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 ١

                              )     20ص3درس (درست) ب                         ) 5 صدرس ا ( غلط )الف 1

 )نمره 5/0هرمورد (                                              ) 40ص6درس (غلط )د                         ) 34ص5درس (غلط  )ج 

  2 

                      ) 54ص8درس(معنوي الهی) ب             )48ص7 درس (  جامعه پذیري)الف   2

 )نمره 5/0هرمورد (                                )82ص13درس ( ارزش ها )د                             )64ص10درس (صلیبی) ج 

2 

            ) 69ص11رس د(فارسی دري) ب           )58ص9درس ( تزلزل فرهنگی و بحران هویت) الف 3

   )نمره 5/0هرمورد (               )87ص 14درس (جاهلی ) د                                        )77ص12درس (مشروعیت ) ج  

2 

 .)نمره ، ذکر دو مورد کافیست 25/0هرمورد (    )4ص1درس  (... و  صلح ، امنیت ، قانون  )الف  4

 )20ص  3درس.(ی از فرهنگ عمومی درخانواده به فرزندان منتقل می شود زیرا بخش قابل تو جه )ب

 )35ص 5درس( اجتماعی)ج

 )33ص5درس ( .پاسخی است که به پرسش کیستی داده می شود)د

 )49ص  7درس ( اقناع) ه

 )50ص 7درس ( امربه معروف و نهی از منکر  )و

 )66ص  10درس .( وقتی با نگاه توحیدي به آنان بنگرد ) ر

 )70ص  11درس ( والر و دنیوي کس) ز

5/0 
 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 1 )10ص2درس  ( جهان اجتماعی) نهاد اجتماعی     د) ج              نظام اجتماعی ) ب    اجتماعی         ساختار)  الف  5

                 ....و  توحید، انصاف ، عدالت ، ظلم ستیزي) الف  6
 ....و  بی عدالتی ، ظلم ، دروغ، تهمت شرك ، ) ب 

 )27ص  4درس .)      ( براي هریک از موارد الف و ب ، دو مورد ذکر شود( 

1 

روحی و روانی خود، مسیر زندگی اجتماعی انسان ها را دگرگون می  میان به دلیل شایستگی ها يبرخی از آد 7
 6درس(  )5/0.(معه و تاریخی را به نابودي می کشا نند و بعضی دیگر به دلیل شقاوت باطنی  خود جا)5/0. (سازند

 )41ص

1 

  ادامۀ راهنما در صفحۀ بعد 
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 ٢

 )5/0.(بخش اداري به بخش مالی منتقل می شود  کارمندي که از) الف 8

درس (  )5/0. (مدیراداره که از سمت خود عزل می شود و به صورت کارمند ساده به فعالیت خود ادامه می دهد) ب 

 ) 53ص 8

1 

یا آن که جهت تحوالتی ) 5/0(خود را ازدست می دهد فرهنگ حق باشد  اجتماعیاعتباررسمیت و  اگر فرهنگی که 9

 )59ص  9درس ) ( 5/0(. تحوالت فرهنگی منفی است .حق نباشد فرهنگ که در فرهنگ واقع می شود به سوي 

1 

و گاه  در سطح عقاید ، ارزش ها و آرمان )  5/0(فرهنگ است   گاه در محدوده هنجارها و شیوه هاي زندگی یک 10

 )62ص 10درس (  )5/0. (هاي اجتماعی است 

1 

ارزش هاي توحیدي اسالم را و  دعقای) 5/0. (ایرانیان با پذیرش اسالم به تفسیر توحیدي از هویت خود دست یافتند 11

 )68ص 11درس ( )5/0.(زهویت جهان اسالم در آمد خت و هویت ایرانی به صورت بخشی املحق سااسالم  به جهان

1 

وقتی که شخص با ) 25/0(تبعیت با رضایت )  25/0. (وقتی ناشی از تهدید و ترس با شد ) 25/0(تبعیت با کراهت    12

 )77ص  12درس( 25/0. (ق اراده دیگري عمل می کندمیل درونی ، مطاب

1 

 یا آن که با   )5/0(  .بخشد  قدرت را تحکیم  ویژه از حکومت و دولت اند با حمایت هاي  تونظام اقتصادي می   13

 ) 82ص 13درس (   )5/0.(بحران هاي واقعی یا کاذب زمینه فرو پاشی نظام سیاسی را فراهم کند

1 

 )5/0. (بلکه با اراده و مشیت خداوند شکل می گیرند ) 5/0(باخواست مردم ، انبیاء و اولیاي الهی تعیین نمی شوند 14

 ) 86ص 14درس 

1 

 20 جمع نمرات 

 
 ».به پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به کلید نزدیک است، نمره تعلق می گیرد« 

 




