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1  

.است نادرستيك  يك درست و كدام زير كدامهاي  مشخص كنيد از بين عبارت
افتد؛ كنش هايي كه در حضور ديگران ولي بدون توجه به آنان اتفاق مي كنشالف) 

نادرستدرست.اجتماعي هستند

تواند بروز و ظهور معنوي افراد نمي در يك جهان سكوالر، هويت ديني وب) 
نادرستدرست.اجتماعي داشته باشد

نادرست  درستد.كن جتماعي خودباخته، به روش تقليدي عمل ميجهان اج) 

ها و اعمال متناسب با هر چه قدرت اقناع يك فرهنگ بيشتر باشد، افراد كنشد) 
نادرستدرست.دهد آن فرهنگ را بهتر انجام نمي

ستنادردرستپذيرد. هاي اجتماعي صورت مي ها و هنجارها از طريق كنش هـ) تحقق ارزش

نمره 25/1

2  

.جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب، تكميل نماييد
.جهان اجتماعي هستند ....................هاي  يهالها و عقايد جزء  ها، آرمان ارزشالف) 

.شود با توجه به ديگران انجام مي ....................كنش ب) 
صعودي براي يك نژاد خاصاجتماعي امكان تحرك  گيرد. شكل مي ....................هاي  اي كه براساس ارزش در جامعهج) 

.ممكن است
نامند. مي ....................غرب را  جهان برابر غيرغربي در جوامع د) خودباختگي

  داند. مي علم آيند، مي دست به .................... با كه را علومي فقط متجدد ه) جهان

نمره 5/2

3  

)5/0مورد  هر( .كنيد انتخاب را صحيح هگزين
مي از ديدگاه مستشرقان چگونه است؟الهويت فرهنگي جوامع اسالف) 
اساطيري )2 توحيدي) 1

فطرت و خويشتن الهي انسان )4ر و دنيويالسكو )3
ترين آشنايي فرد با جهان اجتماعي كجاست؟ ولين و مهمب) ا
هاي جمعي هرسان) 4  مسجد )3  خانواده )2  مدرسه )1

؟متجدد به قفس آهنين شبيه شده استشناس معتقد بود كه جهان  كدام جامعهج) 
) ماكس وبر4  آگوست كنت )3  اميل دوركيم )2  كارل ماركس )1
است؟ اي زمينه چه در »انفسهم فانساهم اهللا نسو كالذين والتكونوا: «د) آيه
از خود بيگانگي تاريخي) 2    فطري از خود بيگانگي) 1

بيگانگي از خود) 4    بيگانگي فرهنگي از خود) 3
 است ممكن عمل در اما دانند، مي الزم را ها آن رعايت و كنند مي داري جانب آن از جامعه يك مردم كه هايي ) ارزشـه

بگيرند؟ ناديده را ها آن از برخي
آرمان حق) 4  قلمرو آرماني) 3  قلمرو واقعي )2  ) آرمان حق1

نمره 5/2

4  

  .حات زير را تعريف كنيدالمفاهيم و اصط
نمره 1  :تزلزل فرهنگي الف)

نمره 5/0  :تحرك اجتماعي ب)
نمره 5/0  :كژروي اجتماعي ج)

نمره 1:پذيري د) جامعه
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5  

)بزنيد متالكنيد درست است ع يجلوي هر كدام كه فكر م(هاي هويتي است تكميل كنيد.  جدول زير را كه در مورد ويژگي
چهار مورد صحيح كافي است).(

متغير  ثابت  اجتماعي  فردي  انتسابيكتسابيا  هاي ويژگي
راستگو
ايراني

نمره 1

6  

.مفاهيم را به تعاريف مناسب آن وصل كنيد

 را به خود هاي ارزش و عقايد آموزش، طريق از تا كوشد مي اجتماعي جهان هرتحرك اجتماعي افقيالف) 
شود. دروني افراد در فرهنگ آن، واسطه به كند،كه ترويج اي گونه

شود. مي اداره از بخشي مدير كه هنگامي اداره، يك كارمندتحرك اجتماعي نزوليب) 

