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اجتماعی1 پدیدهپدیده بودن معنادار دلیل و دهید؟چیست توضیح را اجتماعی 1های

تفاوت2 اجتماعانیمییهاچه جهان و زنده موجود دارد؟یبدن دهید؟وجود 1توضیح

سطحنیترقیمع3 اجتماعیهاهیالنیتریو چرا؟یجهان اند؟ 1کدام

آنجهان4 فرهنگ اساس بر را اجتماعی میهای تقسیم نوع دو به دهید؟ها توضیح کامل طور به و برده نام 1کنند.

و5 آرمانی آنقلمرو ارتباط و اجتماعی جهان راواقعی هم با دهید؟ها توضیح کامل طور 5/1به

بزنید6 مثال ابعاد این از کدام هر برای و برده نام را انسان هویت متمایز 5/1؟ابعاد

دهید؟جامعه7 شرح را 5/0پذیری

چیست؟8 اجتماعی کنترل و نظارت از 1منظور

معرفی9 تاریخچه و اجتماعی مثالتحرک با را آن انواع و داده شرح را دهیدآن توضیح 5/1؟نام

توضی10 را آن وقوع علل و فرهنگی 1دهید؟حتعارض

می11 وجود به چگونه اجتماعی جهان فرهنگی 5/0ید؟آهویت

را12 هویت بحران و فرهنگی تزلزل فرهنگی، آنتحول ارتباط و کرده تعریف بنویسید.جداگانه را 2ها

را13 زدگی غرب و گرایی غرب شدن، کنید؟غربی مقایسه هم 5/1با

دهید؟14 شرح را آن انواع و کرده تعریف را فرهنگی خودبیگانگی 1از

ت15 چه اسالمی گذاشت؟أانقالب ایرانی هویت بر دهید.ثیری 1توضیح

دهید؟16 توضیح جمعیت با را فرهنگ گسترش 1رابطه

سیاست17 از چیست؟منظور جمعیتی 5/0های

چه18 بر میایران کند؟اساس ایجاد را نوینی اقتصادی هویت 1خواهد

میدر19 جمعیت صورتی وچه توحیدی اجتماعی جهان تحقق موجب شودتواند آن 5/0؟گسترش

1از1یصفحه

خانوادگی: نام و .........................نام

رشته:قطعم انسانیو دهم

پدر ........................................:نام

 .............................:داوطلبشماره

صفحه1:سؤالصفحهتعداد

ایران اسالمی جمهوری

ی تهرانکلاداره شهر پرورش و آموزش

منطقه تهران شهر پرورش و آموزش ی تهران10اداره

درس: شناسیجامعهنام

دبیر انبارلو :نام آقای

03/23/1397:امتحانتاریخ
امتحان عصرصبح  8:ساعت /

دقیقه75:امتحانمدت



تصحیحردیف مدیر         راهنمای امضاء یا مهر                  محل

آن1 پیامدهای و اجتماعی کنش اجتماعی»به اجتماعیگویند.می«پدیده سایرخردترینکنش و است اجتماعی پدیده

میهایپدیده آن پیامدهای و آثار انسانبااجتماعی، را اجتماعی های پدیده وجودشند. به یکدیگر با ارتباط در ها

میآمی عمل هدف و اراده آگاهی، با انسانی افراد که آنجا از و هستند.ورند معنادار اجتماعی های پدیده کنند،

تکوتیعضو2 آنها نظم و زنده موجودات بدن در آگاهیعنیاست؛ینیاعضا ارایبراساس نمدهو وجود به بهدیآیاعضا و

تغلیدلنیهم اعضا اراده ولینمرییبا اجتماعتیعضویکند؛ جهان میدر نظم آگاهیضااعانیو و اراده با هاانسانیآن،

میمفیتعر وجود به آنها قرارداد با و .دیآیشود

هدیدانیم3 نازینیبیاجامعهچیکه نمادها و هنجارها شرایولست؛یاز حسب بر نمادها و زمط،یهنجارها یهانهیدر

تغ قابل تغرندییمختلف زمانیبرخرییو تا آنها تغیاز به الرییکه تغرمنجقیعمیهاهیدر و تحول موجب ریینشود،

اجتماعنیادیبن عقاینمیجهان عمدیشود. ها ارزش اجتماعیهاهیالنیترقیو عمیجهان جهانهیالنیترقیهستند.

