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 ًوزُ ( 2الق(خوالت غحیح را تا )ظ( ٍ خوالت ؿلط را تا )ؽ( هطرع ًواییس. ) 

 )      ( تٍ آگاَی َا ي مؼاوی مطتزکی کٍ جُان اجتماػی تز اساس آن ساختٍ می ضًد، فزَىگ می گًیىذ. ـ1

 )      ( ي جُان می رسذ کٍ تا وگاٌ تًحیذی تٍ خًد ي جُان تىگزد. اس وظز قزآن، اوسان َىگامی تٍ ضىاخت حقیقت خًد ـ2

تحزان ًَیت فزَىگی در جایی تٍ يجًد می آیذ کٍ جُان اجتماػی، تًان حفظ ي دفاع اس ػقایذ ي ارسش َای اجتماػی خًد را داضتٍ  ـ3

 )      (تاضذ. 

 )      ( اجتماػی افزاد تز اساس يیژگی َای اکتساتی تؼییه می ضًد.اوسذاد اجتماػی تیطتز در جًامؼی يجًد دارد کٍ مًقؼیت ـ 4

 )      ( تٍ رفتارَایی کٍ تز خالف ػقایذ، ارسش َا ي َىجارَای جامؼٍ َستىذ، کجزيی اجتماػی می گًیىذ. ـ5

داوذ. اوسان در ایه جُان َز وگاٌ دویًی جُان متجذد ي ارسش َای آن تٍ گًوٍ ای است کٍ َز دخل ي تصزفی را در عثیؼت مجاس می  ـ6

 )      ( وًع تصزفی را تزای تُزٌ تزداری تیطتز اس عثیؼت اوجام می دَذ.

 )      ( حق ي تاعل تًدن ارسش َا ي ػقایذ کالن درتارٌ اوسان ي جُان را تا ريش َا ي ػلًم تجزتی می تًان ضىاخت. ـ7

 )      ( جُان اس قذاست تزخًردار است.در جُان متجذد، ػىاصز مؼىًی ي مقذس عزد ومی ضًوذ ي  ـ8

 ًوزُ ( 2ب(خاّای ذالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیس. ) 

، قًمی، مذَثی را .............................. یا َزگًوٍ اقذام تٍ واتًدی ي حذف فیشیکی کل یا تخطی اس جمؼیت یک گزيٌ تًمیـ 1

 .............................. می گًیىذ.

کٍ اس حقیقت خًد ویش جُان اجتماػی .............................. ي جُان اجتماػی .............................. ، آدمی را وٍ تىُا اس حقیقت جُان، تلـ 2

 تیگاوٍ می کىذ.

می ضًد یا تٍ .............................. مًجًد در  ػلل دريوی تحًالت فزَىگی یا تٍ .............................. افزاد ي اػضای جُان اجتماػی مزتًطـ 3

 ًَیت فزَىگی جُان اجتماػی تاسمی گزدد.

 جا تٍ جایی افزاد اس یک مًقؼیت اجتماػی، تٍ مًقؼیت اجتماػی دیگز را .............................. می گًیىذ.ـ 4

آن اس اضیا ي افزاد دیگز متمایش می گزدد، .............................. فزد را  گفتٍ می ضًد ي ضخص تا« کیستی؟ » آن چٍ در پاسخ تٍ پزسص ـ 5

 تطکیل می دَذ.
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 ًوزُ ( 3)  سیز را تکویل ًواییس. خسٍل ٍ ًوَزارج(

 مزٌ(و 1)را در ومًدار سیز تکمیل وماییذ.  جاَای خالیـ 1

 

 

 ومزٌ( 2) تاضذ. )ػالمت تشویذ(َز يیژگی دارای کذام وًع اس ًَیت َا می ماوىذ ومًوٍ ـ 2