ندهد، تغيير را او اجتماعي جديد بگيرد و موقعيت فردي شغل كه صورتي دراقناع و تبليغج) 
.شود مي منتقل ديگر بخش به اداره بخش يك از كه كارمندي مانند

شود. عزل مي مديريت از كه هنگامي اداره مديرتحرك اجتماعي صعوديد) 

نمره 1

7  

  به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد:
نمره 5/0گيرند؟ هاي اجتماعي چگونه شكل ميالف) نهاد

نمره 5/0گيرد؟ اعي فاصله ميتمچگونه قلمرو واقعي از قلمرو آرماني جهان اج) ب
نمره 1؟مي از ديدگاه مستشرقان چيستالهاي هويت فرهنگي جوامع اس ويژگيج) 

8  

به سواالت زير پاسخ كامل دهيد:
نمره 1.الف) منظور از پيامدهاي طبيعي كنش چيست؟ با مثال توضيح دهيد

نمره 1شود؟ ن ميدگرگو پذيرد و داوم جهان اجتماعي چگونه صورت ميب) ت
نمره 1ي به جوامع بشري را توضيح دهيد؟ج) ديدگاه تك خط

نمره 5/1في را همراه با مثال توضيح دهيد؟د) تحول فرهنگي مثبت و من
نمره 25/1هاي جهان اجتماعي خود باخته را شرح دهيد؟ هـ) اوصاف و ويژگي

نمره 1  د؟بر جهان غرب را بنويسي اسالمي بو) تأثير انقال
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نمره) 25/0(هر مورد   1
صحيح) ـه                غلطد) صحيحج)   صحيحب) غلطالف) 

زدگي د) غربج) نژادي  ب) اجتماعيعميق الف)  2
نمره) 5/0(هر مورد تجربي هاي ) روشـه

نمره) 5/0(هر مورد   3
ـ»3«) گزينه ـه  ـ  »1«د) گزينه ـ»4«ج) گزينه    ـ  »2«ب) گزينه ـ»3«الف) گزينه 

4  

 سازند، مي را جهان اجتماعي فرهنگي هويت كه هايي ارزش و ها آرمان عقايد، كه دهد مي رخ هنگامي فرهنگي لزلتز: تزلزل فرهنگيالف) 
 سطح از اغلب ناسازگاري ديگر، عبارت ). بهنمره 5/0دست بدهند ( از مردم زندگي در را خود استقرار و ثبات و گيرند قرار ترديد مورد

)نمره 5/0رسد. ( مي ها ارزش و عقايد يعني تر سطوح عميق به و شود مي آغاز هنجارها و رفتارها
)نمره 5/0( گويند. مي اجتماعي تحرك را ديگر اجتماعي موقعيت به اجتماعي موقعيت يك از افراد جايي جابه: تحرك اجتماعي ب)
)نمره 5/0( گويند. مي ماعياجت كژروي هستند، جامعه هنجارهاي و ها ارزش عقايد، برخالف كه هايي كنش به: كژروي اجتماعيج) 

 اجتماعي هويت گيري براي شكل كه مسيري كند و مي دنبال اجتماعي زندگي در مشاركت براي فرد هر كه فرايندي پذيري: به د) جامعه
نمره) 1( .گويند مي پذيري جامعه شود، مي طي افراد

)چهار مورد كافي است.( نمره) 25/0هرمورد (ابت). ثـ  ايراني (انتسابي ـ اجتماعي ـ  راستگو (اكتسابي، فردي، متغير)  5

6  

نمره) 25/0(هر مورد 
 اداره بخش يك از كه كارمندي ندهد، مانند تغيير را او اجتماعي جديد بگيرد و موقعيت فردي شغل كه صورتي تحرك اجتماعي افقي: در

.شود مي منتقل ديگر بخش به
شود. عزل مي مديريت از كه هنگامي اداره تحرك اجتماعي نزولي: مدير

 آن، واسطه به كند،كه ترويج اي گونه را به خود هاي ارزش و عقايد آموزش، طريق از تا كوشد مي اجتماعي جهان اقناع: هر و تبليغ
شود. دروني افراد در فرهنگ

