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 هویت اول   درس 1 2 3 4

درعلوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد......وبه انجام دهنده.........می -1       * 
 گویند.     

 د(ارادی،کنشگر  کنشگر         الف(هدف،کنشگر      ب(کنشگر،کنش                ج(کنش، 

 کدام گزینه صحیح است؟  -2      * 
 آگاهانه نیست وبدون آگاهی انجام می شود.الف(کنش      
 در کنش به معنای آن توجه ندارند. ب(انسان ها     
 ج(کنش هدف داراست.     
 د(کنش غیر ارادی است     

 برای انجام کنش عالوه بر آگاهی...........انسان نیز ضروری است.-3  *  
ج(پیامد غیرارادی                                       الف(پیامد ارادی                  ب(اراده            

 د(معنی کلمات

 کدام گزینه کنش نیست والزم نیست کنشگری آنهارا انجام دهد؟ -4    *

                  الف(پلک زدن             ب(ضربان قلب                 ج(پیامدهای غیر ارادی 
 د(همه ی موارد

 م می کند،پاسخ دادن یا ندادن به او............کنش او محسوب می شود.فردی سال -5 *   
 د(همه ی موارد   ج(کنشگر                    الف(پیامد ارادی              ب(پیامدغیرارادی   

 هویت درس دوم    

 گویند می.........  ان پیامدهای و اجتماعی کنش به-6    *
  اجتماعی های پدیده( اجتماعی د های ارزش(انسانی ج پدیده( بطبیعی  های پدیده(الف

 تعریف کنش اجتماعی؟.7    *

 کنشی است که در حضور دیگران انجام نمی شودالف( 

 ن توجه به ان ها صورت می گیردوکنش که در حضور دیگران ولی بدب( 

 هیچ کدام ج( 

 می شود کنشی است که با توجه به دیگران انجام د( 

 هستند ارزش ها از جنس .......8    *

 وسیله الف(

 گاهیآ ب(

 ثروتج( 

 و مقصود هدف د( 
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 عقاید ارزش ها و هنجار ها از طریق ........و....... به افراد منتقل می شود.9    *

 وراثت  و  امعهجالف( 

 های طبیعی ههای اجتماعی و پدید هپدید ب(  

 هیچکدام ج(  

 جامعه پذیری و کنترل اجتماعید(  

 . به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ......... گویند.10 *   
 الف( پدیده اجتماعی  ب(پدیده فرهنگی  ج(هنجار اجتماعی   د( ارزش اجتتماعی

 درس سوم هویت    

 می زندگی یکدیگر با متمادی سالیان برای که شود می گفته ها انسان از گروهی به .11    *
  ..کنند
 جامعه(د         بیلهق( ج         شورک(بمدن       ت(الف

 .هستند عمیق تر....... یها هیال دینماد ها هنجار ها ارزش ها و عقا. .12    *
 فرهنگ د(    جامعهج(    اخالق ب(    هنجار   الف(

 

 ؟است سازگار ی؛ اغلب با چه فرهنگخرده فرهنگ . .13    *
فرهنگ  د(   جامعه  یهنجار هاج(        یاجتماعفرهنگ ب(     یارزشفرهنگ الف(
 یعموم

 

 رابطه جامعه و فرهنگ همچون.............است .14 *   
 جان و روح   د( اعضای خانوادهج(      جسم و کالبدب(        جسم و جانالف(

 

 .است بوده ما جامعه،................... ساختن در ما پیشینیان سهم .15   * 
 مهمتر از( د    بیشتر از  (ج      از کمتر(ب      ندازهبا(الف

 درس چهارم هویت    

 اما میدانند یماالز را آن رعایت و میکنند جانبداری آن از جامعه یک مردم که . ارزشهایی16   * 
 بگیرند.فرهنگ.......... نامیده می شود. نادیده را آن است ممکن درعمل

 حق( د      آرمانی(ج      شدهفراموش (ب      واقعی (الف

 .میکند تغییر ........مردم اساس بر واقعی فرهنگ و آرمانی فرهنگ محدودة و . مرز17 *   
 آرمان( د      بینش(ج      تفکر(ب      عمل( الف