 متغیز ثاتت اجتماػی فزدی اوتساتی اکتساتی يیژگی

       پزشک

       صبور

       جوان
 

 ًوزُ ( 1) را اس تیي زٍ گشیٌِ هطرع ًواییس. پاسد غحیح  (ز

 جىگ َای صلیثی   حملٍ مغًالن پزداخت؟ دفغ مُاجمانجُان اسالم در کذام جىگ تٍ  ـ1

 خًیطته الُی ي تًحیذی   فغزت وًضتٍ ضذٌ است؟ کتاب تا ريیکزد وقذ فزَىگ غزب کذام  ـ2

 قذرت اقتصادی ي اجتماػی  قذرت سیاسی ي وظامی ومًد؟  خًدتاختگیکذام يیژگی اريپا مسلماوان را دچار ـ 3

 تاسگطت تٍ ًَیت اسالمی تاسگطت تٍ ًَیت ایزاوی چگًوٍ ایزان تٍ قلة تپىذٌ تیذاری اسالمی تثذیل ضذ؟ـ 4

 ًوزُ( 4ّـ(تؼزیق کٌیس. )

 :غزتشدگی ـ1

 

 :مًقؼیت اجتماػی ـ2

 

 :جامؼٍ پذیزی ـ3

 

 آرمان اجتماػی: ـ4

 

جهان 
1اجتماعی  

جهان 
2اجتماعی  
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 ًوزُ ( 3 ) ًام تثزیس.(ٍ

 نمره( 57.0): سٍ مًرد اس مطکالت اقتصادی کطًر ـ1

 نمره( 570): اوًاع اس خًدتیگاوگیـ 2

 نمره( 570): دي يیژگی جُان متجذدـ 3

 نمره( 57.0): راٌ َای کىتزل اجتماػیـ 4

 نمره( 570): تزای ارسش َای حقمثال دي ـ 5

 ًوزُ( 5س(تِ سَاالت سیز پاسد کاهل تسّیس. )

 ومزٌ( 1اقتصاد مقايمتی چٍ الگًیی اس اقتصاد است؟ )ـ 1

 

 

 

 ومزٌ( 5.5ـ ًَیت ایزان تؼذ اس اسالم دچار چٍ تحًلی ضذ؟ )2

 

 

 ومزٌ( 5.5)ـ تشلشل فزَىگی چیست؟ 3

 

 

 ومزٌ( 5.5تؼارض فزَىگی را تًضیح دَیذ؟ )ـ 4

 

 

 ومزٌ( 5.5اوحزاف اس حقیقت چگًوٍ صًرت می گیزد؟ )ـ 5

 

 

 ومزٌ( 1قفس آَىیه یؼىی چٍ؟ )ـ 6

 

 

 

 ومزٌ( 1ـ يظیفٍ وُادَای اجتماػی چیست؟ مثال تشویذ. )7
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 تػحیح :کلیس 

 ًوزُ ( 2الق(خوالت غحیح را تا )ظ( ٍ خوالت ؿلط را تا )ؽ( هطرع ًواییس. ) 

 (صحیح)ـ تٍ آگاَی َا ي مؼاوی مطتزکی کٍ جُان اجتماػی تز اساس آن ساختٍ می ضًد، فزَىگ می گًیىذ. 1

 (صحیح)ـ اس وظز قزآن، اوسان َىگامی تٍ ضىاخت حقیقت خًد ي جُان می رسذ کٍ تا وگاٌ تًحیذی تٍ خًد ي جُان تىگزد. 2

ـ تحزان ًَیت فزَىگی در جایی تٍ يجًد می آیذ کٍ جُان اجتماػی، تًان حفظ ي دفاع اس ػقایذ ي ارسش َای اجتماػی خًد را داضتٍ 3

 (غلظ)تاضذ. 

