
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (1) شناسیجامعه

 انسانی همد



برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

351 54

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

 سؤا لهاي 1 تا 18

درصد مراجعه %80 تا 62%

سؤا لهاي 36 تا 54

درصد مراجعه از %45 تا 16%

18

    سؤا لهای دشوار

 سؤا لهاي 19 تا 35

درصد مراجعه %61  تا 46%

18سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 17 19

46%

16%

62%

80%

درصد مراجعه %80 به 62% درصد مراجعه %61  به %46درصد مراجعه از %45 به 16%

جهان اجتماعیفصل اول



 اجتماعی جهان

3 4 5 10 16 23 26 31

35 52

1 9 37 38 46

2 13 14 19 22 30 33 47

48

18 24 27 28 29 34 44 45

7 8 12 17

6 20 21 25 36 39 40 41

42 43 49 50 51 54

11 15 32 53

 با درخت دانش، گام به گام

پيشرفت خود را ارزيابي كنيد.

ميزان تسلط خود را با رنگ گام اول: 
 مشخص كنيد.

 مسلطمآبي: 
 مسلطمنسبتاً سبز: 
 مسلط نيستم.زرد: 

اگر در گام اول، به آن هاي بعدي: گام
مبحث مسلط نبوديد و دانش خود را در 

ارزيابي كرديد، در  زردحد رنگ 
هاي بعدي مطالعه و تمرين، در نوبت

توانيد صورتي كه پيشرفت كرديد مي
 هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد.خانه

جهان اجتماعی

فصل هايتستتعداد 

 تست 54

هاي نسبتاً دشوارتستتعداد 

تست 18

هاي دشوارتستتعداد 
 

تست 17

هاي دشوارترتستتعداد 

تست 19

 حداکثر درصد مراجعه

45
 درصد مراجعه حداقل

16

 حداکثر درصد مراجعه

80
 درصد مراجعه حداقل

62

 حداکثر درصد مراجعه

61
 درصد مراجعه حداقل

46

ردز    سبز     آبي

های ماکنش -1درس 
نسبتاً دشوار

دشوار

دشوارتر

ردز    سبز     آبي

های اجتماعیجهان -5درس 

ردز    سبز     آبي

های اجتماعیپدیده -2درس 

ردز    سبز     آبي

جهان اجتماعی -3درس 

ردز       سبز        آبي

تشریح جهان اجتماعی -4درس 

ردز    سبز     آبي

های اجتماعیارزیابی جهان-7درس 

ردز    سبز     آبي

پیامدهای جهان اجتماعی -6درس 
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 جهان اجتماعی :فصل اول

11

دارد؟ اشاره مفهوم کدام به ترتیبهب زیر عبارات از هریک -1
بزرگ هایمجموعه به اشاره برای کارگیریهب -
 اجتماعی جهان مهم ویژگی -
 آینده هاینسل به فرهنگ انتقال عدم -
 اجتماعی جهان فروپاشی ـ یکدیگر با اعضا ارتباط ـ اجتماعی جهان (1
عمومی آگاهی گیریشکل عدم ـ یکدیگر با اعضا همکاری ـ اجتماعی جهان (2
 اجتماعی جهان دگرگونی ـ نظم ـ جهان (3
اجتماعی جهان گیریشکل عدم ـ نظم ـ جهان (4

درستی نشان داده شده است؟بههای اجتماعی زیر در کدام گزینه جایگاه پدیده -2
 التحصیلی یک دوستشرکت در جشن فارغ -
 تصور برقراری صلح جهانی -
آموز جهت جشن نیکوکاری مدرسهانداز کردن دانشپس -
( کالن و عینی ـ ذهنی و کالن ـ عینی و فردی2 ( خرد و عینی ـ عینی و کالن ـ خرد و ذهنی1
( عینی و خرد ـ خرد و عینی ـ خرد و ذهنی4 عینی ـ ذهنی و کالن ـ خرد و عینی( خرد و 3

است؟ احتمالی انسانی، کنش پیامدهای از یککدام و دارد اشاره انسانی کنش ویژگی کدام به معلم یا دوست با فرد برخورد چگونگی تفاوت -3
است. وابسته انسان ارادۀ به که پیامدهایی ـ بودن معنادار و ارادی (1
 غیرارادی پیامدهای ـ بودن معنادار و ارادی (2
است. وابسته انسان ارادۀ به که پیامدهایی ـ موقعیت با داشتن تناسب (3
 غیرارادی پیامدهای ـ موقعیت با داشتن تناسب (4

تفاوت کنش یک فرد »و « تفاوت چگونگی برخورد آدمی با افراد آشنا و ناآشنا»، «تصمیم یک فرد برای انجام کاری که به غلط بودن آن آگاه است» -4
های کنش انسانی است؟یک از ویژگیمربوط به کدام ترتیببه« در دوران کودکی با کنش او در دوران بزرگسالی

 هاها ـ متناسب بودن با موقعیتآگاهانه بودن ـ متناسب بودن با موقعیت( 1

هاها ـ متناسب بودن با موقعیت( ارادی بودن ـ متناسب بودن با موقعیت2
 دار بودن( ارادی بودن ـ معنادار بودن ـ هدف3

دار بودن( آگاهانه بودن ـ معنادار بودن ـ هدف4

مشخص کنید. ترتیببهکاررفته را شناختی بهدر متن زیر، مفاهیم جامعه -5

شدت به سالمتی او آسیب دود سیگار به؛ فرد سالمندی که کنداقدام به کشیدن سیگار میدر یک میهمانی، یکی از میهمانان در حضور دیگران، »
و صاحب مهمانی از این اتفاق بسیار ناراحت  مهمانی را ترک کرده؛ فرد سیگاری خود را خاموش کند سیگارکند تا ، از او درخواست میرساندمی
«شود.می

