
باسمه تعالی
:ساعت شروع ریاضی- تجربی:رشتههویت اجتماعی:نهایی درسشبه سؤاالت امتحان 

صبح8
:مدت امتحان 

دقیقه70
شریعت پناه:طراح سوالنام خانوادگی ونام

:کد پرسنلی
: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 

 /3/1399
3:تعداد صفحه
15:تعداد سوال

آرمینه مصلی نژاد: نام آموزشگاه
6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي 

1399سالماهخردادنوبتدردانش آموزان 

بارمسواالتردیف
:دیو غلط را مشخص کنحیموارد صحریدر عبارات ز1

.(      )به فعالیتی که انسان انجام می دهد کنش می گویند،در علوم انسانی) الف
)   .( نمی آیدقدرت اجتماعی بدون پذیرش و توافق دیگران پدید )ب
).(   شکل گرفته استیستیالیبر اساس اقتصاد سوسیجوامع غربتیهو)پ
).(    غیر ارادي کنش انسانی محسوب می شودپیامد ، مشکالت تنفسی در اثر استعمال دخانیات)ت

1

:دیرا با عبارات مناسب پر کنیخاليجاها2
.و در مواردي آمیخته با اساطیر بود................. ، .............  هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی ) الف

.کندیرا منع مگریدیو برخقیرا تشویتیهوراتییتغیکه دارد، برخ...........و............. به تناسب يهر جامعه ا)ب
.بود........... و ...........بیه ترتبحمله مغولو یبیصليجنگ هادردر مواجه با مهاجمان واکنش فرهنگ اسالم)پ
.کندیمبیتعق...........يهااستیو سیقانون اساسيخود را با اجراياقتصادتیهويبازساز،آرمانیاسالمرانیا)ت

2

3
:يانهیسواالت چهار گز

ست؟یچانگریانسان ها، بيهوا، به علت کنش هایآلودگ- 3- 1
عتیافراد بر طبیرواناتیخصوصریتاث)بیبر جهان اجتماعیعیجهان طبریتاث)الف

یعیبر جهان طبیجهان اجتماعریتاث)تیعیبر طبینفساناتیخصوصریتاث) پ
)بودنیرانای-مجلسندهینما-مردبودن(درست است؟نهیگزکدامبیبه ترتروه رو بیتیهويهایژگیرابطه با ودر2-3

یاجتماع/ثابت/یانتساب)بیاجتماع/ریمتغ/يفرد)الف
یانتساب/ریمتغ/یاجتماع)تیانتساب/یاجتماع/ریمتغ)پ
شود؟یمیتحوالت فرهنگیرونیعلل بمربوط به ریاز عوامل زکیکدام -3- 3

یفرهنگنیارتباطات ب)بمثبت  يهايابداعات و نوآور) الف
یفرهنگيها و بن بست هایکاست) تیمنفيهايابداعات و نوآور)پ
کنند؟یحکومت ملتیو فضقتیبر اساس حقتیاکثریاسیاز نظر ارسطو در کدام نظام س- 3- 4

سمیبرالیل)تفاضله نهیمد)پ یدموکراس)بيجمهور)الف

1

:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید4
ویژگی کنش انسانیکوبیدن چکش بر روي میز محاکمه توسط قاضی به منظور ساکت کردن حضار بیانگر کدام )الف

است؟ 
به چه معناست؟مشروعیت حقیقی)ب
است؟تاثیر کدام ابعاد هویت بر یکدیگربیانگر ) ص(تغییر جامعه جاهلی به نبوي توسط پیامبر) پ
؟برخی از کشورهاي غربی، از تحصیل دختران با حجاب جلوگیري می شودچرا در )ت

2

ادامه سواالت درس صفحه بعد1صفحه 
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بارمسواالتردیف
.)اضافی استمورد 1( تعاریف ستون اول به کدام یک از مفاهیم ستون دوم مربوط می شود؟5

مفاهیمتعاریف
اقناع-1.                           فرآیندي که هر فرد براي مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند)الف
کنترل اجتماعی-2جا به جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر        )ب
امر به معروف-3راهکار اسالم براي کنترل اجتماعی                                                       )پ
کجروي اجتماعی- 4.    ه براي پذیرش فرهنگ جامعه انجام می گیردمجموعه فعالیت هایی ک)ت
تحرك اجتماعی-5راهکار اسالم براي جامعه پذیري                                                     )ث
جامعه پذیري-6.       ا و هنجارهاي جامعه هستندکنش هایی که بر خالف عقاید، ارزش ه)ج

