جامعه شناسی
سوم

85

انسانی

351-951023

دانش آموز عسیس شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir
الف)جمالت طحیح را تا (ص) و جمالت غلط را تا (غ) مشخض نماییذ 2 ( .نمره )
1ـ ّش چیضی کِ با صًذگی اًساى استباط داضتِ باضذ دسٍى جْاى اجتواعی قشاس هی گیشد( .

)

2ـ ًظام اجتواعی هجوَعِ پذیذُ ّایی است کِ دس گستشُ صًذگی اجتواعی اًساى قشاس هی گیشًذ( .

)

3ـ آى بخص اص فشٌّگ کِ ّوِ هشدم یک جاهعِ دس آى اضتشاک داسًذ ،فشٌّگ عوَهی آى جاهعِ سا تطکیل هی دّذ( .

)

4ـ ٍاقعیت ثابت است ٍلی دس قلوشٍ حقیقت ثابت ًبَدُ ٍ تغییشپزیش است ،یعٌی جاهعِ اهکاى اًحشاف اص فشٌّگ حق سا داسد(.
5ـ اگش ّوِ ابعاد َّیتی اًساى تغییش پیذا کٌذَّ ،یت فشد استوشاس ًخَاّذ داضت( .

)

)

6ـ ّش جْاى اجتواعی بش اساس عقایذ ،آسهاى ّا ٍ اسصش ّای کالى خَد ضکل هی گیشد ٍ بش اساس آى ّا ساصهاى هی یابذ( .

)

7ـ پاداش ٍ هجاصات سسوی تَسط ساصهاى ّا ٍ هَسسات اجتواعی هاًٌذ اداسات پلیس ٍ دادگاُ ٍ صًذاى صَست هی گیشد ٍ آثاس عویق تشی
سا بش فشد داسًذ( .

)

8ـ فشٌّگ ّایی کِ صهیٌِ هٌطقی ٍ عقالًی بیطتشی داسًذ با فطشت آدهیاى ساصگاستشًذ ٍ اص قذست اقٌاعی بیطتشی بشخَسداسًذ( .
ب)جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ 2 ( .نمره )
1ـ هجوَعِ پذیذُ ّای جْاى اجتواعی با تَجِ بِ ساختاس ٍ استباط آى ّا با یکذیگش ً ...............ام داسد.
2ـ  ...............دس حکن جسن ٍ کالبذ ٍ  ...............دس حکن جاى ٍ سٍح است.
3ـ  ............... ٍ ...............دٍ ابضاس هْن بشای ضٌاخت عقایذ ٍ اسصش ّا ّستٌذ.
4ـ َّیت فشدی بِ دٍ بخص  ............... ٍ ...............تقسین هی ضَد.
5ـ بِ سفتاسّایی کِ بش خالف عقایذ ،اسصش ّا ٍ ٌّجاسّای جاهعِ ّستٌذ ............... ،هی گَیٌذ.
ج)جذاول زیر را تکمیل نماییذ 3 ( .نمره )
1ـ ّش ٍیژگی داسای کذام دستِ اص َّیت ّا هی باضذ (ً 1.5وشُ)
ٍیژگی

اکتسابی

اًتسابی

فشدی

اجتواعی

ثابت

هتغیش

کاسهٌذ
سفیذ پَست
2ـ کذام یک اص صفات دسٍى ٍ بیشٍى جْاى اجتواعی قشاس هی گیشًذ؟(ً 1.5وشُ)(سلشلِ ـ َّاپیوا ـ سذساسی ـ هٌابع آبی ـ ًیزٍگاُ ـ تَربیي)
دسٍى جْاى اجتواعی

بیشٍى جْاى اجتواعی

د) پاسخ طحیح ترای موارد سمت راست را از ستون سمت چپ تیاتیذ 1 ( .نمره )
1ـ اسصش باطل

الف) دفاع اص عذالت

2ـ اسصش حق

ب) اًکاس هبذا الْی
ج) تکاثش(هال اًذٍصی)
د)سبَبیت خذاًٍذ
1

)

هـ)تعریف کنیذ 4( .نمره)
1ـ کٌتشل اجتواعی:

2ـ َّیت اجتواعی:

3ـ ضذ فشٌّگ:

4ـ ًْاد اجتواعی:

و)نام تثریذ 3 ( .نمره )
1ـ ًظام اجتواعی ّوشاُ با خشدُ ًظام ّای آىً 52.0( :وزُ)
2ـاجضای ًظام اجتواعیً 52.0( :وزُ)
3ـ خشدُ فشٌّگ ساصگاس با فشٌّگ عوَهیً52.0( :وزُ)
4ـ ضیَُ صًذگی اًساى ّاً 52.0( :وزُ)
5ـ جاهعِ حق اص ًظش فاسابیً 52.0( :وزُ)
6ـ پاسخ بِ پشسص کیستیً 52.0( :وزُ)
7ـ جْاى ّای سِ گاًِ َّیتیً 52.0( :وزُ)
8ـ هسیش تکَیي ٍ ضکل گیشی َّیت اجتواعیً 52.0( :وزُ)
 9ـ دٍ عٌصش فشٌّگی دس آهَصُ ّای اسالهی دس فشایٌذ جاهعِ پزیشی ٍ کٌتشل اجتواعیً 520( :وزُ)

2

ز)ته سواالت زیر پاسخ کامل تذهیذ 5( .نمره)
1ـ بشخَسد سٌت ّای الْی با اًساى ّای ضاکش ٍ ًاسپاس چگًَِ است؟ (ً 5.75وشُ)

2ـ ًظام اقتصادی سشهایِ داسی سا با ًظام اقتصادی اسالهی هقایسِ کٌیذ؟ (ً 5.75وشُ)

3ـ ٍظیفِ بشًاهِ سیضاى فشٌّگی دس قبال فشٌّگ آسهاًی چیست؟ (ً 5.75وشُ)

4ـ ٍظیفِ اًبیا ٍ اٍلیای الْی دس خَدآگاّی چیست؟ (ً 5.75وشُ)

5ـ تاثیشات جاهعِ ٍ فشٌّگ سا بش طبیعت ٍ بذى با رکش هثال تَضیح دّیذً 1( .وشُ)

6ـ ًگاُ جْاى اسالم بِ طبیعت ٍ اًساى چگًَِ است؟ (ً 5.5وشُ)

7ـ جْاى اجتواعی چگًَِ تذاٍم پیذا هی کٌذ؟ (ً 5.5وشُ)

پیروز و پاینده باشید-اکبر گنجی
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الف)جمالت طحیح را تا (ص) و جمالت غلط را تا (غ) مشخض نماییذ 2 ( .نمره )
1ـ ّش چیضی کِ با صًذگی اًساى استباط داضتِ باضذ دسٍى جْاى اجتواعی قشاس هی گیشد( .صحیح)
2ـ ًظام اجتواعی هجوَعِ پذیذُ ّایی است کِ دس گستشُ صًذگی اجتواعی اًساى قشاس هی گیشًذ( .غلط)
 3ـ آى بخص اص فشٌّگ کِ ّوِ هشدم یک جاهعِ دس آى اضتشاک داسًذ ،فشٌّگ عوَهی آى جاهعِ سا تطکیل هی دّذ( .صحیح)
4ـ ٍاقعیت ثابت است ٍلی دس قلوشٍ حقیقت ثابت ًبَدُ ٍ تغییشپزیش است ،یعٌی جاهعِ اهکاى اًحشاف اص فشٌّگ حق سا داسد(.غلط)
5ـ اگش ّوِ ابعاد َّیتی اًساى تغییش پیذا کٌذَّ ،یت فشد استوشاس ًخَاّذ داضت( .صحیح)
 6ـ ّش جْاى اجتواعی بش اساس عقایذ ،آسهاى ّا ٍ اسصش ّای کالى خَد ضکل هی گیشد ٍ بش اساس آى ّا ساصهاى هی یابذ( .صحیح)
 7ـ پاداش ٍ هجاصات سسوی تَسط ساصهاى ّا ٍ هَسسات اجتواعی هاًٌذ اداسات پلیس ٍ دادگاُ ٍ صًذاى صَست هی گیشد ٍ آثاس عویق تشی
سا بش فشد داسًذ( .غلط)
 8ـ فشٌّگ ّایی کِ صهیٌِ هٌطقی ٍ عقالًی بیطتشی داسًذ با فطشت آدهیاى ساصگاستشًذ ٍ اص قذست اقٌاعی بیطتشی بشخَسداسًذ( .صحیح)
ب)جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ 2 ( .نمره )
 1ـ هجوَعِ پذیذُ ّای جْاى اجتواعی با تَجِ بِ ساختاس ٍ استباط آى ّا با یکذیگش ًظام اجتواعی ًام داسد.
2ـ جاهعِ دس حکن جسن ٍ کالبذ ٍ فشٌّگ دس حکن جاى ٍ سٍح است.
3ـ عقل ٍ ٍحی دٍ ابضاس هْن بشای ضٌاخت عقایذ ٍ اسصش ّا ّستٌذ.
4ـ َّیت فشدی بِ دٍ بخص جسواًی ٍ غیشجسواًی تقسین هی ضَد.
5ـ بِ سفتاسّایی کِ بش خالف عقایذ ،اسصش ّا ٍ ٌّجاسّای جاهعِ ّستٌذ ،کجشٍی اجتواعی هی گَیٌذ.
ج)جذاول زیر را تکمیل نماییذ 3 ( .نمره )
1ـ ّش ٍیژگی داسای کذام دستِ اص َّیت ّا هی باضذ (ً 1.5وشُ)
ٍیژگی
کاسهٌذ

