
باسمه تعالی

رشته:  علوم ریاضی پاسخ نامه  امتحان علوم اجتماعی

 عبارتهای درست را با )ص( و وعبارتهای نادرست را با )غ( مشخص کنید.  1

ص   (و             غه(              ص  د(           غ     ج(            غ    ب(         صالف( 

گزینه مناسب را انتخاب کنید. 2

ب( هدف دار بودن -1-2

( کنش اجتماعیب - 2-2

ارادی بودنج(  -3-2

اجتماعید( هنجار -4-2

ب( فرهنگ -2-5

وحیو  عقلالف(  -2-6

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 3

پدیده اجتماعی( 1-3

خرده فرهنگ( 2-3

هویت( 3-3

فرهنگ واقعی( 3-4

سرمایه داری( 3-5

ال بزنید:ثبرای هرکدام از موارد زیر یک م 4

.  گفتگو با یکدیگرب(   سالم واحوال پرسی کردنالف(   

خیر ، زیرا یکی از ویژگی های مهم کنش انسانی، ارادی بودن است و این فعالیت ها ، غیر ارادی هستند. 5

پیامده های ارادی خود کنش محسوب می شوند و وابسته به ارادهکنشگر یا دیگری  .وغیر ارادی تقسیم می شوند.دو دسته ارادی به 6

 می باشد. پیامدهای ارادی ، احتمالی هستند یعنی ممکن است انجام شود یا نشود.

ی هستند یعنی حتما انجام می شوند. این پیامدها ، قطعکنش نیستند بلکه نتیجه طبیعی کنش هستندپیامدهای غیرارادی ، 

اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزشهای اجتماعی مانند عدالت و امنیت و.. محقق نمی 7

شوند.

در مواردی ممکن است عقاید ، ارزشها و هنجارها ومهارت های پذیرفته شده در یک خرده فرهنگ ، ناسازگار و مخالف فرهنگ  8

مانند خرده فرهنگ اوباش وگدایاناین خرده فرهنگ، ضد فرهنگ نامیده می شود.عمومی باشد. در این صورت 

ط گذشتگان ما پدید آمده است. اما هریک از ما صرفا کنشگری منفعل ما انسانها در جامعه ای چشم به جهان می گشاییم که توس 9

نیستیم بلکه می توانیم برای تداوم و پیشرفت این جامعه تالش کنیم یا به سوی  جامعه وفرهنگ دیگری گام بر داریم.

برنامه ریزان تالش می کنند تا از طریق تعلیم و تربیت زمینه تحقق بیشتر آرمانها و ورود آنها به  قلمرو واقعی جهان اجتماعی را  11

 فراهم آورند

 یی که از نظر علمیکه به لحاظ علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و بخش ها فرهنگهر بخش از  11

صحیح و مطابق فطرت انسان باشد، حق است. عقیده به توحید)حق( ، ظلم و بی عدالتی) باطل(

ز می داند. در حالی که غرب بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تاکید و تمرکز دارد وهر نوع تصرفی را در طبیعت و بدن مجا 12

در طبیعت وبدن خود دخل وتصرف کند.، انسان حق ندارد خالف اراده حکیمانه الهی فرهنگ اسالمیدر

نشانه این است که امکان خطا واشتباه در شناخت هویت وجود دارد. 13

هر کدام از موارد زیر ، نشان دهنده تاثیر کدام یک از ابعاد هویت بر دیگری است؟ 14

 نفسانی عدب برتاثیر بعد جسمانی الف( 

نفسانیبعد تاثیر بعد اجتماعی وفرهنگی برب( 

موفق و پیروز باشید