 (غلظ)تیطتز در جًامؼی يجًد دارد کٍ مًقؼیت اجتماػی افزاد تز اساس يیژگی َای اکتساتی تؼییه می ضًد. ـ اوسذاد اجتماػی 4

 (صحیح)ـ تٍ رفتارَایی کٍ تز خالف ػقایذ، ارسش َا ي َىجارَای جامؼٍ َستىذ، کجزيی اجتماػی می گًیىذ. 5

ي تصزفی را در عثیؼت مجاس می داوذ. اوسان در ایه جُان َز  ـ وگاٌ دویًی جُان متجذد ي ارسش َای آن تٍ گًوٍ ای است کٍ َز دخل6

 (صحیح)وًع تصزفی را تزای تُزٌ تزداری تیطتز اس عثیؼت اوجام می دَذ. 

 (غلظ) ـ حق ي تاعل تًدن ارسش َا ي ػقایذ کالن درتارٌ اوسان ي جُان را تا ريش َا ي ػلًم تجزتی می تًان ضىاخت.7

 (غلظ)ی ي مقذس عزد ومی ضًوذ ي جُان اس قذاست تزخًردار است. ـ در جُان متجذد، ػىاصز مؼى8ً

 ًوزُ ( 2ب(خاّای ذالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیس. ) 

ـ َزگًوٍ اقذام تٍ واتًدی ي حذف فیشیکی کل یا تخطی اس جمؼیت یک گزيٌ تًمی، قًمی، مذَثی را .............................. یا 1

 ًسل کطی ـ پاکساسی ًسلی.............................. می گًیىذ. 

...................... ، آدمی را وٍ تىُا اس حقیقت جُان، تلکٍ اس حقیقت خًد ویش ـ جُان اجتماػی .............................. ي جُان اجتماػی ........2

 هطزکاًِ اساطیزی ـ سکَالر ٍ زًیَیتیگاوٍ می کىذ. 

.......... مًجًد در ....ـ ػلل دريوی تحًالت فزَىگی یا تٍ .............................. افزاد ي اػضای جُان اجتماػی مزتًط می ضًد یا تٍ ................3

 اتساػات ٍ ًَآٍری ـ کاستی ّا ٍ تي تست ّایًَیت فزَىگی جُان اجتماػی تاسمی گزدد. 

 تحزک اختواػیـ جا تٍ جایی افزاد اس یک مًقؼیت اجتماػی، تٍ مًقؼیت اجتماػی دیگز را .............................. می گًیىذ. 4

گفتٍ می ضًد ي ضخص تا آن اس اضیا ي افزاد دیگز متمایش می گزدد، .............................. فزد را « کیستی؟ » ـ آن چٍ در پاسخ تٍ پزسص 5

 َّیت كززتطکیل می دَذ. 

 ًوزُ ( 3)  خسٍل ٍ ًوَزار سیز را تکویل ًواییس.ج(

 زٌ(مو 1جاَای خالی را در ومًدار سیز تکمیل وماییذ. )ـ 1

 

جهان 
1اجتماعی  

 تزلزل فرهنگی تعارض فرهنگی
بحران هویت 

 فرهنگی
 تحول فرهنگی

جهان 
2اجتماعی  
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 ومزٌ( 2) َز يیژگی دارای کذام وًع اس ًَیت َا می تاضذ. )ػالمت تشویذ(ـ ماوىذ ومًوٍ 2

 متغیز ثاتت اجتماػی فزدی اوتساتی اکتساتی يیژگی

 *  *    پزشک

 *   *  * صبور

 *   * *  جوان

 

 ًوزُ ( 1) پاسد غحیح را اس تیي زٍ گشیٌِ هطرع ًواییس.  (ز

 جىگ َای صلیثی   حملٍ مغًالن کذام جىگ تٍ دفغ مُاجمان پزداخت؟جُان اسالم در  ـ1

 خًیطته الُی ي تًحیذی   فغزت کذام کتاب تا ريیکزد وقذ فزَىگ غزب وًضتٍ ضذٌ است؟  ـ2

 قذرت اقتصادی ي اجتماػی  قذرت سیاسی ي وظامی ـ کذام يیژگی اريپا مسلماوان را دچار خًدتاختگی ومًد؟ 3

 تاسگطت تٍ ًَیت اسالمی تاسگطت تٍ ًَیت ایزاوی ایزان تٍ قلة تپىذٌ تیذاری اسالمی تثذیل ضذ؟ـ چگًوٍ 4

 ًوزُ( 4ّـ(تؼزیق کٌیس. )

 ـ غزتشدگی:1

 ذَزتاذتگی خَاهغ ؿیزؿزتی زر تزاتز خْاى ؿزب را هی گَیٌس.