 ( کنش انسانی ـ پیامد غیرارادی کنش انسانی ـ ارزش اجتماعی ـ کنش انسانی1
 ( کنش انسانی ـ پیامد غیرطبیعی کنش انسانی ـ ارزش اجتماعی ـ کنش اجتماعی2
پیامد طبیعی کنش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ کنش اجتماعی( کنش اجتماعی ـ 3
 ( کنش اجتماعی ـ پیامد ارادی کنش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ کنش انسانی4

است؟ درست دربارۀ عبارات زیر ترتیببهموارد کدام  -6

 انجام کنش با توجه به دیگران -  پیامدهای غیرارادی کنش انسان -

شرط تداوم پیامدهای جهان اجتماعی - ها عضویت موجودات زنده و نظم آن -

( قطعی ـ اجتماعی ـ تکوینی ـ مشارکت اجتماعی1

 های اجتماعی( احتمالی ـ انسانی ـ تکوینی ـ فرصت2

( قطعی ـ اجتماعی ـ اعتباری ـ مشارکت اجتماعی3

های اجتماعی( احتمالی ـ انسانی ـ اعتباری ـ فرصت4

65%

80%

05/11/97 

30%

74%

20/07/97 

31%

72%

17/03/98 

49%

73%

20/08/97 

69%

74%

05/11/97 

54%

70%

30/01/98 



پایة دهم انسانی -(1شناسی )جامعه  جهان اجتماعی :فصل اول

 

12

دارد؟ ارتباط عبارت، کدام با زیر موارد از هریک ترتیببه -7
 هادوراهی سر بر انسان گرفتن قرار -
مخلوقات سایر فعالیت برخالف انسان هایکنش بودن معنادار دلیل -
 دارهدف کنشگر ارادۀ به طبیعی پیامدهای نیاز عدم علت -
پیامدها از دسته این بودن احتمالی ـ اراده و هدف آگاهی، وجود ـ انسان کنش بودن دارهدف (1
 پیامدها از دسته این بودن احتمالی ـ انسانی کنش هایویژگی ـ انسان کنش بودن ارادی (2
 پیامدها از دسته این بودن قطعی ـ انسانی کنش هایویژگی ـ انسان کنش بودن دارهدف (3
 پیامدها از دسته این نبودن کنش ـ اراده و هدف آگاهی، وجود ـ انسان کنش بودن ارادی (4

؟است انسانی کنش پیامدهای از نوع کدام بیانگر «هادرس ماندن خاطر به و معلم توسط خوب نمرۀ دادن کنکور، سؤاالت به دادن پاسخ» ترتیببه -8

ارادی ـ غیرارادی ـ ارادی (2 ارادی ـ غیرارادی ـ غیرارادی (1

غیرارادی ـ ارادی ـ ارادی (4 غیرارادی ـ ارادی ـ غیرارادی (3

شود؟می اجتماعی جهان یک فروریختن یا دگرگونی موجب عاملی چه -9
بگیرد. شکل هاانسان اعتبار و قرارداد با اجتماعی جهان عناصر نظم و چینش هرگاه (1
 شود. توجهیبی اجتماعی جهان یک در کنشگران جایگاه و نقش به کههنگامی (2
 دهد. انتقال بعد نسل به را آن یا کند حفظ را خود فرهنگ نتواند نسل یک هرگاه (3
 باشد. خصوصی و فردی آگاهی نوع از اجتماعی جهان از افراد آگاهی هرگاه (4

نمایید. مشخص بودن غلط یا صحیح حیث از ترتیببه را زیر هایگزاره -10
 .است وابسته کنشگر خود به ی،اراد یامدهایپ از یبرخ -
 هستند. آن پیامدهای و آثار اجتماعی، هایپدیده سایر و است اجتماعی پدیدۀ ترینکالن اجتماعی، کنش -

 آید.نمی وجودبه آگاهی بدون کنشی، هیچ -
 است. جامعه افراد قبول مورد که است اجتماعی کنش انجام شیوۀ اجتماعی، ارزش -
غ - ص – غ – ص (4 غ - ص – غ – غ (3 ص – غ – ص – غ (2 ص - غ – ص – ص (1

است؟ زیر خالی جاهای کنندۀکامل گزینه، کدام عبارات -11
 شود.می متبلور ..... در اجتماعی هایآرمان -
 دارند. را اجرایی هایروش و هاتکنیک دربارۀ داوری توان .... علوم -
 شود.نمی تعیین افراد و جوامع دید براساس عقاید ...... مالک -
بگیرند. نادیده .... مرحلۀ در را آن مردم است ممکن که است اجتماعی جهان از ایمحدوده آرمانی، قلمرو -
عقیده – نبودن یا بودن آرمانی – تجربی – عقاید (2 عمل - نبودن یا بودن آرمانی – عقالنی – هاارزش (1
 عمل - بودن باطل یا حق – تجربی – هاارزش (4 عقیده - بودن باطل یا حق – عقالنی – عقاید (3

؟شودنمی محسوب کنش قلب، ضربان و نیستند زدن حرف به قادر کودکان انسانی، کنش ویژگی کدام دلیلبه ترتیببه -12
بودن ارادی ـ بودن آگاهانه (2 بودن آگاهانه ـ بودن ارادی (1
بودن دارهدف ـ بودن آگاهانه (4 بودن دارهدف ـ بودن ارادی (3

است؟ مرتبط موضوع و مفهوم کدام با ترتیببه ،زیر عبارات -13
 گیرد.می شکل هاانسان ارادۀ و آگاهی با اجتماعی جهان نظم -
دارند. هاانسان اجتماعی هایکنش در ایکنندهتعیین تأثیرات و اندطبیعی هایپدیده خشکسالی یا زلزله -
 است. اجتماعی جهان هایالیه و اجزا میان ارتباط پیامد -
برد.نمی ایبهره آن از و نیست آگاه آن به خود ولی است؛ برخوردار سرشاری استعداد از که آموزیدانش -
 هاپدیده عینی بُعد اهمیت ـ اجتماعی نهاد ـ اجتماعی هایپدیده تشخیص مالک ـ اعتباری پدیدۀ (1
اجتماعی جهان نیازهای تأمین ـ اجتماعی نظام ـ اجتماعی هایپدیده تشخیص مالک ـ تکوینی پدیدۀ (2
 هاپدیده ذهنی بُعد اهمیت ـ اجتماعی نهاد ـ اجتماعی جهان گسترۀ ـ اعتباری پدیدۀ (3
اجتماعی جهان نیازهای تأمین ـ اجتماعی نظام ـ اجتماعی جهان گسترۀ ـ تکوینی پدیدۀ (4