نهی از منکر-7

5/1

:کنیدمفاهیم زیر را تعریف 6
:جامعه ) الف
:خرده فرهنگ موافق ) ب
:غربزدگی)پ

5/1

7
موارد زیر بیانگر کدام مفاهیم می باشند؟

(                                )آموزش اصول شهروندي به مردم توسط رسانه هاي جمعی )الف
)(اعمال قدرت سازمان یافته براي رسیدن به هدف)ب
. (                 )از جنس وسیله و راه رسیدن به ارزش ها هستند)پ

5/1

فردي یا اجتماعی بودن کنش هاي زیر را مشخص کنید:8
(               )                  کمک به زلزله زدگان کرمانشاه) الف
)(                     توقف پشت چراغ قرمز در نیمه شب بدون حضور پلیس)ب

5/0

سواالت تشریحی
.را با یکدیگر مقایسه کنیداز خود بیگانگی فطريو از خود بیگانگی تاریخی9
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کجروي اجتماعی- 4.    ه براي پذیرش فرهنگ جامعه انجام می گیردمجموعه فعالیت هایی ک)ت
تحرك اجتماعی-5راهکار اسالم براي جامعه پذیري                                                     )ث
جامعه پذیري-6.       ا و هنجارهاي جامعه هستندکنش هایی که بر خالف عقاید، ارزش ه)ج

نهی از منکر-7

5/1

:کنیدمفاهیم زیر را تعریف 6
:جامعه ) الف
:خرده فرهنگ موافق ) ب
:غربزدگی)پ

5/1

7
موارد زیر بیانگر کدام مفاهیم می باشند؟

(                                )آموزش اصول شهروندي به مردم توسط رسانه هاي جمعی )الف
)(اعمال قدرت سازمان یافته براي رسیدن به هدف)ب
. (                 )از جنس وسیله و راه رسیدن به ارزش ها هستند)پ

5/1

فردي یا اجتماعی بودن کنش هاي زیر را مشخص کنید:8
(               )                  کمک به زلزله زدگان کرمانشاه) الف
)(                     توقف پشت چراغ قرمز در نیمه شب بدون حضور پلیس)ب

5/0

سواالت تشریحی
.را با یکدیگر مقایسه کنیداز خود بیگانگی فطريو از خود بیگانگی تاریخی9

1

صفحه بعدادامه سواالت در2صفحه 
بارمسواالتردیف



باسمه تعالی
:ساعت شروع ریاضی- تجربی:رشتههویت اجتماعی:نهایی درسشبه سؤاالت امتحان 

صبح8
:مدت امتحان 

دقیقه70
شریعت پناه:طراح سوالنام خانوادگی ونام

:کد پرسنلی
: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 

 /3/1399
3:تعداد صفحه
15:تعداد سوال

آرمینه مصلی نژاد: نام آموزشگاه
6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي 

1399سالماهخردادنوبتدردانش آموزان 

25/1صحیح است؟. است، "داهویت اجتماعی افر<هویت فرهنگی جامعه "آیا رابطه10

.بنویسیدیک مورد تاثیربراي هر کدام از موارد زیر 11
:تاثیر انقالب اسالمی بر هویت ایرانی) الف

:تاثیر انقالب اسالمی بر جوامع اسالمی) ب

2

5/1این نظام با چه فرهنگ هایی سازگار است؟. را بنویسید نظام سیاسی لیبرال دموکراسیاز ویژگی هاي دو مورد12

1.را تفسیر کنید"تغییر پذیرندحقایق ثابتند ولی از جهت وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی "عبارت 13

مالی بر علیه کشور ما با چه هدفی اتخاذ شده است؟تحریم هاي اقتصادي نفتی و14
1

25/1.دیمورد مثال بزننیرا فراهم کرد؟ درارانیدر ایتیجمعيهااستیسرییتغنهیزمیچه عوامل15

20جمع نمره »»»                                             . باشیدیدموفّق و مؤ«««  3صفحه



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع ریاضی/تجربی: رشته هویت اجتماعی:نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنماي

3/1399/ : تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
شریعت پناه: نام و نام خانوادگی طراح سوال

:کد پرسنلی
آرمینه مصلی نژاد:نام آموزشگاه

6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي 

نمرهراهنماي تصحیحردیف
1ص)تغ)  ص                                 پ) ص                                ب)الف1
2جمعیتی)تدفع و جذب)پعقاید و ارزشهایی)بتوحیدي ، دینی               ) الف2
1الف-3-4ب                            -3-3الف                            - 3-2ت                         -31-3
معنادار بودن)الف4