 ـ مًقؼیت اجتماػی:2

 خایگاّی است کِ كزز زر خاهؼِ یا زر یک گزٍُ اختواػی زارز.

 ـ جامؼٍ پذیزی:3

 اكزاز طی هی ضَز. تِ كزایٌسی کِ ّز كزز تزای هطارکت زر سًسگی اختواػی زًثال هی کٌس ٍ هسیزی کِ تزای ضکل گیزی َّیت اختواػی

ر اػضای خْاى اختواػی اس ٍضؼیت هطلَب تِ هدوَػِ اّساف ٍ ارسش ّای هطتزکی کِ اػضای یک خْاى اختواػی ذَاّاى رسیسى تِ آى ّا ّستٌس. آرهاى اختواػی تػَـ آرمان اجتماػی:4

 كزٌّگ، سیاست، اقتػاز، ذاًَازُ ٍ ... است

 ًوزُ ( 3 ) ًام تثزیس.(ٍ

 ذزاتی ًاضی اس خٌگ ـ تحزین ـ ػقة هاًسگی ّای تاریری نمره( 57.0)ـ سٍ مًرد اس مطکالت اقتصادی کطًر: 1

 تاریری ـ حقیقی نمره( 570)ـ اوًاع اس خًدتیگاوگی: 2

 رٍیکزز زًیَی ـ رٍاج ػلَم تدزتی نمره( 570)ـ دي يیژگی جُان متجذد: 3

 تثلیؾ ٍ اقٌاع ـ تطَیق ٍ پازاش ـ تٌثیِ ٍ هداسات نمره( 57.0)ـ راٌ َای کىتزل اجتماػی: 4

 ػسالت ـ حوایت اس هحزٍهاى نمره( 570)تزای ارسش َای حق: مثال ـ دي 5
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 ًوزُ( 5س(تِ سَاالت سیز پاسد کاهل تسّیس. )

 ومزٌ( 1ـ اقتصاد مقايمتی چٍ الگًیی اس اقتصاد است؟ )1

زهی ٍ زٍلتی، رٍحیِ خْازی، ذالقیت، ًَآٍری، ریسک پذیزی، اقتػاز هقاٍهتی، الگَیی اس اقتػاز پیطزكتِ، هستقل ٍ هستحکن است کِ تا تاٍر تِ تؼالین حیات ترص اسالم ٍ اتکاء تِ ظزكیت ّای هَلس هز

ٍ تطزیت الگَیی ایزاًی ـ اسالهی اس رضس ٍ ضکَكایی را تِ حضَر كؼال ٍ هَثز زر تؼاهالت خْاًی، تزای هززم ایزاى، اهٌیت، ركاُ ٍ پیطزكت تَام تا ػسالت؛ ٍ تزای خْاى اسالم  اهیس، ّوثستگی، ٍ تا

 ارهـاى هی آٍرز.

 ومزٌ( 5.5ـ ًَیت ایزان تؼذ اس اسالم دچار چٍ تحًلی ضذ؟ )2

اسالم، ایزاى را تِ خْاى اسالم  تا اسالم، ػٌاغز هطزکاًِ ٍ اساطیزی َّیت ذَز را کٌار گذاضتٌس ٍ تِ تلسیز تَحیسی اس َّیت ذَیص زست یاكتٌس. ػقایس ٍ ارسش ّای تَحیسیپس اس آضٌایی ایزاًیاى 

 هلحق ساذت ٍ َّیت ایزاًی تِ غَرت ترطی اس َّیت خْاى اسالم زرآهس.