38%

70%

06/07/97 

41%

67%

20/07/97 

61%

65%

04/08/97 

37%

65%

05/11/97 

44%

64%

05/11/97 

49%

63%

20/07/97 

43%

63%

07/01/98 



شناسی کنکورجامعه
 

 جهان اجتماعی :فصل اول

13

است؟ مرتبط گزینه کدام با ترتیببه زیر عبارات از هریک -14

 انسان بودن پذیرتربیت -

اجتماعی جهان و زنده موجود بدن میان تفاوت -

 قانون به احترام -

 اجتماعی کنش ـ اجتماعی جهان نظم بودن تکوینی ـ تربیت و تعلیم نهاد ارزش (1

 اجتماعی کنش ـ هاآن اعضای میان نظم نوع ـ تربیت و تعلیم نهاد ۀعقید (2

اجتماعی کنش پیامد ـ زنده موجود بدن نظم بودن اعتباری ـ تربیت و تعلیم نهاد ارزش (3

 اجتماعی کنش پیامد ـ اعضا میان مشترک هدف ـ تربیت و تعلیم نهاد ۀعقید (4

است؟ صحیح اجتماعی، جهان آرمانی و واقعی قلمرو مورد در گزینه کدام -15

 جهان هایارزش در اجتماعی جهان هایآرمان و است خانواده و سیاست فرهنگ، مطلوب وضعیت واقعی، قلمرو (1

 دارند. قرار اجتماعی

 قلمرو کنند،می عمل هاآن به مردم که هاییارزش و واقعی قلمرو شوند، گرفته نادیده عمل در است ممکن که هاییارزش (2

 .دهندمی تشکیل را اجتماعی جهان آرمانی

 جهان واقعی قلمرو وارد هاآرمان اندازه همان به شود، عمل هاارزش مطابق اندازه هر اند،گشوده هم روی به اجتماعی جهان آرمانی و واقعی قلمرو (3

 شوند.می اجتماعی

 شود.می فراهم آرمانی به اجتماعی قلمرو ورود زمینۀ تربیت، و تعلیم از استفاده با (4

است؟ مربوط نمودار، از قسمت کدام به ترتیببه زیر موارد از هریک -16

زدن بوق معلم/ توسط خوب نمرۀ دادن درس/ گرفتن یاد

ج ـ ج ـ الف (1

د ـ ج ـ ب (2

ب ـ ب ـ الف (3

ج ـ د ـ ب (4

دارد؟ اشاره انسانی کنش ویژگی کدام به بزند، کار آن به دست خود معاش تأمین برای ولی نیست، درستی کار دزدی که بداند فردی که فرض این -17

  کند. انتخاب یا اراده را فعالیتی انجام باید آگاهی، برعالوه انسان (1

بشناسیم. توانیمنمی هاآن معنای به توجه بدون را انسانی هایکنش (2

 است. متناسب اجتماعی و زمانی هایموقعیت با انسانی هایکنش (3

است. وابسته او آگاهی به انسان فعالیت (4

معتقدند. … به شناسانمردم و تغییرند معرض در تربیش اجتماعی، جهان … هایالیه و است … پیامد اجتماعی هایجهان میان تفاوت -18

 متفاوت اجتماعی هایجهان ـ سطحی ـ نمادها و هنجارها هایتفاوت (1

 خطیتک نگاه ـ عمیق ـ اصلی اعتقادات و کالن هایارزش هایتفاوت (2

 خطیتک نگاه ـ عمیق ـ نمادها و هنجارها هایتفاوت (3

متفاوت اجتماعی هایجهان ـ سطحی ـ اصلی اعتقادات و کالن هایارزش هایتفاوت (4

55%

62%

06/07/97 

45%

62%

06/07/97 

45%

62%

20/07/97 

44%

62%

20/07/97 

37%

62%

05/11/97 
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؟است «ذهنی و عینی کالن، خرد،» اجتماعی هایپدیده بیانگر ،ترتیببه زیر، هایگزینه از یککدام -19

کنش -دادن هدیه -اجتماعی عدالت -شهر (1

هاآرمان -مسکونی هایساختمان -اقتصادی نظام -خواندن نماز (2

 مدارس -اداری هایساختمان -اجتماعی عدالت -دادن هدیه (3

 خدا به اعتقاد -اجتماعی هایارزش -عقاید -دینی نظام (4

است؟ مرتبط زیر نمودار و تصویر با ترتیببه گزینه کدام -20

 )الف( )ب(

 را یکسانی مسیر و نیستند یکدیگر شبیه اجتماعی هایجهان ـ داند.می علم آیندمی دستبه تجربی هایروش از که را علومی فقط متجدد جهان (1

 کنند.نمی طی

 و فرهنگ اجتماعی، جهان هر ـ کنند.می استفاده تجربی علوم از اهداف این به رسیدن برای و انددنیوی اهداف متوجه آدمیان متجدد، جهان در (2

 آورد.می وجودبه را خود مناسب تمدن

 کنند.می دنبال را تحوالتی خود، هایارزش و هاآرمان براساس هاتمدن و هافرهنگ ـ دهند.می دست از را خود آزادی و اراده هاانسان متجدد، جهان در (3

 پیشرفته جوامع با مقایسه در جوامع بعضی ـ شوند.می پیچیده اجتماعی نظام اسیر تدریجبه جهان، این بر تسلط خواهان افراد متجدد، جهان در (4

