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  علوم تجربی -ریاضی فیزیک:  رشته
  

  2 :تعداد صفحه  6/1398/ 13 :تاریخ امتحان  صبح 8:ساعت شروع   
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

    :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید 1
  غ      ص     .پیامدهاي غیرارادي کنش قطعی هستندولی پیامدهاي ارادي احتمالی اند )الف

  غ ص                                         .اگرکنش اجتماعی نباشد هیچ هنجاري شکل نمی گیرد: ب
  غ ص                              .اجتماعی هیچ رابطه اي با هم ندارندفرصت ها ومحدودیت هاي : ج
  غ        ص                                                   تحوالت فرهنگی می تواند مثبت یامنفی باشد: د
  

2  

2  
  

  : جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید
  است............... و........جامعه پذیري وکنترل اجتماعی ازجمله راهکارهاي اسالم براي : الف 

  .تقسیم می شود................... و ............علل تحوالت فرهنگی به دودسته : ب 
وتحول جامعه نبوي به اموي تحول .........تحول جامعه جاهلی به نبوي ،تحول فرهنگی : ج 

  .است .......... فرهنگی
  .خویش بود............. و ............ به اسالم ، بازگشت به هویت  بازگشت ایران: د 
  

2  

   :سواالت چهار گزینه اي  3
  کدام یک از موارد زیر کنش محسوب می شود؟  – 3–1

  بستن ناخودآگاه چشم موقع ترس: سخن گفتن      د: گردش خون      ج : ب       ضربان قلب      : الف
  .شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد و جوامع قرار گرفته است –3–2

  جامعه پذیري: د.        اجتماعی هویت :ج.      پدیده هاي اجتماعی: هنجار اجتماعی       ب: الف
  هرچه حامالن وعامالن یک فرهنگ بیشتر باشدچه تاثیري برآن فرهنگ دارد؟ –3–3

  گسترش پیدا می کند  فرهنگ :ب                                       دفرهنگ متزلزل می شو: الف
  به ضدفرهنگ تبدیل می شود: عقب مانده تر می شود                                دفرهنگ  :ج
  ؟نظام سیاسی برمبناي حاکمیت اکثریت مردم براساس خواست ومیل خودشان چه نام دارد –3–4

  دموکراسی     : ب     دیکتاتوري                                                     : الف
  آرمانگرا: د                                لیبرال      : ج
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  ٢

  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  باقصدخاصی انجام دهد مصداق کدام ویژگی کنش است؟اگرکنشگري فعالیت خود را : الف

  به کنش اجتماعی وپیامدهاي آن چه می گویند؟: ب
  ؟دو مالك نظام سیاسی از دیدگاه فارابی چیست : ج
  اساس شکل می گیرد؟چه هویت جوامع غربی بر: د
  

  
  

2  

    سواالت تشریحی  

  1  .را بنویسید ضد فرهنگو  خرده فرهنگ موافقمفهوم   5

  5/1  نمونه مثال بزنیدفرهنگ باطل را تعریف کنیدودو  6

  ن می شود؟یهویت اجتماعی افراد در جامعه سرمایه داري وجامعه دینی برچه اساس تعی  7
  

5/1  

  .کجروي اجتماعی راتعریف کنیدوروشهاي پیشگیري از آن را نام ببرید  8
  

2  

  ؟غرب زدگی را تعریف کنید  9
  

1  

  ؟یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر می شوداسالم چگونه به عنوان   10
  

1  

  ؟ هویت ایران چگونه بخشی از هویت جهان اسالم شد  11
  

1  

12  
  

می آید به سه دسته تقسیم که براساس تعداد افراد تاثیرگذار وتصمیم گیرنده بوجود نظام سیاسی 
  . می شودبنویسید

5/1  
  

13  
  

  5/1  ؟پایدار نیستچرا رفاه حاصل از اقتصاد تک محصولی 

  20  .موفق باشید  
  

 

 

 

 

 




