






پایه دهم انسانی                        1یپاسخنامه جامعه شناس  

: الف سوال  

غ-5غ            -4غ          -3غ         -2   غ – 1  

: ب سوال   

محبت -4سرمایه داری             -3     یریجامعه پذ-2           حق  -1  

: ج سوال   

    ج-5ب       -4ب       -3ج          -2ب        -1

: د سوال   

نهاد اجتماعی-4اقناع              -3       یجمهور-2     یآرمان اجتماع-1   

: ه سوال   

امعه نبویتحول جامعه جاهلی به ج -2            یهیتنب   یقی، تشو یغیتبل-1    

   ییطالق ،فرهنگ مصرف گرا شیباالرفتن سن ازدواج ، افزا -5حق و بطل      -4            وحی عقل و-3

   نژاد خاص وجود دارد کی یامکان تحرک فقط برا -6

: و سوال   

       کند یم دیرا تهد عتیانسانها طب یاجتماع یالف( زندگ-1

شوند یدرمان م یروان یبا کمک قوا یمانجس یها یماریاز ب ی( برخب  

یابزار تیفرصت: بسط و توسعه عقالن-2   

کندیم بیرا  تعق یویکه اهداف دن یعقالن یغلبه کنش ها ای  یذات تیزوال عقالن ای نی:  قفس آهنتیمحدود   

 یرونیاز علل ب یگردد  دوم ناش یباز م یجهان اجتماع یاعضا یها تیها و فعال یکه به نوآور یعلل درون -3  

است گرید یاجتماع یاز جهان ها یریپذ ریتاث امدیاست و پ  

 ییخود از پاسخگو یها تیظرف یتمام یریکه با وجود به کارگ دهدیرخ م یهنگام یمرگ جهان اجتماع-4  

ماند یانسان ها باز م یو معنو یفطر ای یو جسمان یعیطب یازهایبه ن  



 نشیکند و حالت فعال و خالق خود را در گز یعمل م یدیخود باخته به روش تقل یجهان اجتماع-5  

فرهنگ گذشته خود  تواندینه م دهدیخود را از دست م  خیارتباطش را با فرهنگ و تار دهدیاز دست م یفرهنگ

آن را رها کند تواندیرا تداوم بخشد و نه م . 

تعامل و داد و  گرید یاجتماع یخود با جهان ها یزش هاآرمان ها و ار دیبا حفظ عقا یاگر جهان اجتماع-6  

و در صورت  ردیبگ گرید یرا از جهان اجتماع یعناصر یزندگ وهیستد داشته باشد و در محدوده هنجارها و ش

کند یفراهم م اخود ر شرفتیگسترش و پ نهیآورد زم دیالزم را در آنها پد راتییلزوم تغ  

 

بلکه سکوالر و  ستین یریاساط یحت ای یدیتوح یجوامع اسالم یهنگفر تیمستشرقان هو دگاهیدر د-7   

و  انهیقم گرا نیدر قالب عناو تیهو نیشود ا یآن محدود م ییایو جغراف یخیاست و به ابعاد تار یویدن

کندیم میترک عرب و فارس تقس ریرا در بام مختلف نظ یآمد و ملت اسالم یستیونالیناس  

 تیرعا -فرزندان صالح تیترب-از خشونت  زیو پره ییخوشرو- یمشورت و همفکر -دقت در انتخاب همسر-8

 حقوق متقابل

:  افراد و ایفرهنگ حق باشد  نه فرهنگ باطل ثان ابدی یبسط م تیجمع شیکه با افزا ییاوالً: فرهنگ و معنا-9  

حق باشد یحامالن و عامالن معان زیفرهنگ ن نیا یاعضا  