که مطابق قانون و حکم الهی باشد                                                                                               قدرتی )ب
تاثیر خصوصیات اخالقی و روانی انسان ها بر جهان اجتماعی                                                                      )پ
.زیرا در جامعه غیر دینی به هویت دینی و معنوي افراد اجازه بروز و ظهور اجتماعی نمی دهند)ت

2

45/1)ج3)ث2)ت7) پ5)ب6)الف5
.ها که براي سالیان متوالی با یکدیگر زندگی می کنندگروهی از انسان: جامعه6

.خرده فرهنگی که سازگار با فرهنگ عمومی است: خرده فرهنگ موافق
.به خودباختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب می گویند:غربزدگی 

5/1

5/1هنجار)پسیاست)بتبلیغ و اقناع)الف7
5/0اجتماعی                         ) باجتماعی        ) الف8
عقاید و ارزش هاي یک و اگر)5/0(خود بیگانگی تاریخیدچارفرهنگ تاریخی خود را فراموش کندجامعهکیاگر 9

)5/0(.ار از خود بیگانگی فطري می شودچجامعه دهان شودانسان و جقتیآن با حقيجامعه مانع آشنایی اعضا
1

هویت اجتماعی افراد در پرتو )5/0(.هویت فرهنگی جامعه گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است )25/0(بله 10
)5/0.(هویت فرهنگی جامعه و متناسب با آن شکل می گیرد

25/1

:تاثیر انقالب اسالمی بر هویت ایرانی)الف11
تاریخی و جغرافیایی نبود بلکه بازگشت به هویت توحیديتصرفاً بازگشت به هویبازگشت ایران به اسالم 

:یا)1(.   و معنوي خویش بود
جامعه ي ایران به رهبري امام خمینی و با استفاده از آموزه هاي قرآن و اهل بیت با بازگشت به هویت  اسالمی خود و                   

ربرابرددجامعه ي ایرانی خوسال از مرزهاي 8معنوي توحید به مدت اریخ وجغرافیاي خود درذیل آسمان قرار دادن ت
.  ادامه یافته است در عرصه هاي مختلفجهانی که در مقابل او صف کشیده بود دفاع کرد و این مقاومت تا امروز

:تاثیر انقالب اسالمی بر جوامع اسالمی)ب
نگ غربی القا می کردفرهجوامع اسالمی دیگر با الهام از انقالب اسالمی ایران ، هویت خود را بیرون از تصاویري 

:یا) 1(.ب فرهنگی جدیددرجهان ظاهر شد و به این ترتیب اسالم به عنوان قط.  جست وجو می کنند
يداریبۀ به قلب تپندجامعه ي ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود که هویتی مستقل ، فعال و اثرگذار است ،

.                                                                                                   شدلیتبدیاسالم

2



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع ریاضی/تجربی: رشته هویت اجتماعی:نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنماي

3/1399/ : تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
شریعت پناه: نام و نام خانوادگی طراح سوال

:کد پرسنلی
آرمینه مصلی نژاد:نام آموزشگاه

6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي 

نمرهراهنماي تصحیحردیف
)5/0(.  نمی شناسدرسمیتبهباشد،مردمخواستازمستقلکهرافضیلتیحقیقت وهیچ12

)5/0(. استاین جهانیوحکومتی دنیوي
)5/0.(استسازگاردارد،عالم هستیبهدنیويرویکرديکهغربجدیدجهانفرهنگبا

5/1

)5/0(.مع امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود داردبراي جوا: یعنی 13
)5/0(.ي آوردن به حق نیز وجود داردگونه که امکان خروج از باطل و روهمان

1

1)5/0(.ثانیاً از انتقال آن به کشور ممانعت ورزند)5/0(اوالً درآمد نفتی کشور را محدود کنند؛14
راتیکاهش جمعاستیدر سيو بازنگررییتغر،یاخيدر سال هاتیازحد و کم سابقه رشد ساالنه جمعشیکاهش ب15

)25/0(.دیگردبیکشور تصویتیجمعيهااستیسیاصول کل1393در سال)5/0(.ساخت يضرور
درصد کاهش 1/3به  3/9از  تیرشد ساالنه جمعزانیکه م1390تا  1368از سال  یپس از انقالب اسالم:مثال

)5/0(.افتی

25/1

20جمع نمره همکار گرامی خسته نباشید        