 دهند. قرار خود حرکت الگوی را پیشرفته جوامع باید جوامع این و اندماندهعقب

؟دارد اشاره فرهنگ نوع کدام به عبارت هر -21

شود.می پذیرفته ،بشر منافع برای الزم محدودۀ در دیگر جهان -

بیند.می طبیعت از فراتر را هستی -

 است. توحیدی فرهنگ از بشر انحراف محصول -

دنیوی فرهنگ ـ معنوی فرهنگ ـ اساطیری فرهنگ (1

اساطیری فرهنگ ـ معنوی فرهنگ ـ دنیوی فرهنگ (2

اساطیری فرهنگ ـ دنیوی فرهنگ ـ معنوی فرهنگ (3

 دنیوی فرهنگ ـ اساطیری فرهنگ ـ دنیوی فرهنگ (4

هستند. … و … ،ترتیببه «بیان آزادی» و «بیمار از عیادت» هایپدیده -22

عینی و کالن ـ ذهنی و خرد (2   عینی و کالن ـ عینی و خرد (1

ذهنی و کالن ـ عینی و خرد (4  ذهنی و خرد ـ عینی و کالن (3

یک از مفاهیم است؟مربوط به کدام ترتیببههریک از موارد ذکرشده،  -23

الف( امنیت، حقیقت و عدالت

 ب( رعایت حق تقدم در هنگام سوار شدن به اتوبوس

 های مواد مخدرج( آشنا کردن افراد جامعه با آسیب

( هنجار اجتماعی ـ کنش انسانی ـ کنترل اجتماعی2 ( هنجار اجتماعی ـ کنش اجتماعی ـ کنترل اجتماعی1

 پذیری( ارزش اجتماعی ـ کنش انسانی ـ جامعه4 پذیریاعی ـ کنش اجتماعی ـ جامعه( ارزش اجتم3
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هاییتفاوت و کندمی تبدیل دیگر اجتماعی جهان به را اجتماعی جهان یک که است هاییتفاوت جزء گردد،باز اجتماعی جهان در … به که هاییتفاوت -24

 با هستند، مختلف هایفرهنگ به متعلق که جوامعی و شودمی پذیرفته واحد اجتماعی جهان یک … گردد،بازمی آن مانند و نمادها حوزۀ به که

دهد. ادامه را دیگر … مسیر تواندنمی ،خود … حفظ با هاآن از یکهیچ اما کنند؛ استفاده یکدیگر تجربیات از توانندمی دارند، که متقابلی روابط

هویت ـ فرهنگ ـ درون ـ عقاید (1

 هویت ـ فرهنگ ـ بیرون ـ هاآرمان (2

  فرهنگ ـ هویت ـ درون ـ محوری عناصر (3

 فرهنگ ـ هویت ـ بیرون ـ محوری عناصر (4

؟است د ،ج ب، الف، مصداق ترتیببه موارد کدام -25
هاویژگیمفاهیم

الفدهند. ادامه را دیگری مسیر خود هویت حفظ با توانندنمی اجتماعی هایجهان

شناسد.نمی علم عنوانبه را علوم این متجدد جهانب

جآهنین قفس

اند.مانده عقب پیشرفته، جوامع با مقایسه در جوامع بعضید

 خطیتک نگاه ـ انسان وجود ابعاد شدن احاطه ـ وحیانی و عقالنی علوم ـ طولی نمودار (1

عرضی نمودار ـ آزادی و اراده رفتن دست از ـ تجربی علوم ـ متنوع اجتماعی هایجهان (2

 عرضی نمودار ـ مقدس و معنوی عناصر شدن طرد ـ فراتجربی علوم ـ خطیتک دیدگاه (3

 خطیتک نگاه ـ پیچیده اجتماعی نظام در اسارت ـ فراتجربی علوم ـ عرضی نمودار (4

نمایید. مشخص بودن، غلط یا صحیح حیث از را زیر عبارات ،ترتیببه -26

طلبد.می خاصی قواعد و آداب متفاوت، افراد به نسبت اجتماعی کنش -

 شوند. طبیعی هایپدیده به تبدیل توانندمی اجتماعی هایپدیده -

 ناپذیرند.استقالل هاانسان از اجتماعی هایپدیده -

 ص ـ غ ـ غ (4  غ ـ ص ـ ص (3  غ ـ غ ـ ص (2  ص ـ ص ـ غ (1

است؟ مرتبط مفهوم کدام با زیر عبارات از هریک ترتیببه -27
روند.می بین از مدتی از پس دیگر بعضی و آورندمی دوام طوالنی زمانی هاتمدن و هافرهنگ برخی -
برند.می سر به ابتدایی دورۀ در که هستند جوامعی حرکت الگوی پیشرفته، جوامع -
آورد.می وجودبه را خود مناسب تمدن و فرهنگ اجتماعی، جهان هر -
 هم عرض در اجتماعی هایجهان ـ عرضی نگاه ـ خطیتک نگاه (1
 خطیتک نگاه ـ خطیتک نگاه ـ هم عرض در اجتماعی هایجهان (2
 عرضی نگاه ـ خطیتک نگاه ـ هم عرض در اجتماعی هایجهان (3
خطیتک نگاه ـ هم عرض در اجتماعی هایجهان ـ خطیتک نگاه (4

است؟ چگونه تحوالت این مسیر و کنندمی دنبال را تحوالتی عواملی، چه براساس هاتمدن و هافرهنگ  -28