 ومزٌ( 5.5ـ تشلشل فزَىگی چیست؟ )3

تواػی را تز اساس كزٌّگ ذَز ساهاى زّس. ایي تؼارؼ كزٌّگی یا ّواى ضیَُ سًسگی ًاساسگار تا ػقایس ٍ ارسش ّای یک خْاى اختواػی تساٍم هی یاتس ٍ خْاى اختواػیٌوی تَاًس کٌص ّای اخ گاّی

 ٍضؼیت هی تَاًس تِ تشلشل كزٌّگی هٌدز ضَز.

 ومزٌ( 5.5ـ تؼارض فزَىگی را تًضیح دَیذ؟ )4

رخ زّس ٍ ضیَُ ّایی اس سًسگی را کِ تا ػقایس ٍ ارسش ّا تـییزات َّیتی اكزاز، گاُ اس هزسّای هَرز قثَل خْاى اختواػی كزاتز هی رٍز. اگز تـییزات َّیتی تیزٍى اس هزسّای هقثَل خْاى اختواػی 

 ّای اختواػی كزاٍاًی تِ ّوزاُ زارز. زر تقاتل ّستٌس تِ زًثال تیاٍرز، تِ تؼارؼ كزٌّگی هٌدز هی ضَز کِ اضطزاب ٍ ًگزاًی

 ومزٌ( 5.5ـ اوحزاف اس حقیقت چگًوٍ صًرت می گیزد؟ )5

اهکاى  اف اس حق ٍ پذیزش تاطل ٍخَز زارز؛ ّواى گًَِ کِحقایق ّز چٌس ذَز ثاتت اًس؛ ٍلی اس خْت قزار گزكتي زر قلوزٍ آرهاًی ٍ ٍاقؼی، تـییزپذیزًس. یؼٌی تزای خْاى ّای اختواػی، اهکاى اًحز

 ّا، زچار تـییز ًوی ضَز. ذزٍج اس تاطل ٍ قثَل حق ٍخَز زارز. خْاى ّای اختواػی هی تَاًٌس تز هسار حق یا تاطل تچزذٌس، اها حق ٍ تاطل تز هسار تیٌص ٍ گزایص آى

 ومزٌ( 1ـ قفس آَىیه یؼىی چٍ؟ )6

ایي ٍضؼیت، اكزاز ذَاّاى تسلط تز ایي خْاى را تِ تسریح،  ص ّای اًساًی، هاًٌس کٌص ّای ػاطلی ٍ اذالقی تٌگ هی کٌس.رٍاج ایي زستِ اس کٌص ّای حساتگزاًِ هؼطَف تِ زًیا، ػزغِ را تز سایز کٌ

اس آًاى هی گیزز. اس ایي رًٍس، تِ اس زست ركتي ارازُ ٍ  اسیز ًظام اختواػی پیچیسُ ای هی ساسز کِ هثل قلس آٌّیي، ّوِ اتؼاز ٍخَز آًاى را احاطِ هی کٌس ٍ كزغت رّایی اس ایي قلس ذَزساذتِ را

 ضَز.آسازی اًساى ّا یاز هی 

 ومزٌ( 1ـ يظیفٍ وُادَای اجتماػی چیست؟ مثال تشویذ. )7

ال ًْاز اقتػاز، راُ زرست ٍ هقثَل یا کژراِّ ّای تِ زست آٍرزى ّز ًْاز اختواػی ضیَُ قاتل قثَل تاهیي تؼضی اس ًیاسّای اكزاز را هؼیي هی ساسز ٍ هتقاتال ضیَُ ّای ؿیز قاتل قثَل را طزز هی کٌس. هث

 ى اختواػی تؼییي هی کٌس.ثزٍت را زر خْا

 

 اکبر گنجی-پیروز و پاینده باشید

 

 اکبر گنجی-پیروز و پاینده باشید