شود. مي اداره از بخشي مدير كه هنگامي اداره، يك تحرك اجتماعي صعودي: كارمند

7  

  )نمره 25/0( شوند. يآشكار م »ياجتماع ينهادها «م،يري) با هم در نظر بگنمره 25/0را در ارتباط ( يجهان اجتماع يها هيزا و الاج يالف) وقت
ها از آرمان ي) عمل نكنند، قلمرو واقعنمره 25/0( دانند، يآنها را الزم م تيجامعه رعا يكه در قلمرو آرمان ييها اگر مردم به ارزش )ب

)نمره 25/0( رديگ يفاصله م
)نمره 5/0( باشد يم يوي) بلكه سكوالر و دننمره 5/0( ستين يريو اساط يدي) توحج

8  

كنش هستند. يعيطب جهيندارند و نت يافراد بستگ به اراده يعني ند؛يگو يم زيكنش ن يعيطب يامدهايپ ،يارادريغ يامدهايالف) به پ
شود. يم زهيدست و صورت او پاك رد،يگ يكه وضو م يكند. فرد يم رييكالس تغ يهوا د،يكن يها را باز م شما در و پنجره يوقت )نمره 5/0(
)نمره 5/0(
شود. يمنتقل نم گريبه نسل د يوراثت از نسل قي. فرهنگ از طرابدي يبعد تداوم م يها با انتقال فرهنگ خود به نسل ي) جهان اجتماعب

اي زدير يآن فرو م يِنتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماع ايا حفظ كند نسل نتواند فرهنگ خود ر كي). هرگاه نمره 5/0(
)نمره 5/0شود ( يم ليتبد يگريد ياجتماع هاندگرگون شده و به ج

.كنند يم يط زيرا ن يكساني ريمس گرند،يكدي هيشب يهمه جوامع انسان رند؛يگ يخط قرار م كيهمه جوامع در  دگاه،يد ني) در اج
كه به لحاظ ياند و جوامع عقب مانده شرفته،يبا جوامع پ سهيدر مقا يترند و بعض شرفتهيواحد، پ ريمس نياز آنها در ا ي) بعضنمره 5/0(

)نمره 5/0( .حركت خود قرار دهند يرا الگو شرفتهيجوامع پ ديبااند،  عقب مانده يخيتار
به ي) مثال: تحول جامعه جاهلنمره 5/0مثبت است ( يحق برود تحول فرهنگ كند و از فرهنگ باطل به سمت فرهنگ ريي) اگر فرهنگ تغد

يخود را از دست دهد از فرهنگ حق به سمت فرهنگ باطل برود تحول فرهنگ ياعتبار اجتماع ياگر فرهنگ )نمره 25/0( يجامعه نبو
)نمره 25/0( يبه جامعه امو يمثال: تحول جامعه نبو )نمره 5/0( .است يمنف
نه نيبنابرا )نمره 5/0( دهد يم خود از دست خيكند و ارتباطش را با فرهنگ و تار يعمل م يديخودباخته، به روش تقل يان اجتماع) جهـه
ي) و به جهان اجتماعنمره 5/0( تواند آن را رها كند و از آن بگذرد يگسترش دهد و نه م ايخود را تداوم ببخشد  هتواند فرهنگ گذشت يم
)نمره 25/0( .آن شده است، ملحق شود قهورو مكه مبهوت  يگريد
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 كه را غربي پردازان  و نظري .نمره 25/0( است گسترده نيز غرب جهان انديشمندان روي به را جديدي هاي افق اسالم، معنوي و) حيات
 نظريات بازبيني و تأمل به .نمره 5/0( دانستند مي بشريت و حتمي مشترك سرنوشت را شدن دنيوي و سكوالريسم بيستم، قرن طي

)نمره 25/0(است  فراخوانده خود پيشين
كليدي مفاهيم همراه به مفهوم و معنا دنرسان نيست، نظر مد تشريحي سواالت به پاسخ در عبارات عين نوشتن گرامي توجه: مصصح«

»است. كافي
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