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 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

١

 )5/0 مورد هر (  .کنید مشخص را غلط و صحیح  موارد ، زیر عبارات در   1

 .فلزات وکوه ها پدیده هاي طبیعی هستند ، بنابراین بیرون جهان اجتماعی قرار می گیرند) الف

نهاد هاي اقتصادي در فرهنگ اسالمی می توانند  از روش ها  و فناوري هاي گوناگون در چارچوب هنجارها و   )ب

 .ارزش هاي اسالمی استفاده کنند  

 .گی هاي هویتی مانند مکان و زمان تولد قابل تغییر هستند ویژ) ج

 .محیط هاي جغرافیایی در مناسبات و روابط اجتماعی تاثیر ندارد )د

2 

 )5/0 مورد هر(            . کنید تکمیل مناسب عبارات با را خالی جاهاي 2

 .می گویند..........................   ین و شکل گیري هویت اجتماعی افراد طی می شود  به مسیري که براي تکو) الف 

 .وجود ندارد....................................  درجوامع سکوالر و دنیوي امکان راي  دادن  به قوانین  ) ب 

 .نگ اسالمی تحوالتی پیداکردپس از رویارویی با فره.....................  جهان غرب طی جنگ هاي  ) ج

.و اهداف متناسب خود راهبري می کند.......................   هرنظام سیاسی اراده هاي اجتماعی را به سوي  ) د

2

 )5/0 مورد هر(  اي گزینه چهار سؤاالت 3

.به وجود می آید ................... .اگر جامعه توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد ، ) الف

دگرگونی فرهنگی و تزلزل فرهنگی -2                       تحول فرهنگی و بحران هویت                       -1

نگیتعارض فرهنگی و تزلزل فره -4                   تزلزل فرهنگی و    بحران هویت                       -3

 زبان سیاسی دربار ایران وزبان مشترك اقوام مختلف چه بود؟ -ب 

زبان اردو -4        فارسی پهلوي                  -3زبان عربی                         -2فارسی دري                     -1

 ت ؟کدام یک از مفاهیم زیر بیانگر قدرت براساس شریعت و موافق باحکم خداوند اس -ج

مشروعیت -4      جمهوري                           -3اقتدار                                -2مقبولیت                          -1

 .می نامد .......................  فارابی  جوامعی که ارزش ها و آرمان هاي آن ها ، عقالنی و الهی نباشد   -د

جمهوري -4        دموکراسی                        -3            جاهلی                    -2               فاضله            -1
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 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

٢

4 
 

 . بدهید کوتاه سخ پا زیر سواالت به
 .راذکرکنید آیند می وجود به ها انسان اجتماعی کنش با که هایی پدیده از مورد دو )الف

 گیرند؟ می درنظر نهادفرهنگی یک عنوان به  را خانواده چرا )ب
 ؟ اجتماعی یا است فردي هویت هاي ویژگی از " بودن ایرانی " )ج
 دارد؟ مفهومی چه آن عام و اولیه معناي در هویت )د
  شود؟ می درونی افراد در فرهنگ آن واسطه به که روشی ) ه
  کدامند؟ اسالمی هاي ه آموز در فرهنگی عنصر  دو  )و
 رسد؟ می جهان حقیقت و خود حقیقت شناخت به زمانی چه انسان ، قرآن نگاه براساس )ر
 ؟ بود چگونه کردند می القا اسالمی جامعه هویت از مستشرقان و غربی نگاران تاریخ که تصویري )ز

5/0 
 

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0

 دارد؟ اشاره دوم ستون مفاهیم از یک کدام به اول ستون تعاریف از یک هر 5
 مفاهیم تعاریف

 .سازند می را اجتماعی جهان که است هایی پدیده چینش و ارتباط نوع ) الف
 .میدهد قرار توجه مورد ها آن ساختار به باتوجه را اجتماعی جهان که هایی پدیده مجموعه)ب
 .باشند داشته کل یعاجتما نظام در کننده وتعیین مهم نقش که هایی نظام خرده )ج
 .گیرند می قرار اجتماعی زندگی درگستره که است هایی پدیده مجموعه )د

اجتماعی نظام-1
جهانی نظام-2
اجتماعی جهان -3
 اجتماعی نهاد -4
اجتماعی ساختار-5

1 

 .رابنویسید باطل و حق فرهنگ هاي ارزش از نمونه دو زیر  جدول در 6
 باطل فرهنگ )ب حق فرهنگ )الف

1- ....................................................... 
2- ........................................................ 

1- .................................................................. 
2- .................................................................. 

1 

 1 د؟دار تاثیري چه اجتماعی جهان در ها انسان اخالقی و روانی خصوصیات 7

 .بنویسید مثال یک زیر موارد از هریک براي 8
 نزولی تحرك)ب                                                افقی تحرك ) الف  

1 

 1 است؟ منفی فرهنگی تحوالت تیصور درچه 9
 1 دهد؟ می رخ اي ه ود ومحد  سطح چه در فرهنگی هاي ستد دادو و ارتباطات 10
 1 ؟ داشت ایرانی برهویت تاثیري چه اسالم 11
 1 .دهید توضیح کوتاه صورت به و ببرید نام را دیگر انسان از انسان اراده تبعیت مختلف هاي صورت 12
 1 دارد؟ سیاسی نظام بر تاثیري هچ اقتصادي نظام 13
 1 گیرند؟ می شکل چگونه ومقررات احکام اسالمی عقاید در 14

 20 " باشید پیروز و سرافراز   "
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