهد نید که در آن تاثیر متقاشکلی رسم ک  7  
 

 1  چه فرهنگ هایی از قدرت اقناعی بیشتري برخوردارند؟  8
 

 2  .دومعناي مختلف از خودبیگانگی را توضیح دهید  9
 

 1  چگونه اسالم به عنوان قطب فرهنگی جدید ظاهر شد؟  10

  درچه صورتی اقتدار غیر مشروع شکل می گیرد؟  11
  

1  

  کسانی که جهان بینی دنیوي دارند به چه اصولی معتقدند؟  12
  

1  

  1  لیبرال دموکراسی چه نوع نظام سیاسی است؟  13

  20    "و پیروز باشید سرافراز    "                                                             
  

 )الف

 )ب
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  ١

)                       57ص9درس ( صحیح )ج              )     26ص4درس (غلط) ب                         ) 11 ص 2درس ( غلط )الف  1

  )نمره 5/0هرمورد (                                 )78ص12درس (غلط )د

2  

2    
  )48ص 7درس(فرهنگی )  ج)     29ص  4درس ( واقعیت)  ب)                   16ص3درس) (آموختنی ( اکتسابی ) الف

  )نمره 5/0هرمورد (      )86ص14درس (  جمهوري) ه)                                58ص9درس (بحران هویت ) د

5/2  

  )13ص2درس (خانواده) الف  3

  )18ص 3درس (ضدفرهنگ )ب

  )60ص 9درس (مواجهات و ارتباطات فرهنگی )ج

  )70ص11درس .)(مورد کافیست 2ذکر (وایران  بازگشت به خویشتن ، فطرت ، خدما ت متقابل اسالمغرب زدگی ، )د

  )81ص13درس .(موجب بسط و توسعه فرهنگ می شود) ه

5/0  

5/0  

5/0  

1  

5/0  

  5/1  )رهمن 25/0 هرمورد(      )   35ص5درس (انتسابی ، فردي ، ثابت   ) ب           اکتسابی ، اجتماعی ، متغیر    ) الف  4

  )5/0.(کارمند یک اداره هنگامی که مدیر یک بخش اداره می شود: مثال ) 25/0(صعودي  )الف   5
مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و به صورت یک کارمند عادي به کار خود : مثال ) 25/0(نزولی ) ب

  )53ص8درس ) (5/0.(ادامه می دهد 

5/1  

6  

  

این ابزار ها به نوبه خود در نحوه زندگی آنان ) 5/0(ات وسایل و ابزارهاي جدید می سازند انسان ها با شناخت فلز
  )5ص 1درس ) (5/0.(اثر می گذارد 

1  

  )5/0(رسم نمودار   7
  

گاهی بیماري جسمانی سالمت نفس را به خطر می اندازد مثال ترشحات زیادغده تیروئید موجب عصبانی شدن 
درمان می  و نفسانی گاهی برخی بیماري هاي جسمانی با کمک گرفتن از قواي روحی )5/0( .انسان می گردد

  )39ص6درس () 5/0(.شود
 

5/1  

   ادامۀ راهنما در صفحۀ بعد  

 بدن نفس
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  ٢

درس ) (5/0.(وبافطرت آدمیان سازگارترند) 5/0(فرهنگ هایی که از زمینه منطقی  و عقالنی بیشتري برخوردارند   8
  )50ص7

  

1  

  )5/0(یک جامعه فرهنگ تاریخی خود رافراموش می کند) 5/0(خود بیگا نگی تاریخی از  : معناي اول  9

 انسان اب جامعه افراد درست آشنایی مانع ک جامعهی هاي وارزش عقاید)5/0(نگی فطري ازخودبیگا :معناي دوم

  )66ص10درس ( )5/0( .گردند می وجهان

2  

و جهان اسالم با ) 5/0(جامعه ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود ، به صورت قلب تپنده بیداري اسالمی در آمد   10

  .ي آن القا می کرد ،جستجو می کندکه دنیاي غرب برا الهام از انقالب اسالمی ایران هویت خود رابیرون از تصاویري

  )71ص11درس() 5/0(

1  

و تبعیت از قدرت هم از روي رضایت باشد اقتدار غیر ) 5/0(کم و قانون الهی باشد هنگامی که قدرت برخالف ح  11

  )78ص12درس ) (5/0.(مشروع شکل می گیرد

1  

تنها درچارچوب زندگی دنیوي .... هریک از ارزش هاي استقالل ، آزادي ، سعادت ، فضیلت و : آن ها معتقدند که اوال  12

دلیل این که علم تجربی نمی تواند داوري ارزشی داشته باشدما روش علمی به : ثانیا ) 5/0.(قابل دسترس هستند

  )83ص13درس ) (5/0.(براي گزینش و ارزیابی هیچ یک از این ارزش ها را نداریم

1  

این نظام سیاسی ) 5/0.(نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده اکثریت مردم سازمان می یابد   13

. تی را که مستقل از خواست مردم باشدبه رسمیت نمی شناسد و حکومتی دنیوي و این جهانی استحقیقت و فضیل

  )87ص14درس ) (5/0(

1  

  20  جمع نمرات  

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

  

www.konkur.in

forum.konkur.in