است. یکسان مختلف جوامع برای ـ جغرافیایی و تاریخی عوامل (1

 نیست. یکسان جوامع همۀ برای ـ نژادی عوامل (2

 نیست. یکسان جوامع همۀ برای ـ خود هایارزش و هاآرمان (3

است. یکسان مختلف جوامع برای ـ خود انتظارات و نیازها (4

است؟ ارتباط در مورد کدام با بترتیبه ر،یز عبارات از کیهر -29

 اجتماعی هنجارهای تحقق ابزار -

 هاارزش و عقاید جایگاه -

مختلف هایفرهنگ دربارۀ شناسانمردم نگرش با مناسب نمودار -

عرضی ـ سطحی الیۀ ـ اجتماعی ارزش (2 طولی ـ عمیق الیۀ ـ اجتماعی کنش (1

عرضی ـ عمیق الیۀ ـ اجتماعی کنش (4 طولی ـ سطحی الیۀ ـ اجتماعی ارزش (3
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 کنید. مشخص بودن «ذهنی و عینی» و «دامنه و اندازه» نظر از را زیر هایپدیده -30

«نوروز عید بازدید و دید ـ اقتصادی نظام ـ بیان آزادی»

 عینی و خرد ـ گسترده و کالن ـ کالن و ذهنی (1

 خرد و محسوس ـ محسوس و کالن ـ کالن و محسوس (2

 متوسط و ذهنی ـ محسوس و خرد ـ محسوس و ذهنی (3

متوسط و نامحسوس ـ نامحسوس و کالن ـ ذهنی و نامحسوس (4

است؟ صحیح هاارزش و هنجارها اجتماعی، کنش انسانی، کنش مورد در گزینه کدام -31

 گیرد.نمی شکل اجتماعی کنش بدون انسانی، کنش (1

 گیرد.نمی شکل هنجارها بدون اجتماعی، کنش (2

گیرد.نمی شکل هنجاری هیچ اجتماعی، کنش بدون (3

 است. اجتماعی کنش انجام شیوۀ اجتماعی، ارزش (4

نمایید. مشخص بودن غلط یا صحیح حیث از ترتیببه را زیر عبارات -32

 باشد. صحیح علمی نظر از که است آن اجتماعی جهان هایبخش شدن شناخته حق مالک یگانه -

 هستند. هاارزش و عقاید شناخت برای مهم ابزار دو وحی، و شهود -

 سخن هاآرمان و عقاید بودن باطل یا حق از توانندنمی هرگز کنند،می محدود تجربی دانش به را علم که اجتماعی هایجهان -

بگویند.

 بردارند. گام باطل سویبه و شده منحرف حق از اجتماعی، هایجهان است ممکن -

غ – ص – ص – غ (4 غ - غ – ص – ص (3 ص - غ – ص – غ (2 ص - ص – غ – غ (1

است؟ نمودار قسمت کدام به مربوط ،ترتیببه زیر موارد از یک هر -33

 اجتماعی اعتبار -

 عمومی اموال از مراقبت -

منا حادثۀ خبر خاطربه شدن ناراحت -

 کردن خرید به عالقه -

الف ـ ج ـ ب ـ د (1

ب ـ الف ـ د ـ ج (2

 ج ـ ج ـ ب ـ د (3

الف ـ د ـ ج ـ ب (4

کنند؟چون جهان غرب، اسالم، چین و هند یاد میهای اجتماعی متفاوت همشناسان بر چه اساسی از جهانمردم -34

ها شبیه کنند و همۀ آنهای اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس، مسیر یکسانی را نیز طی می( همۀ جهان1

اند.موجود زندهیک نوع 

توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و با حفظ هویت خود های اجتماعی مختلف با روابط متقابلی که دارند، می( جهان2

 توانند مسیر دیگری را ادامه دهند.می

 پیمایند.فی را میکنند و مسیرهای مختلهای خود تحوالتی را دنبال میها و ارزشها براساس آرمانها و تمدن( فرهنگ3

اند باید جوامع پیشرفته را الگوی خود قرار ماندهاند و جوامعی که به لحاظ تاریخی عقبمانده( در مقایسه با جوامع پیشرفته، بعضی جوامع عقب4

 دهند.
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؟نیست صحیح اجتماعی، هایپدیده با رابطه در ولی است، صحیح انسانی، کنش پیامدهای با ارتباط در گزینه کدام -35

 اجتماعی هایپدیده تمامی ـ شود.می محسوب او کنش ارادی پیامد دیگری سوی از او سالم پاسخ و کندمی سالم فردی (1

هستند. اجتماعی کنش پیامد کالن، و خرد

 از ـ اوست. کنش غیرارادی پیامد ،موضوع این که شودمی پاکیزه او صورت و دست گیردمی وضو مداوم، صورتبه که فردی (2

 آورند. وجودبه را اجتماعی هایپدیده مستقل طوربه توانندمی کنند،می عمل هدف و اراده و آگاهی با انسانی افراد که جاآن

 برای هاییمحدودیت و هافرصت اجتماعی، هایپدیده ـ هستند. انسان اراده و آگاهی به وابسته کنش خود همانند انسان کنش طبیعی پیامدهای (3

 آورند.می وجودبه هاکنش

 هستند. اجتماعی هاییپدیده عهد به وفای و اداری ساختمان ـ نشود. یا بشود انجام است ممکن انسان کنش احتمالی پیامدهای (4

؟نیست درست آن پیامدهای و اجتماعی جهان با ارتباط در گزینه کدام -36

 که شودمی پیامدهایی و هاالزام آمدنوجودبه باعث آید،می وجودبه انسان ارادۀ و آگاهی با اجتماعی جهان کهاین رغمعلی (1

کند.می ایجاد کنشگران، برای را هاییمحدودیت و هافرصت

 بسط از ،موجود جهان است ممکن و است یننو یااراده و یآگاه گسترش و شیدایپ ازمندین د،یجد یاجتماع جهان ساختن (2

 د.کن یریجلوگ آن

  است. افراد اجتماعی مشارکت به وابسته آنان پایداری و ثبات دارند، دنیوی رویکرد که اجتماعی هایجهان تنها (3

اند.سکه یک روی دو عبارتی به و اندوابسته یکدیگر به هامحدودیت و هافرصت ،دارند هاییمحدودیت و هافرصت اجتماعی، جهان مختلف هایبخش (4