ارزشیکالندیعقا،یاجتماع بر که انسانیمریتأثیاجتماعیهاهستند اعتقاد و باور جهان،گذارند. اصل به نسبت ها

آگاهیجا در تفسنانسان زندگرشانیو عمیاز خود، مرگ میاجتماعیهادهیپدنیترقیو حساب .ندیآیبه

دن4 دنیدارایویجهان دنیویفرهنگ فرهنگ به سکوالر»یویاست. فرهنگندیگویمزین«فرهنگ آن، از منظور یو

عقا که ارزشدیاست همیهاو به مربوط انیآن، در است. دیفرهنگنیجهان مگریجهان محدودهایشودیانکار در

برایمنافع پذیجهاننیایهاخواستهیکه دارد، دنیمرفتهیبشر جهان ظرفیویشود. استعدادهاتیهمه و رایها انسان

دن خدمت مایدر کار ظرفردیگیبه خواستهتیو و فراموشانسانیمعنویهاها به را معنویمیها جهان به ،یسپارد.

معنو ایفرهنگ هستنیدارد. طبیفرهنگ، از فراتر زندگندیبیمعتیرا سانیایو در را وتر،براتیحهیجهان مقدس

ایمیمتعال در انسان مرزهانیگرداند. محدوده از چهرهنیایفرهنگ کرده، عبور ملکوتیآسمانیاجهان دایپیو

کند.یم

مردمییهاارزش5 جانبکیکه آن از رعایمیدارجامعه و متیکنند الزم را برخیآنها است ممکن عمل در اما ازیدانند،

ناد را آرمانرند،یبگدهیآنها اجتماعیقلمرو میجهان شکل هایرا ارزش و مییدهد عمل آن به مردم قلمرویکه کنند،

اجتماعیواقع میجهان واقعیرا قلمرو آرمانیسازد. اجتماعیو رویجهان براساسگشودهگریکدییبه آنها مرز و اند

تغ مردم اندازهیمرییعمل هر آرمانکند. اندازه همان به کنند، عمل ارزشها مطابق واقعمردم قلمرو وارد جهانیها

ارزشیمیاجتماع به مردم اگر اما آرمانییهاشوند. قلمرو در رعایکه مراآنهاتیجامعه قلمرویالزم نکنند، عمل دانند،

آرمانیواقع ماز فاصله .ردیگیها

جسمانی6 باجتماعی.ونفسانی،بعد تشیترشح غده اندازه عصباندیروئیاز میموجب انسان برخیشدن ازیشود.

قوایجسمانیهایماریب کمک میروانیبا شرایدرمان در شیمیاقلطیشوند. مردمیاجتماعیزندگوهیمتفاوت،

زندگ است. طبانسانیاجتماعیمتفاوت تهدعتیها، جهانکی»کند.یمدیرا تقوا، با تغیانسان «.دهدیمرییرا

فرآ7 مبه برای فرد هر که مییندی دنبال اجتماعی زندگی در شکشارکت برای که مسیری و اجتماعیکند هویت گیری ل

می طی میافراد پذیری جامعه گویند.شود،

روش8 از جامعهاستفاده جریان بتواند که فرهنگهایی پذیرش برای که مجموعه به کند. کامل را انطباقپذیری و جامعه

می انجام جامعه انتظارات با میافراد اجتماعی کنترل گویند.گیرد،

سورکین9 پیتر بار اولین جابهبرای دیگر؛ اجتماعی موقعیت به اجتماعی موقعیت یک از افراد و-جایی افقی صعودی،

نزولی.

ی تهرانکلاداره شهر پرورش و آموزش

و آموزش ی منطقاداره تهران شهر تهران10هپرورش

/پسرانهدخترانهدولتیغیردبیرستان

نوبتکلید ترم پایان تحصیلیدومسؤاالت 96-97سال
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دبیر: انبارلونام آقای
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مرزهایتیهوراتییتغ10 از گاه اجتماعیافراد، جهان قبول میمورد تغیفراتر اگر مرزهارونیبیتیهوراتییرود. یاز

اجتماع جهان شیمقبول و دهد زندگییهاوهیرخ عقایاز با که ارزشدیرا بو دنبال به هستند تقابل در بهاورد،یها

فرهنگ میتعارض نگرانیمنجر و اضطراب که فرهنگیفراوانیاجتماعیهایشود تعارض دارد همراه ازیناشیگاه،یبه

درون نوآوریعلل به و فعالیاست و اجتماعیاعضایتهایها میجهان ناشیباز گاه، و بیگردد علل پیرونیاز و امدیاست

جهانیریرپذیتأث است.گریدیاجتماعیهااز

ارزش11 و عقاید از نوعی هویتهرگاه شود، شناخته رسمیت به و پذیرفته افراد سوی از بهها اجتماعی جهان فرهنگی

می آید.وجود

تغراتییتغیبرخ12 نوع درونیراتییاز که اجتماعکیاست میجهان ولیرخ اجتماعکیرات،ییتغیبرخیدهد یجهان

اجتماع جهان به ایملیتبدیگریدیرا به تغنیکند. اجتماعیاساسراتییگونه جهان هویدر اجتماعتیکه رایجهان

