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  ١

    :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید 1
  غ      ص     .پیامدهاي غیرارادي کنش قطعی هستندولی پیامدهاي ارادي احتمالی اند )الف

  غ ص                                         .اگرکنش اجتماعی نباشد هیچ هنجاري شکل نمی گیرد: ب
  غ ص                              .اجتماعی هیچ رابطه اي با هم ندارندفرصت ها ومحدودیت هاي : ج
  غ        ص                                                   تحوالت فرهنگی می تواند مثبت یامنفی باشد: د
  

2  

2  
  

  : جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید
  است............... و........جامعه پذیري وکنترل اجتماعی ازجمله راهکارهاي اسالم براي : الف 

  .تقسیم می شود................... و ............علل تحوالت فرهنگی به دودسته : ب 
وتحول جامعه نبوي به اموي تحول .........تحول جامعه جاهلی به نبوي ،تحول فرهنگی : ج 

  .است .......... فرهنگی
  .خویش بود............. و ............ به اسالم ، بازگشت به هویت  بازگشت ایران: د 
  

2  

   :سواالت چهار گزینه اي  3
  کدام یک از موارد زیر کنش محسوب می شود؟  – 3–1

  بستن ناخودآگاه چشم موقع ترس: سخن گفتن      د: گردش خون      ج : ب       ضربان قلب      : الف
  .شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد و جوامع قرار گرفته است –3–2

  جامعه پذیري: د.        اجتماعی هویت :ج.      پدیده هاي اجتماعی: هنجار اجتماعی       ب: الف
  هرچه حامالن وعامالن یک فرهنگ بیشتر باشدچه تاثیري برآن فرهنگ دارد؟ –3–3

  گسترش پیدا می کند  فرهنگ :ب                                       دفرهنگ متزلزل می شو: الف
  به ضدفرهنگ تبدیل می شود: عقب مانده تر می شود                                دفرهنگ  :ج
  ؟نظام سیاسی برمبناي حاکمیت اکثریت مردم براساس خواست ومیل خودشان چه نام دارد –3–4

  دموکراسی     : ب     دیکتاتوري                                                     : الف
  آرمانگرا: د                                لیبرال      : ج

2  
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  ٢

  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  باقصدخاصی انجام دهد مصداق کدام ویژگی کنش است؟اگرکنشگري فعالیت خود را : الف

  به کنش اجتماعی وپیامدهاي آن چه می گویند؟: ب
  ؟دو مالك نظام سیاسی از دیدگاه فارابی چیست : ج
  اساس شکل می گیرد؟چه هویت جوامع غربی بر: د
  

  
  

2  

    سواالت تشریحی  

  1  .را بنویسید ضد فرهنگو  خرده فرهنگ موافقمفهوم   5

  5/1  نمونه مثال بزنیدفرهنگ باطل را تعریف کنیدودو  6

  ن می شود؟یهویت اجتماعی افراد در جامعه سرمایه داري وجامعه دینی برچه اساس تعی  7
  

5/1  

  .کجروي اجتماعی راتعریف کنیدوروشهاي پیشگیري از آن را نام ببرید  8
  

2  

  ؟غرب زدگی را تعریف کنید  9
  

1  

  ؟یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر می شوداسالم چگونه به عنوان   10
  

1  

  ؟ هویت ایران چگونه بخشی از هویت جهان اسالم شد  11
  

1  

12  
  

می آید به سه دسته تقسیم که براساس تعداد افراد تاثیرگذار وتصمیم گیرنده بوجود نظام سیاسی 
  . می شودبنویسید

5/1  
  

13  
  

  5/1  ؟پایدار نیستچرا رفاه حاصل از اقتصاد تک محصولی 

  20  .موفق باشید  
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  ١

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

  معنوي - توحیدي ) د          منفی-مثبت )  ج         بیرونی -درونی )ب          نهی از منکر –امر به معروف ) الف   2
    

2  

  2  دموکراسی –)4-3 فرهنگ گسترش پیدا می کند     –) 3-3   هنجار اجتماعی   –) 2-3   سخن گفتن   -  )  3-1  3

  2  اقتصاد )د                         دین مدار و دنیامدار    ) ج     پدیده هاي اجتماعی      )ب      هدفدار بودن   ) الف   4

  /.)5.(به خرده فرهنگ هاي موافق با فرهنگ عمومی میگویند: خرده فرهنگ موافق   5

  /.)5.(به خرده فرهنگ هاي ناسازگار ومخالف با فرهنگ عمومی میگویند:  ضدفرهنگ
1  

  /.)5(وبراساس خرافات شکل گرفته باشد/.) 5(بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد   6

  /.)5) (دو مورد..... (شرك ، ظلم، بی عدالتی ، تجاوز به حقوق دیگران و
5/1  

  /.)75.(جامعه سرمایه داري بیشتر به دارایی و توان اقتصادي آنها وابسته است هویت اجتماعی افراد در  7

  /.)75. (هویت اجتماعی افراد در جامعه دینی براساس عقاید وارزش هایی تعیین می شودکه آن دین محترم می شمارد
5/1  

  نمره/.)5(گویند ی که برخالف عقاید ، ارزش ها و هنجارهاي جامعه هستند کجروي اجتماعییبه کنش ها  8

  )5/1(اشاره به یک مورد ( تنبیه و مجازات –تشویق و پاداش -تبلیغ و اقناع ( 
2  

  1  .خودباختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب را غرب زدگی گویند  9

کند  القا میجوامع اسالمی با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویري که فرهنگ غربی   10

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

پس از آن که ایرانیان عقاید وارزشهاي اسالمی را پذیرفتند ایران به جهان اسالم ملحق گردید وهویت ایرانی بخشی از   11

  .هویت جهان اسالم شد

1  
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  ٢

12  
  
  
  

  ) 5/0(نظام هاي که در آن ها یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد ) الف :  سه دسته 

  )5/0(نظام هاي که در آن ها اقلیتی تصمیم گیرنده است ) ب                   

  )5/0(نظام هاي که در آن ها اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تأثیر گذارند  ) ج                 

5/1  

  
  
  

13  
  

زیرا اقتصاد تک محصولی وضعیتی ناپایدار بوجود می آورد که زمینه سو استفاده قدرت هاي جهانی را فراهم می کند 

  .آنها از این ضعف اقتصادي به عنوان ابزاري براي فشار آوردن به جامعه استفاده می کنند
5/1  

  20  ".نزدیک است نمره تعلق می گیرد راهنما ي تصحیحبه پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به "  
  
 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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