اکتسابی

فشدی

اًتسابی

*

سفیذ پَست

اجتواعی

ثابت

*
*

*

هتغیش
*

*

2ـ کذام یک اص صفات دسٍى ٍ بیشٍى جْاى اجتواعی قشاس هی گیشًذ؟(ً 1.5وشُ)(سلشلِ ـ َّاپیوا ـ سذساسی ـ هٌابع آبی ـ ًیزٍگاُ ـ تَربیي)
دسٍى جْاى اجتواعی
َّاپیوا ـ سذساسی

بیشٍى جْاى اجتواعی
سلشلِ ـ هٌابع آبی

ًیزٍگاُ ـ تَربیي
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د) پاسخ طحیح ترای موارد سمت راست را از ستون سمت چپ تیاتیذ 1 ( .نمره )
1ـ اسصش باطل  :ب ـ ج

الف) دفاع اص عذالت

2ـ اسصش حق  :الف ـ د

ب) اًکاس هبذا الْی
ج) تکاثش(هال اًذٍصی)
د)سبَبیت خذاًٍذ

هـ)تعریف کنیذ 4( .نمره)
1ـ کٌتشل اجتواعی:
بِ هجوَعِ فعالیت ّایی کِ بزای پذیزش فزٌّگ ٍ اًطباق دادى افزاد با اًتظارات جاهعِ اًجام هی ضَد گَیٌذ2
2ـ َّیت اجتواعی:
ضاهل صفاتی است کِ ریطِ در جاهعِ ٍ فزٌّگ دارًذ ٍ در جْاى اجتواعی ضکل هی گیزًذ2
3ـ ضذ فشٌّگ:
عمایذ ،ارسش ّا ،لَاعذٌّ ،جارّا ٍ هْارت ّای درٍى یک خزدُ فزٌّگ ،هخالف با ارسش ّا ،عمایذ ،لَاعذ ٍ ٌّجارّای فزٌّگ عوَهی باضذ2
4ـ ًْاد اجتواعی:
بِ ّزیک اس خزدُ ًظام ّا در صَرتی کِ ًمص هْن ٍ تعییي کٌٌذُ در ًظام اجتواعی کل داضتِ باضٌذ2
و)نام تثریذ 3 ( .نمره )
1ـ ًظام اجتواعی ّوشاُ با خشدُ ًظام ّای آىً 52.0( :وزُ) ًظام اجتواعی کل
2ـاجضای ًظام اجتواعیً 52.0( :وزُ) خزدُ ًظام
3ـ خشدُ فشٌّگ ساصگاس با فشٌّگ عوَهیً52.0( :وزُ) خزدُ فزٌّگ هَافك
4ـ ضیَُ صًذگی اًساى ّاً 52.0( :وزُ) فزٌّگ
5ـ جاهعِ حق اص ًظش فاسابیً 52.0( :وزُ) هذیٌِ فاضلِ
6ـ پاسخ بِ پشسص کیستیً 52.0( :وزُ) َّیت
7ـ جْاى ّای سِ گاًِ َّیتیً 52.0( :وزُ) طبیعی ـ ًفساًی ـ اجتواعی
8ـ هسیش تکَیي ٍ ضکل گیشی َّیت اجتواعیً 52.0( :وزُ) جاهعِ پذیزی
9ـ دٍ عٌصش فشٌّگی دس آهَصُ ّای اسالهی دس فشایٌذ جاهعِ پزیشی ٍ کٌتشل اجتواعیً 520( :وزُ) اهز بِ هعزٍف ـ ًْی اس هٌکز
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ز)ته سواالت زیر پاسخ کامل تذهیذ 5( .نمره)
1ـ بشخَسد سٌت ّای الْی با اًساى ّای ضاکش ٍ ًاسپاس چگًَِ است؟ (ً 5.75وشُ)
سٌت ّا ٍ لَاًیي الْی ًیش با افزاد ضاکز ٍ ًاسپاس ٍ جَاهع عادل ٍ ظالن ،یکساى عول ًوی کٌذ ٍ درّای آسواى را بز عذالت پیطگاى هی گطایذ ٍ ستن
پیطگاى را در لْز ٍ اًتمام الْی فزٍ هی گذارد2