م فرهنگیمتحول تحول فرهنگیهگا.ندیگویمیکند، شاییتعارض عقایزندگوهیهمان با ارزشدیناسازگار کییهاو

اجتماع میجهان اجتماعابدییتداوم جهان کنشینمیو ایاجتماعیهاتواند دهد. سامان خود فرهنگ براساس نیرا

بهیمتیوضع فرهنگ»تواند فرهنگ«یتزلزل تزلزل شود. میهنگامیمنجر عقایرخ که ارزشمانآرد،یدهد و کهییهاها

اجتماعیفرهنگتیهو میجهان تردیرا مورد گدیسازند، زندگرندیقرار در را خود استقرار و ثبات دستیو از مردم

د عبارت به میناسازگارگر،یبدهند. آغاز هنجارها و رفتارها سطح از عمیاغلب سطوح به و ودیعقایعنیترقیشود

مارزش فریها تزلزل بهیمیهنگرسد. هو»تواند هو«تیبحران بحران شود. جایفرهنگتیمنجر مییدر وجود دیآیبه

اجتماع جهان عقا،یکه از دفاع و حفظ ارزشدیتوان باشد.یاجتماعیهاو نداشته را خود

ن»معادلشدن:یغرب13 فردیانیجر«ونیزاسیوستر که عمالًگروهایاست روها غرب ویبه نهادها و روابط و آورده

پذیهاشارز .شودیمرفتهیغرب

گرا گراکی«سمیوسترن»معادلیی:غرب فردیفکرشینوع که غربیگروهایاست آنچه هر تمایبه ازلیاست و دارند

شرقیخودیهاسنت .استزاریبیو

زدگ میشیگرابه:یغرب عالقهشودیگفته آن در غربیادیزیمندکه فرهنگ اقتباس و دارد وجود غرب رویبه از ینه

کورشناخت، گسبلکه لجام و ا.باشدیمختهیکورانه کللیتمانیو زندگهیدر میشئونات مشهود .شودیفرد

اجتماعیگانگیببه14 میفرهنگیگانگییجهان .شودیگفته

معنا بیدو خود ی:فرهنگیگانگیمتفاوت

ب-1 خود اجتماعکهیزمان:یخیتاریگانگیاز تاریجهان کندیخیفرهنگ فراموش را .خود

ب-2 خود ارزشدیعقاکهیزمان(:ی)فطریقیحقیگانگیاز اجتماعکییهاو آشنایجهان از بایاعضاییمانع جامعه

شودقتیحق جهان و .انسان

اسالم15 هوکیحاصلرانیایانقالب مقاومت سرانیایاسالمتیسده هجوم برابر اقتصادیاسیدر بازگشتیو بود. غرب

بهرانیا بازگشت اسالم، جغرافیخیتاراًصرفشتنیخوکیبه اندییایو با نبود؛شد،یمریتفسیغربیویدنیهاشهیکه

خو به بازگشت توحیالهشتنیبلکه جامعهیدیو رهبررانیابود. خمیبه آموزهینیامام از استفاده با و ویها)ره( قرآن

ب هوهمیعلتیاهل به تاریاسالمتیالسالم، و بازگشت جغرافخیخود ذیایو را معنولیخود ودیتوحیآسمان داد قرار

ا مرزهابیترتنیبه ایاز جهانیمانیجامعه برابر در کشیخود، صف او مقابل در دفاعبهبود،دهیکه سال هشت مدت

ا ادامهنیکرد. امروز تا است.افتهیمقاومت

شناختن،راه16 طریق از فرهنگ میگسترش صورت کردن عمل و جامعهپذیرفتن یک د افرا توسط فرآیند این که گیرد

شود می اعضایح؛انجام آن، معانی و فرهنگ عامالن و وامالن هستند اجتماعی بیشترهرجهان اعضا دآنباشچه

می بیشتری گسترش و بسط یابد.فرهنگ

ک17 مردمتدابیری با هماهنگی در سیاست نهاد جمعه مشکل حل برای جمعیت، کاهش یا افزایش مواقع در اتخاذ، یت،

می در اجرا به و آورد.کرده

عدالت،18 تأببراساس با و فناوری و دانش به اتکاء استقالل،کیدا خامخودکفایی،بر ثروتمنع طبیعی،فروشی حفظهای

ملی، عزت و بروناقتدار درعین زایی اقتصدرون هویت پایهگرایی سرزمیت این در را نوینی کنند.ادی ریزی



مع19 و میفرهنگ بسط جمعیت، گسترش با که ونایی حامالن نیز فرهنگ این اعضای و افراد باشد، حق فرهنگ یابد

باشند. حق فرهنگ عامالن
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