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  ١

  2                )61 فحهص(غلط   )د                 )36 فحهص(صحیح)ج                    )16 فحهص( صحیح  ) ب             )4فحهص(غلط )الف   1

  2      ) 52ص(منفی    ) د            ) 43ص(جامعه پذیري)  ج              ) 12ص(کنش اجتماعی )ب            ) 3ص(ارادي ) الف   2

    ) 35ص( )نفسانی بر اجتماعی( 2 گزینه) ب                             ) 6ص(  ) پیامد غیر ارادي ( 4گزینه )الف  3
    ) 51ص( )عقاید و ارزشها(  3گزینه ) د                                                   ) 45ص( )افقی (2گزینه ) ج

2  

                                       )38ص( .وجود دارد تیاست که امکان خطا و اشتباه در شناخت هو نیا ۀنشان) ب          ) 27ص(عقل و وحی    ) الف  4
    ) 43ص(   ) مورد کافی است2(     ه و مجازاتبیتن -تشویق و پاداش  -تبلیغ و اقناع ) ج
)              61صفحه است یمورد کافذکردو  ( فطرت   - رانیخدمات متقابل اسالم و ا - شتنیبازگشت به خو  -یغرب زدگ )د 

2  

  1  55-54صفحه           3) د             4) ج                 2) ب                5) الف  5

 ، اراده و هدف عمل  یآورند و چون افراد با آگاه یبه وجود م گریکدیرا انسان ها در ارتباط با  یاجتماع يها دهیپد  6
                                                ) 12ص(     . معنا دارند یاجتماع يها دهیکنند، پد یم

1  

   .دارند يشتریب رییتغ امکان )هنجارها و نمادها(  یسطح يها هیال  7
 سهیدارند و در مقاریو فراگ همه جانبه راتیتأثو  رندیگ یقرار م رییکمتر در معرض تغ)ها       عقاید و ارزش( قیعم يها هیال

فرهنگ آن را به فرهنگ  قیعم يها هیدر ال یاساس راتییتغل،یدل نیبه هم. دارند يشتریب تیاهمبا هنجارها و نمادها 
  ) 16ص(    )براي هر قسمت ذکر دو ویژگی کافی است( .کند یم لیتبد يگرید

  

1  

 یعلمکه از نظر  ییانسان باشد، فرهنگ حق و بخش هافطرت و مطابق  حیصح یعلماز فرهنگ که از نظر  ییبخش ها  8
  1                       )26ص(      . شکل گرفته باشد، فرهنگ باطل است خرافاتنباشد و بر اساس  قابل دفاع

را  یتیهو راتییوتغ یاجتماع يتحرك ها یبرخ ،خود يو ارزش ها دیعقابه تناسب  يهر جامعه ا. ستین کسانی  9
  )46ص(    .ردیپذ ینم را گرید یو برخ ردیپذ یمها را  تیهو یبرخ کند؛ یما منع ر گرید یو برخ قیتشو

  
1  

 يجامعه و برا ياعضا رشیمربوط به آن مورد پذ يو ارزش ها دیآورد که عقا یدوام م یجامعه تا زمان یفرهنگ تیهو  10
هر گاه عقاید وارزش ها، اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضاي یک جامعه از دست بدهند، تداوم هویت   .آنها مهم باشد

  ) 51ص (       .فرهنگی آن جامعه با چالش مواجه می شود
1  

  )          مورد دوذکر (                                                             .مهاجمان را دفع کردند  ،یبیصل يدر جنگ ها: 1  11
  ، مهاجمان را درون فرهنگ خود جذب و هضم کردندمغول در حملۀ :2
   .است دهیخود نرس انیاست که هنوز به پا يدیتجربۀ جد یو فرهنگ اسالم  غرب با جوامع دیمواجهۀ فرهنگ جد :3

   60 صفحه

1  
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  ٢

  
12  
  

  

 کرد، یمالقا  یکه فرهنگ غرب يریاز تصاو رونیخود را ب تیهو ران،یا یبا الهام گرفتن از انقالب اسالم یجوامع اسالم
  )64ص(. شود  یدر جهان ظاهر م دیجد یقطب فرهنگ کیاسالم به عنوان  ب،یترت نیبه ا  و کنند یجست وجو م

  
1  

  
  

  
  :ت انتخابیسؤاالپاسخ 

  ".سؤال اول را تصحیح نمایید 4سؤال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  4مصحح گرامی اگر دانش آموز به بیش از "
  

ها و  هر اندازه مردم مطابق آرمان کند یم رییبر اساس عمل مردم تغ یو فرهنگ واقع یمرز و محدودة فرهنگ آرمان  13
                       )24ص(.    شوند یم یوارد فرهنگ واقع ها  عمل کنند، به همان اندازه، آرمان  ها ارزش

1  

 .     دختر و پسر بودن ایزمان تولد  ایمانند مکان  میندار ینقش یتیهو يها یژگیو یبعض يریما در شکل گ: یانتساب  14
 میدار يادینقش و سهم ز آنها  يریدر شکل گ ای میده یرا خودمان شکل م یتیهو يها یژگیاز و ياریبس: یاکتساب

  )33ص(        )نمره دارد گر،ید حیهر مثال صح(  یو روان یمانند صفات اخالق

1  

 یرانیمشترك اقوام ا یاسیجهان اسالم، از محدوده زبان س يفکر اتیدر ح انیرانیمشارکت فعال ا لیبه دل یزبان فارس  15
      )59ص(     .  افتیفراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان اسالم، در مناطق مختلف جهان اسالم، گسترش 

1  

  مثبت و منفی افراد هاي  آوري ابداعات و نو                                                                        16
  درونیعلل تحوالت فرهنگی                  

  هاي درون فرهنگ ها و بن بست بیرونی           کاستی                                                 
  )کتاب52صفحه(
  

1  

         باشد س  تر و تهدید از ناشی که ستا تبعیتی ؛کراهت با تبعیت-1  17
  )69ص(     .است همراه درونی میل و رضایت با که تاس تبعیتی  رضایت؛ با تبعیت-2 

1  

 نظام ینایابد  می سازمان مردم اکثریت ارادة  و خواست  با کند می ادعا که است سیاسی نظام نوعی دموکراسی لیبرال  18
  )74ص(    .است جهانی این و دنیوي حکومتی و شناسد رسمیت نمی ها بر فضیلتی و حقیقت  هیچ سیاسی

  

1  

 يجامعه  امکان تسلط جوامع و فرهنگ ها ه ک یتیگسترش فرهنگ آن است کاهش جمع ساز نهیجامعه زم هک یتیجمع  19
  )77ص(.   است یتیهو يا جامعه، مسئله کی يمناسب برا تیجمع نیرو تأم نیاز ا  آورد یبرآن جامعه را فراهم م گرید

  

1  

 يها وهیش یتمام گر،ید يو از سو پندارند یم زیاقتصاد را اساس همه چ ییگر غرب که از سو سلطه ياز کشورها یبرخ  20
تمام  يرو جنگ اقتصاد نیاز ا دانند؛ یرا اقتصاد م یاسالم رانیا لیپاشنۀ آش نند،یب یرا نابود شده م ياقتصادریغ
  )81ص(      .  اند کشور ما به راه انداخته هیرا عل ياریع

1  

  24  ".به پاسخ هایی که از نظر مصحح محترم به راهنماي تصحیح نزدیک است نمره تعلق می گیرد"  

 




