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  دفاعی
 دقيقه 70      امتحان: وقت

   

 بارم  رديف

 خود باختگی جوامع غیر غربی در برابر غرب-ب جسمانی /نفسانی/اجتماعیالف( 1

 جمعیت جامعهد(  آگاهی و ارادهتوانايی انجام کاری با( ج

2 

 1 د(جمعیت و اقتصاد  قدرت اجتماعی ج(فرهنگ ب( قطعی/احتمالی(  الف 2

 (1) 3د(  1ج( 4ب( 2الف( 3

 2  صج(غ  د(  ص/ ب( غ/الف(  4

 1 چون افراد با آگاهی ، اراده و هدف عمل می کنند ، پديده ها دارای معنا هستند. 5

 فرهنگی که مردم رعايت آن را الزم می دانند اما عمل نمی کنند.فرهنگ آرمانی است. 6

 نام دارد. واقعیگ نگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنو بخشی از فره

2 

فرآيندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیری که برای شکل دادن به هويت  7

 اجتماعی افراد طی می شود.

1 

عقايد و ارزشها مورد ترديد قرار می گیرند و ثبات خود را از دست می دهند.در نتیجه جامعه هم نمی تواند از  8

 اين ارزشها دفاع کند .

1 

 1 فراموش کند دچار از خود بیگانگی می شود.در مواجهه با جامعه ديگر امعه فرهنگ تاريخی خود را اگر يک ج 9

انقالب اسالمی حاصل يک قرن مقاومت هويت خود در برابر هجوم غرب بود.باز گشت ايران به اسالم بازگشت به  10

 هويت توحیدی و معنوی خويش بود.

2 

 1 م و ايران و فطرتغرب زدگی/بازگشت به خويشتن/خدمات متقابل اسال 11

 با آگاهی و اراده ی فردی قدرت فردی:انجام کارها 12

 قدرت اجتماعی:تحت تاثیر قرار دادن اراده ديگران را گويند.

1 

 کاستی موجود در فرهنگ، يا منفی در جهت مثبتافراد ابداعات و نوآوری درونی: 13

  روبرو شدن و ارتباط جوامع با يکديگر است.بیرونی:

2 
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15   

16   
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