و  ......صحیح و مطابق فطرت انسان باشد،  بخشهایی از فرهنگ که از نظر علمی. 18  *  
 .است ......ظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد،بخشهایی که از ن
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فرهنگ  (ج      فرهنگ حق، فرهنگ باطل(ب      فرهنگ خاص، فرهنگ عوام( الف
 ب و ج( د      ، فرهنگ واقعیآرمانی

 . ..... و............. دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزش هاست.19 *   
( د      فرهنگ بومی، فرهنگ واقعی (ج      عقاید و رسوم(ب      عقل و وحی( الف

 فرهنگ حق و باطل

خود وارد میکنند و با  ...........جوامع مختلف با ایمان به حق، حقیقت را به فرهنگ .  20  *  
 .شان وارد مینمایند........عمل کردن براساس این عقاید و ارزشها، آنها را به فرهنگ 

( د      فرهنگ حق، فرهنگ باطل (ج      واقعی -آرمانی(ب      آرمانی-واقعی( الف
 فرهنگ ارزشی  -فرهنگ بومی 

 درس پنجم هویت    

 پاسخ پرسش به کیستی.......فرد را تشکیل میدهد    .21 *   

 (اخالق د    ذات )ج    ( شخصیتب   (هویتالف

 .ویژگی اخالقی هر فرد........است22 *   

 ( ذات د  ( هیچکدامج  (انتسابی ب  سابی(اکتالف

  ؟. کدام وبژگی هوییتی متغییر است23   * 
 ( زمان تولد د ( جایگاه فرد در اجتماع  ج  (پدرومادرب  ( مکان تولدالف

 .هویت هر جامعه براساس ...... ان جامعه شکل میگیرد24    *
 دار(همه مود     (ارزش هاج     ( آرمان هاب     (عقایدالف

 .ویژگی هویتی  دختر یا پسر بودن....است  .25  *  

  ردیف( د  یر انتسابیغ(ج  ( انتسابیب  اکتسابیالف 

 درس ششم هویت    

در .........دارد  یتیچه موقع داندیبه صورت.......... نم گریانسان بر خالف موجودات د. .26  *  

 .بر عهده اوست یفیچه وظا تیموقع نیودرا
 جامعه_یارادد(    خانواده_یزیغرج(    جامعه_یزیغرب(    خانواده_یارادالف( 

 .دهدیخود را شکل م یاجتماع تیو عمل به آن ها هو نهیانسان با توجه به کدام گز .27    *
 2و1 نهیگزد(  کاردرجامعهج( خود فیحقوق و تکال یریادگب(ی خود تیشناخت موقعالف( 

 دهد؟یرا به فرد آموزش م یزیبقاوتداوم چه چ یراب یهر جامعه ا. .28    *
 همه مواردد(      اههنجار ج(      ارزش هاب(    دیعقاالف( 

که  یریکند و مس یدنبال م یاجتماع یمشارکت در زندگ یکه هر فرد برا یندیبه فرا. .29   * 

 .ندیگو ی........ مشودیم یافراد ط یاجتماع تیشکل دادن به هو یبرا
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 یکنترل اجتماعی    د(ریجامعه پذی    ج(اجتماع تیهوی  ب(اجتماع یجروکالف( 

 ؟یاجتماع کیانواع تحر. .30 *   
 یو جهش یو نزول یصعودی    ب(و افق یو نزول یصعودالف( 

 یو صعود یو افق یجهشی      د(و عرض یوافق ینزولج(

 هویتهفتم درس     

 شود؟ ینم یفرهنگ جامعه دچار تحول کی درچه صورت .31 *   
  خود یو ارزش ها دیبر عقا یفشار درصورت پاالف(
 3و1 د(   یدرصورت تعامل فرهنگج(  وین و جدیدن دیعقا رشیدرصورت پذب(

 دارد؟ اشاره یبه چه مبحث "نسوا اهلل فانساهم انفسهم نیوال تکونوا کالذ" هیآ. .32 *   
 ریوخودبا د(      قواتج( ی    نگاه حماسب( ی  دینگاه تو حالف(

آن جهان و انسان  قتیآن با حق یاعضا ییجامعه مانع آشنا های و ارزش دیاگر عقا .33    *
 . شده است------------شود آن جامعه دچار 

