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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ١

    :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید 1
   غ        ص                                                . لیبرالیسم به معناي مباح دانستن همه امور براي انسانها است :الف 

  غ        ص    .گردند در نظام جمهوري اسالمی قوانین و مقررات بر اساس احکام الهی  و اسالمی تعیین می: ب 
   غ        ص            . شود فرهنگ آموختنی است  و از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می:ج 
   غ        ص                                                     .  آید پایدار است رفاهی که از درآمدهاي نفتی بوجود می: د 

2  

2  
  

  : جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید
  .می نامند....................... را پیامدهاي آن هستند خردترین پدیده اجتماعی که سایر پدیده هاي اجتماعی آثار و: الف 

  .یاد کرده اند....................عنواندانشمندان علوم سیاسی از نارضایتی مردم  از نظام سیاسی  لیبرال دموکراسی با : ب 
  .است................و.................دو ابزار مهم براي شناخت عقاید وارزشها: ج 
  .داشته است........................کارمند یک اداره وقتی مدیر بخشی ازآن اداره میشود،تحرك اجتماعی:د 
  .شود شناخته می.................................مبناي در جامعه سرمایه داري هویت اشخاص بر : ه

5/2  

   :سواالت چهار گزینه اي  3
  ؟نیستکدام مورد از ویژگی هاي کنش  -  1-3

  هدفدار: د                  غریزي  : ج                      ارادي: ب                      آگاهانه: الف 
دهنده رابطه کدام  این جمله نشان"شود ید موجب عصبانی شدن انسانها میئتیروترشح بیش از حد غده  " -2-3

  ؟ابعاد هویت با یکدیگر است
      جسمانی بر نفسانی:ب                                                              نفسانی بر جسمانی: الف 

  اجتماعی بر جسمانی :د                                                                یاجتماعی بر نفسان: ج 
به فرایندي که هر فرد براي مشارکت در زندگی اجتماعی و مسیري که براي شکل دادن به هویت اجتماعی  -3-3

  ؟ویندگ خود دنبال میکند چه می
   هویت اجتماعی :ب                                                           ارزش اجتماعی: الف 

       جامعه پذیري:  د                                                          کنترل اجتماعی:  ج  
  ؟شودمی اولین و مهمترین آشنایی فرد با جامعه اي که در آن متولد شده در کدامیک از گروههاي زیر انجام – 4-3

   گروههاي همساالن: د                     یرسانه هاي جمع: ج            مدرسه  : ب                          خانواده:الف 
  

2  

4  
  

  
  

   :پاسخ کوتاه
  تعریف کنیدمفاهیم زیر را 

     :  جامعه: ب                                                      :  فرهنگ واقعی: الف 
  :  تحرك اجتماعی: د                                                                   : غربزدگی: ج

2  

  » ادامه سواالت در صفحه دوم«   
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  دقیقه80:مدت امتحان  صبح  8:ساعت شروع

  7/03/1398:تاریخ امتحان   2:تعداد صفحه   دوره دوم متوسطه  دوازدهمپایه 
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  ١

  2   غلط)د               صحیح)ج               صحیح)  ب               صحیح) الف   1

            25/0وحی25/0عقل )  ج                             پارادوکس دموکراسی)ب                      کنش اجتماعی) الف   2
  )توان اقتصادي ، سرمایه(ثروت )ه                                 صعودي) د   

5/2  

 جسمانی بر نفسانی – 3 -  2                                  غریزي - 3 -1  3
  خانواده – 3 -4     جامعه پذیري                    – 3 - 3

2  

  25/0.که مردم به آن عمل می کنند25/0آن بخش از فرهنگ: فرهنگ واقعی ) الف   4

  25/0.کنند که براي سالیان متمادي با یکدیگر زندگی می 25/0انسانها گروهی از :جامعه) ب 

  25/0در برابر جهان غرب25/0خود باختگی جوامع غیر غربی : غرب زدگی) ج 

  25/0.به  موقعیت اجتماعی دیگر  25/0جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی: تحرك اجتماعی ) د 

2  

و بخشهایی که مربوط به یک قوم  5/0جامعه در آن اشتراك دارندفرهنگ عمومیآن بخش از فرهنگ که همه مردم یک   5

  نمره.5/0خرده فرهنگ نامیده می شود ه استو،قشر ، صنف یا گر
1  

  نمره)/.5(به کنش هاي که برخالف عقاید ، ارزش ها و هنجارهاي جامعه هستند کجروي اجتماعی گویند  6

  5/0اشاره به یک مورد ( تنبیه و مجازات –تشویق و پاداش - تبلیغ و اقناع( 
1  

اگر فرهنگی که دچار تحول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوي فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگی   7

دهد، فرهنگ حق باشدو جهت تغییرات به  اما اگر فرهنگی که اعتبار اجتماعی خود را از دست می5/0.مثبت است

  5/0، تحول فرهنگی منفی است سوي فرهنگ باطل باشد

1  

و در نتیجه، حالت فعال و خالق خود را در گزینش 75/0اگر اعضاي یک جامعه، مبهوت و مقهور جامعه دیگر شوند  8
  5/1  75/0شود عناصر فرهنگی آن جامعه از دست بدهند، جامعه آنها دچار خود باختگی فرهنگی می

کند  اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویري که فرهنگ غربی القا میجوامع اسالمی با الهام گرفتن از انقالب   9

  )1(جست و جو می کنند به این ترتیب  اسالم بعنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر می شود
1  

تري از به تفسیرتوحیدي عمیق . ایرانیان پس از پذیرفتن اسالم ، عناصراساطیري فرهنگ ایرانی را کنار گذاشتند   10

  )1(. بنانهادند را هویت خویش دست یافتندوجامعه اي اسالمی
1  