2ـ ًظام اقتصادی سشهایِ داسی سا با ًظام اقتصادی اسالهی هقایسِ کٌیذ؟ (ً 5.75وشُ)
در ًظام سزهایِ داری ،افشایص ثزٍت اس ارسش ّای اصلی ًْاد التصادی است ٍ ربا اس لَاعذ ٍ ٌّجارّای پذیزفتِ ضذُ آى است 2در ًْاد التصادی اسالهی،
افشایص ٍ اًباضت سزهایِّ ،ذف اصلی ًیست ،بلکِ عذالت ٍ لسط اس ارسش ّای اصلی التصادی استًْ 2ادّای التصادی در فزٌّگ اسالهی اس ربا ٍ
لَاعذی کِ هخالف ضزیعت اسالم باضذ ،هٌع ضذُ اًذ2
3ـ ٍظیفِ بشًاهِ سیضاى فشٌّگی دس قبال فشٌّگ آسهاًی چیست؟ (ً 5.75وشُ)
بزًاهِ ریشاى فزٌّگی جاهعِ تالش هی کٌٌذ اس طزیك ًْادّای فزٌّگی ،تعلین ٍ تزبیت السم را بزای ٍرٍد فزٌّگ آرهاًی بِ عزصِ فزٌّگ ٍالعی فزاّن
آٍرًذ 2آى ّا کَضص هی کٌٌذ بخطی اس فزٌّگ آرهاًی را کِ خارج اس فزٌّگ ٍالعی است بِ للوزٍ فزٌّگ ٍالعی ٍارد ًوایٌذ2
4ـ ٍظیفِ اًبیا ٍ اٍلیای الْی دس خَدآگاّی چیست؟ (ً 5.75وشُ)
پیاهبزاى ٍ اٍلیای الْی ًیش اس دیزباس دربارُ ابعاد الْی ،فزدی ٍ اجتواعی َّیت اًساى ّا ٍ ّن چٌیي دربارُ غفلت ٍ فزاهَضی اًساى ّا اس َّیت حمیمی
خَد سخي گفتِ اًذ2
5ـ تاثیشات جاهعِ ٍ فشٌّگ سا بش طبیعت ٍ بذى با رکش هثال تَضیح دّیذً 1( .وشُ)
جْاى اجتواعی بز جْاى طبیعت ٍ خصَصیات جسواًی افزاد جاهعِ تاثیزگذار است 2لزآى کزین بزخی اس کٌص ّای اجتواعی اًساى ّا را هبذا فسادی
هی داًذ کِ در خطکی ٍ دریا بِ ٍجَد هی آیذ ٍ بزخی اس کٌص ّای دیگز را هٌطا گطایص بزکات آسواى ٍ سهیي بز رٍی اًساى ّا هی خَاًذ 2اهزٍس تاثیز
کٌص ّای اجتواعی اًساى بز هحیط سیست اس هْن تزیي هسائلی است کِ تَجِ جاهعِ اًساًی را بِ خَد هطغَل داضتِ است2
6ـ ًگاُ جْاى اسالم بِ طبیعت ٍ اًساى چگًَِ است؟ (ً 5.5وشُ)
در جْاى هعٌَی اسالم ،طبیعت بِ عٌَاى هَجَدی سًذُ ،آیت ٍ ًطاًِ خذاًٍذ است 2اًساى در طبیعت بِ عٌَاى هَجَدی سًذُ ،آیت ٍ ًطاًِ خذاًٍذ است
ٍ خلیفِ خذاًٍذ بز اساس ارادُ ٍ هطیت الْی ٍظیفِ عوزاى ٍ آباداًی آى را دارد2
7ـ جْاى اجتواعی چگًَِ تذاٍم پیذا هی کٌذ؟ (ً 5.5وشُ)
جْاى اجتواعی بزای تذاٍم حیات خَد ،اعتمادات ،ارسش ّا ٍ ٌّجارّای سًذگی هٌاسب با خَد را اس طزیك ًْادّای فزٌّگی بِ فزد آهَسش هی دّذ 2فزد
با آهَسش ّایی کِ در خاًَادُ هی بیٌذ ،اٍلیي ٍ هْن تزیي آضٌایی ّا را با جْاًی کِ در آى هتَلذ ضذُ است ،پیذا هی کٌذ2
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