های انسانی با پیدا کردن گسترش مهاجرت»و « توسط انسان زیست های زندگی اجتماعی ناشی از آلوده شدن محیطمحدود شدن فرصت»دو عبارت  -37

چه مفاهیمی هستند؟ بیانگر ترتیببه« ها و دریاها از طریق ستارگانها در بیابانمسیرها و راه

 ر متقابل جهان طبیعی و جهان اجتماعی بر یکدیگر( تأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی ـ تأثی1

 ( تأثیر متقابل جهان طبیعی و جهان اجتماعی بر یکدیگر ـ تأثیر جهان اجتماعی بر جهان طبیعی2

( تأثیر متقابل جهان طبیعی و جهان اجتماعی بر یکدیگر ـ تأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی3

 ( تأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی ـ تأثیر جهان اجتماعی بر جهان طبیعی 4

هریک از مفاهیم زیر، با کدام موارد ارتباط دارند؟ ،ترتیببه -38

«های طبیعی به جهان اجتماعیورود پدیده»و « های جهان طبیعی بر جهان اجتماعیتأثیر پدیده»

ها با خشکسالییابی در دریاها ـ مقابلۀ انسانها در اثر راهانسان ( افزایش سفرهای1

 اخت فلزات توسط انسانشن( احداث قنات ـ 2

 ( افزایش سفرها ـ آلودگی محیط زیست3

 هاخت فلزات توسط انسانشنایابی در دریاها ـ ( افزایش سفرهای انسان در اثر راه4

است؟ نادرست زیر، عبارات از یککدام -39

 گیرد.نمی شکل آگاهی بدون کنشی هیچ (1

  گیرد.نمی شکل هنجاری هیچ نباشد، اجتماعی کنش اگر (2

 است. مختلف اجتماعی هایجهان پیدایش معلول هاانسان اختیار و اراده معرفت، آگاهی، تنوع (3

دارد.برمی گام دنیوی زندگی از برخورداری جهت در و عالم این بر انسان تسلط جهت در متجدد، جهان (4

…جدید، اجتماعی جهان گیریشکل دنبالبه و است … نیازمند جدید، اجتماعی جهان ساختن -40

 ماند. خواهد باقی چنانهم قبلی هایالزام ـ مردم اصلی اعتقادات و کالن هایارزش حفظ (1

گذارد.می تأثیر آن اعضای اجتماعی فعالیت بر که آیدمی وجودبه جدیدی هایالزام ـ نوین ارادۀ و آگاهی گسترش و پیدایش (2

  شد. خواهند برداشته کامل طوربه قبلی هایالزام ـ مردم اصلی اعتقادات و کالن هایارزش حفظ (3

ماند. خواهد باقی چنانهم قبلی هایالزام ولی بگیرد شکل است ممکن جدیدی هایالزام ـ نوین ارادۀ و آگاهی گسترش و پیدایش (4
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؟نیست متجدد جهان هایویژگی جزء یککدام و دارد دنبالبه را پیامدهایی چه وجودآمدن،به از پس اجتماعی جهان -41

 ابزاری عقالنیت گسترش ـ ارادی پیامدهای (1

بشری هایآرمان و هاارزش ارزیابی امکان ـ غیرارادی و ارادی پیامدهای (2

 زداییتقدس ـ غیرارادی و ارادی پیامدهای (3

دنیا به معطوف حسابگرانۀ هایکنش رواج ـ ارادی پیامدهای (4

نتیجۀ چیست؟ ترتیببههریک از عبارات زیر  -42

 پابرجا ماندن جهان اجتماعی و دوام آن -

 آدمی برای آباد کردن این جهان هایعدم استفاده از توانمندی -

جهان صرفاً از مواد و موجودات خامی ساخته شده که همه در اختیار و کنترل بشر است. -

 های آن ـ رویکردهای دنیاگریز ـ گسترش عقالنیت ذاتیگیری پیامدها و الزام( شکل1

 ابزاری توجهی به استعدادهای دنیوی ـ زوال عقالنیت( مشارکت اجتماعی افراد ـ بی2

گرفتن استعدادهای معنوی ـ رشد علوم تجربیهای آن ـ نادیدهگیری پیامدها و الزام( شکل3

 ( مشارکت اجتماعی افراد ـ رویکردهای دنیاگریز ـ طرد عناصر معنوی و مقدس4

؟اندگزینه کدام علت ترتیببه زیر عبارات -43

 اجتماعی جهانیک  افراد اجتماعی مشارکت ماندن پابرجا -

 دنیاگریز هایفرهنگ -

 متجدد جهان در تجربی علوم از استفاده -

دنیوی اهداف به آدمیان توجه ـ جهان این کردن آباد برای آدمی هایتوانمندی از استفاده عدم ـ اجتماعی جهان پیامدهای ماندن باقی (1

 دنیوی اهداف به آدمیان توجه ـ آدمی فطرت گیریشکل فرصت ـ اجتماعی جهان جدید پیامدهای گیریشکل (2

معنوی و دنیوی اهداف به توجه ـ انسان معنوی نیازهای به توجهیبی ـ اجتماعی جهان هایمحدودیت و هافرصت ماندن باقی (3

معنوی و دنیوی اهداف به توجه ـ انسان وجود دنیوی ابعاد بسط مانع ـ اجتماعی جهان جدید هایالزام شدن برداشته (4

کدام گزینه، در ارتباط با تغییر جهان اجتماعی، صحیح است؟ -44

 طی این تغییرات های اجتماعیهای میان جهاندهد، از نوع تفاوتهای سطحی جهان اجتماعی رخ میهایی که در الیه( تفاوت1

 شود.گردد و جهان اجتماعی با حفظ هویت خود، دگرگون میمختلف محسوب می

هایی است که منجر به تغییر جهان ( رشد و افول اقتصاد، کاهش و افزایش جمعیت و تغییر زبان و لهجه از جمله دگرگونی2