  یقیحق یگانگیاز خود بد( یغرب زدگج( یمجاز یگانگیاز خود بب( یزاریاز خود بالف(

  ن با اسالم آشنا شدند ؟بازرگانا قیکدام کشور از طر .34   * 
  وناند(ی ی   اندونزج(   مصرب(   رانیاالف(

 ردیگیشکل م -------هر جامعه بر اساس یفرهنگ تیهو .35  *  
 یباورها-دیعقای د(ارزش فرد -دیعقای ج(ارزش اجتماع -دیعقاب( مذهب-دیعقاالف(

 اجتماع

 درس هشتم هویت    

  

 

 .گذاشتند کنار را خود یاساطیر و مشرکانه .............عناصراب آشنایی از پس ایرانیان.. 36  *

 کدام هیچ (د        2-1(گزینهج        اسالم (دینب    اروپایی (فرهنگالف

 چیست؟ البانق هایپیامد ترین مهم از یکی. 37   * 

 3-2(گزینههویتی     د (تحوالتسیاسی    ج (پیامداقتصادی   ب (پیامدالف

 ستا...........اسالمی جامعه فرهنگی هویت 38 *   

 (هیچکدامد     2-1(گزینهج    (اساطیریب   (توحیدیالف

 شود می محسوب ای جامعه هر در تحوالت ترین مهم ..........از.39 *   

 2-1 (گزینهها    د (شورشها    ج جنگ ب(    ها (انقالبالف

 برید.ب نام را هویتی منازعه ترین مهم عرصه . 40    *
 ( الف و جد   (رسانهج     (خانوادهب   مجازی  (فضایالف
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 درس نهم هویت    

رای اعمال سیاست های جامعه وجود دارد چه چیزی را بی که یمجموعه سازوکارها 41 *   
  تشکیل میدهد؟

 جمهوری اسالمید(   نظام پادشاهیج(  نظام جمهوری خواهب(  نظام سیاسیالف(

.... الهی باشد و تبعیت از ان نیز با رضایت صورت گیرد قدرت اگر مطابق قانون و احکام..42 *   
 دارد.

حکومت و د(  محبوبیت و قدرتج(  مقبولیت و محبوبیتب( مشروعیت و مقبولیتالف( 
 مقبولیت

 فعالیت و حضور فضیلت و حقیقت براساس مردم اکثریت آن در که را حکومتیارسطو . 43  *  
 .میخواند...........دارند،

 لیبرال دموکراسی(د   لیبرالیسم      (ج              جمهوری( ب         اسیدموکر(الف 

 چه موجودی دارای قدرت است؟ 44 *   

موجودی که برای رسیدن به ب(   موجودی که کاری را با اگاهی و اراده انجام دهدالف(
 تموجودی که دارای شعور اسد(   موجودی که دارای فرهنگ استج(   هدفش تالش کند

 ...............هرگاه قدرت اجتماعی برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد 45 *   

مجموعه پدید می د( جامعه پدید می ایدج( نظام پدید می ایدب( سیاست پدید می ایدالف(
 اید

 درس دهم هویت    

 ..بر می آید......... اعضای و افراد صرفا از عهدة آن به عمل و پذیرش فرهنگ، شناخت 46   * 
 فرهیختگان(د   جامعه    (دانشمندان             ج( ب    مسئولین    (الف

 . گسترش فرهنگ وابسته به ........است.47    
 الف و ج(د   افزایش جمعیت جامعه    (ج            هویت( ب    پایبندی به آن  (الف

 .باشد جمعیت کاهش یا افزایش جهت میتواند در .................. سیاست های. 48   * 
 هر سه مورد   (د جمعیتی           (ج         اقتصادی( فرهنگی     ب( الف 

 در شرایط تحریم اقتصادی چیست؟ آن هویت احیای و ایران اقتصاد نجات . راه49  *  
 رد  هر سه مو (د         فرهنگ سازی(ج         اقتصاد مقاومتی( صرفه جویی     ب(الف
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 . در گذشته اقتصاد ما وابسته به ...................بوده است. 50 *   
 کشاورزی   (د صنایع دستی        (ج         گردشگری( نفت     ب(الف

 