شود.اجتماعی شده و گاه به ظهور جهان اجتماعی جدید منجر می

شود، از نوع ها مربوط میها و آرمانهایی که به ارزشپذیرد و تفاوتهای مختلفی را در درون خود مید، تحوالت و صورت( یک جهان اجتماعی واح3

 های اجتماعی مختلف است.های میان جهانتفاوت

شود، از ها و هنجارها مربوط میزشهایی که به حوزۀ ارتوان از نوع تغییر جهان اجتماعی دانست و تفاوت( هر نوع تغییر در زندگی اجتماعی را می4

 های اجتماعی است. های میان جهاننوع تفاوت

تأثیری در جهان  شود، چهمربوط می« های کالنارزش»و « های سطحی جهان اجتماعیالیه»، «عناصر ثابت و محوری»هایی که به تفاوت ترتیببه -45

کنند؟اجتماعی ایجاد می

 -شوند. در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می -کنند. جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می( یک 1

 آورند.وجود میهای اجتماعی مختلف را بههای میان جهانتفاوت

موجب  -نند. کیک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می -شوند. ( در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می2

شوند.های اجتماعی مختلف میتفاوت میان جهان

در درون  -آورند. وجود میهای اجتماعی مختلف را به های میان جهانتفاوت -کنند. ( یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می3

 شوند.یک جهان اجتماعی واحد واقع می

یک جهان اجتماعی را به  -شوند. در درون یک جهان اجتماعی واحد واقع می -کنند. ختلف را ایجاد میهای اجتماعی مهای میان جهان( تفاوت4

 کنند.جهان اجتماعی دیگر تبدیل می
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؟دارد ارتباط عبارت کدام با زیر موارد از هریک ،ترتیببه -46

اجتماعی جهان به متعلق هایپدیده تشخیص -

 اجتماعی جهان گسترش -

 هاانسان اجتماعی کنش حاصل -

قانون به احترام - انسان توسط اعتباری هایپدیده ایجاد - انسان زندگی با هاپدیده ارتباط (1

 خانواده ـ اجتماعی جهان به تکوینی هایپدیده ورود ـ خاص قاعدۀ و معیار به نیاز (2

 زلزله برابر در مقاوم هایخانه ـ هاپدیده بندیدسته ـ خاص قاعدۀ و معیار به نیاز (3

 زیست محیط و طبیعت آلودگی ـ هاپدیده بندیدسته ـ انسان زندگی با هاپدیده ارتباط (4

؟است ارتباط در گزینه کدام با «کند.می تعیین اجتماعی جهان در را ثروت آوردندستبه هایکژراهه یا مقبول و درست راه اقتصاد، نهاد» عبارت -47

دارند. مشابهی انواع و اشکال و دارند حضور اجتماعی هایجهان تمامی در نهادها (1

 طرد را قبول غیرقابل هایشیوه متقابالً و سازدمی معین را افراد نیازهای از بعضی تأمین قبول قابل ۀشیو اجتماعی نهاد هر (2

 کند.می

 جهان و افراد عمومی نیازهای اغلب رفع برای که است نمادهایی و هنجارها ها،ارزش عقاید، از ایمجموعه اجتماعی نهاد (3

 کند.می پیدا اختصاص اجتماعی

 دارد. نیاز آن به بقا برای که است اجتماعی جهان هایالیه و اجزا جداگانۀ تحلیل و تجزیه پیامد اجتماعی نهاد (4

؟نیست صحیح اجتماعی نهادهای با ارتباط در گزینه کدام -48

 است. تربیت و تعلیم نهاد در شدهپذیرفته هنجارهای از «است بهتر نادانی از دانایی» (1

 دارند. متفاوتی اشکال و انواع ولی دارند، وجود اجتماعی هایجهان تمامی در نهادها (2

شوند.می آشکار اجتماعی نهادهای بگیریم، نظر در هم با ارتباط در را اجتماعی جهان هایالیه و اجزا وقتی (3

 کند.می تعیین اجتماعی جهان در را ثروت آوردندستبه هایکژراه یا مقبول و درست راه اقتصاد، نهاد (4

مربوط به کدام است؟ ترتیببه، «پابرجایی جهان اجتماعی»و « عامل تحقق جهان اجتماعی»، «بستر ایجاد جهان اجتماعی»هریک از موارد  -49

های آدمیان ـ کنش و رفتار انسان ـ مشارکت اجتماعی افراد( اعتبار و خواسته1

های آدمیان ـ کنش و رفتار انسان ( مشارکت اجتماعی افراد ـ اعتبار و خواسته2

 های آدمیان ـ مشارکت اجتماعی افراد ـ کنش و رفتار انسان ( اعتبار و خواسته3

های آدمیان ( مشارکت اجتماعی افراد ـ کنش و رفتار انسان ـ اعتبار و خواسته4

 منزلبی زندگی کاروان / است گل و آب آدمی نگاهش در» ،«است روشن چراغش آتش، همین از / است فن و علم از افرنگ قوت» عبارات و ابیات -50

 هایویژگی از کیکدام به بیترتبه « «هاگروه و افراد تمایالت به امور این داوری سپردن و هاآرمان و هاارزش داوری امکان رفتن بین از» و «است

دارد؟ اشاره غرب متجدد جهان

  ذاتی عقالنیت زوال -زداییتقدس – ابزاری عقالنیت گسترش (1

  ابزاری عقالنیت گسترش - زداییتقدس – ذاتی عقالنیت زوال (2

  ابزاری عقالنیت گسترش - دنیوی رویکرد – ابزاری عقالنیت گسترش (3

 ذاتی عقالنیت زوال - دنیوی رویکرد – ذاتی عقالنیت زوال (4
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؟است نادرست یاجتماع یهادهیپد با رابطه در و درست آن یامدهایپ و یاجتماع جهان با ارتباط در نهیگز کدام -51

 به و اندوابسته گریکدی به هاتیمحدود و هافرصت ،دارند ییهاتیمحدود و هافرصت ،یاجتماع جهان مختلف یهابخش (1

 هاانسان به هاآن اتیح و ثبات که چرا ،شوند مستقل توانندینم گاهچیه یاجتماع یهادهپدی ـ اند.سکه کی یرو دو یعبارت

 .است وابسته

 یهادهپدی ـ است. افراد یاجتماع مشارکت به وابسته آنان یداریپا و ثبات دارند، یویدن کردیرو که یاجتماع یهاجهان صرفاً (2

.است وابسته هاانسان به هاآن اتیح و ثبات که چرا شوند مستقل توانندینم گاهچیه یاجتماع

 خرد یاجتماع یهادهپدی فقط ـ است. افراد یاجتماع مشارکت به وابسته آنان یداریپا و ثبات دارند، یویدن کردیرو که یاجتماع یهاجهان صرفاً (3

 یمعنادار یاجتماع یهادهیپد کنند،یم عمل هدف و اراده ،یآگاه با کنشگران که علت نای هب هادهیپد نیا ند،یآیم وجودبه گریکدی با ارتباط ۀلیوس به

.هستند

 کی یرو دو یعبارت به و اندوابسته گریکدی به هاتیمحدود و هافرصت ،دارند ییهاتیمحدود و هافرصت ،یاجتماع جهان مختلف یهابخش (4

 هدف و دهارا ،یآگاه با کنشگران که علت نای هب هادهیپد نیا ند،یآیم وجودبه گریکدی با ارتباط ۀلیوسبه ،خرد یاجتماع یهادهیپد فقط ـ اند.سکه

.هستند یمعنادار یاجتماع یهادهیپد کنند،یم عمل

است؟ صحیح اجتماعی، ارزش با رابطه در اما نیست صحیح ،اجتماعی پدیدۀ با ارتباط در یککدام -52

 مقتضی اجتماعی، هایارزش ـ اند.اجتماعی هایپدیده همان دارند، دنبالبه که پیامدهایی و انسانی هایکنش (1

 هستند. خود با متناسب هایکنش

 یکهیچ نباشد، انسانی کنش اگر ـ گیرد.می شکل اجتماعی، هایپدیده دیگر با تناسب در اجتماعی هایپدیده از هریک (2

  شوند.نمی محقق اجتماعی هایارزش از

 به نسبت جامعه یک افراد که هستند هاییارزش از دسته آن اجتماعی، هایارزش ـ کنند.نمی پیدا تحقق یکدیگر از مستقل اجتماعی، هایپدیده (3

دارند. تمایل و گرایش هاآن

 ناشناخته هایارزش با متناسب که را هاییکنش باشند، کرده پیدا اجتماعی صورت که هاییارزشـ  است. اجتماعی کنش اجتماعی، ۀپدید نخستین (4

کنند.می کنترل باشند، مغایر و

؟نیست مرتبط «ند.اتغییرپذیر آرمانی و واقعی قلمرو در گرفتن قرار جهت از ولی نداثابت خود هرچند حقایق» عبارت با گزینه کدام -53

  بالعکس. و دارد وجود باطل پذیرش و حق از انحراف امکان اجتماعی، هایجهان برای (1

.دنسته هاآن پذیرش عدم یا و پذیرش از مستقل و شوندنمی تغییر دچار اجتماعی هایجهان گرایش و بینش مدار بر هاآرمان (2

 ماعیاجت هایجهان مردم جهل یا آگاهی و توجهیبی یا توجه براساس هاکنش و هنجارها و هاارزش عقاید، بودن باطل و حق (3

 شود.می تعیین هاآن به نسبت مختلف

 بروند. حق سمت به و کنند خروج باطل از بچرخند، باطل یا حق مدار بر توانندمی اجتماعی هایجهان (4

شده، با کدام موارد ارتباط دارند؟های مشخصدر متن زیر عبارت به ترتیب، -54

سلطنتی با امتیازات فئودالی برای بود. ساختار اجتماعی فرانسه،  دست ملت فرانسهبهسیاسی  -های اجتماعی ای از دگرگونیانقالب فرانسه دوره»

نتیجۀ ظهور  . بعضی از دالیل اجتماعی و سیاسی شروع انقالب،، نظام سلطنتی به جمهوری امپریالیستی تغییر یافتبود. پس از انقالب اشراف

«، مثالً آرزوی آزادی و جمهوریت بود.های عصر روشنگریایده

ــ الزام( انسان 1 ــ انسان میها و پیامدهای این جهان، سایۀ خود را بر وجود انسان میکنشگری فعال است. ـ تواند گستراند. ـ

 آید.های انسان پدید میدر جهت تداوم جهان خود حرکت کند. ـ جهان اجتماعی از بستر خواسته

تواند در  گذشتگان پدید آمده است. ـــ انسان میگشاید که توسط ( انسان کنشگری منفعل نیست. ـــ انسان در جهانی دیده می2

 ی نوین است.مسیر حرکت به سوی جهانی جدید گام بردارد. ـ ساختن جهانی جدید، نیازمند گسترش معرفت، آگاهی و اراده

ــ الزام   3 ــ ساختن   ها و پیامدهای این جهان، سایۀ خود را بر وجود انسان می  ( انسان کنشگری منفعل نیست. ــ جهانی جدید، نیازمند گستراند. ــ

 آید.های انسان پدید میجهان اجتماعی از بستر خواسته -گسترش معرفت، آگاهی و ارادۀ نوین است. 

ــ انسان در جهانی دیده میهای انسان پدید می( جهان اجتماعی از بستر خواسته4 ــ ساختن آید. ـ گشاید که توسط گذشتگان پدید آمده است. ـ

ترش معرفت، آگاهی و ارادۀ نوین است. ـ انسان کنشگری منفعل نیست. جهانی جدید، نیازمند گس
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