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 باسمه تعالی
 دقیقه80:مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطه دوازدهم پایه  علوم اجتماعی: درس  نهاییسؤاالت  امتحان  

 2 :تعداد صفحه  22/10/1399  :تاریخ امتحان  صبح 10:ساعت شروع     علوم تجربی -ریاضی فیزیک:  رشته
  1399سال ماه دي نوبت سراسرکشوردرو داوطلبان آزاد بزرگسال ، روزانه دانش آموزان 

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید 1
  . پیامدهاي غیرارادي کنش احتمالی هستند؛ یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند) الف

  .نفسانی بر اجتماعی استتأثیر بعد نشانگر دهد " یک انسان با تقوا جهانی را تغییر می) "ب
 .و این رتبه بندي در همه جا یکسان است در همه کشورها رتبه بندي مشاغل وجود دارد،) ج
.گیرد فراد و متناسب با آن شکل میهویت اجتماعی ا هویت فرهنگی جامعه در پرتو) د  

2 

: جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید  2
  .کند تغییر می ...................مرز و محدوده فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر اساس ) الف

  .شود می مشخص قبیله در ........................... براساس اغلب افراد اجتماعی هویت اي، قبیله  جامعۀ در) ب
. گیرد هاي بیشتري قرار می نداشته باشد، در معرض آسیب  ..................هاي مناسبی براي  اي که روش جامعه) ج
  .  بود ............ ..........دینی و در مواردي آمیخته با هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی توحیدي،  ) د

2 

 :يااالت چهار گزینه   ؤس  3
هاي زیر در ارتباط با هویت متغیر انسان درست است؟  کدام یک از گزینه ) الف

ییراستگو -رنگ پوست - شغل -2                  کارمند                      -مکان تولد - نژاد  -1
شاگرد ممتاز -خوش اخالق - ستیفوتبال  -4            یاجتماع تیموقع -چشم رنگ -ورزشکار  -3
 تیبشر یوحتم مشترك سرنوشت را ها فرهنگ همهشدن  ............... ستم،یب قرن یط یغرب پردازان هینظر) ب
  .   دانستند یم
متجدد -4                        يو معنو ینید -3                        يویدن  -2                               یغرب  -1

 .هاست   به معناي مباح دانستن همه امور براي انسان)  ج
لیبرالیسم  -4    دموکراسی           -3لیبرال دموکراسی                       - 2جمهوري                              -1
 نیست؟کدام یک از گزینه هاي زیر راه گسترش فرهنگ  )د
اصالح کردن  - 4                   عمل کردن -3                      شناختن  -2            پذیرفتن            -1

2 

 .الت زیر پاسخ کوتاه دهیدؤاسبه   4
   خرد ترین پدیده اجتماعی چیست؟ )الف

   گویند؟   را چه  می مربوط به اصناف مختلف درون یک جامعههاي  فرهنگ خرده) ب
 شود؟ چه نامیده می،زیادي داریم  سهم و نقش آنها گیري شکل هویتی که در هاي ویژگی) ج
    منظور از اقتدار چیست؟ )د

2 

»ادامه سؤاالت در صفحه دوم«
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  ٢

  

5  
  

  )مورد اضافی است 1( اشاره دارد؟  دوممفاهیم ستون به کدام یک از  اولستون  تعاریف هر یک از
  مفاهیم   تعاریف

  از خودبیگانگی فطري - 1    مبهوت و مقهور فرهنگ دیگر شدن:  الف 
  از خود بیگانگی تاریخی -2  از یاد بردن هویت فرهنگی خود در مواجهه با جامعه دیگر:  ب 
  خود باختگی فرهنگی - 3  دور ماندن انسان از حقیقت خود و هستی:  ج 
    
  از خودبیگانگی جوامع:  د

از خودبیگانگی  -4
    از خود بیگانگی فرهنگی -۵

1  
  
  
  
  
  
  

  االت تشریحیؤس                                                         
  1         .    با مثال توضیح دهید ؟ چیست کنش بودن دار معنا از منظور  6
  1  طبیعی هستند؟ هاي اجتماعی همانند پدیده هاي کنند پدیده می احساس افراد مواقع بعضی چرا  7

  1  چیست؟ کنند می صحبت آن با جامعه یک مردم که زبانی هاي محدودیت و ها فرصت  8

  1  کنند ؟   شان وارد می واقعیو  آرمانیجوامع مختلف چگونه حقیقت را به فرهنگ   9

هاي جدید در جوامع   پیش روي افراد براي تحرك اجتماعی و کسب هویتهاي  توضیح دهید و مثال بزنید که فرصت  10
  .نیستمختلف یکسان 

1  

  1      شود؟         در ارتباط میان جوامع، در چه صورت زمینه گسترش و پیشرفت جامعه فراهم می  11

  5/1  است؟         اسالم چه تاثیري بر هویت ایرانی داشته  12
  5/1        .هاي سیاسی به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید نظام؛ گیرنده  تصمیم و ذارگ تأثیر افراد تعدادبر اساس   13

  1  است؟ ضروري جمعیت افزایش فرهنگ اسالمی و توحیدي، گسترش جهت صورتی درچه  14

  1  .                      هاي نفتی بر اقتصاد را بنویسید ثیر سرمایهأت  15

  20  باشیدسربلند و پیروز   
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

 

  ١  

    ) 5/0هر مورد ( )  51ص(غلط )د        )     17ص(  غلط )ج       )     35ص(  صحیح ) ب )         6ص(غلط   )الف   1
  

2  

  2  )  5/0هر مورد (  )59ص( اساطیر) د  ) 43ص(  کنترل اجتماعی)ج   ) 36ص( جایگاه افراد )ب )  24ص( عمل مردم) الف   2

          64ص  )     يویدن( 2گزینه ) ب                   34ص  )شاگرد ممتاز - خوش اخالق - ستیفوتبال(  4گزینه )الف  3
  )5/0هر مورد (                        77ص    )اصالح کردن(  4گزینه) د            74 ص)  لیبرالیسم( 4گزینه ) ج 

2  

       ) 33ص(اکتسابی  ویژگی هاي) ج            )18ص (خرده فرهنگ موافق ) ب             ) 11ص(کنش اجتماعی ) الف   4
  )5/0هر مورد (                ) 69ص( .قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد )د

            

2  

  1  )25/0هر مورد (                                                    5) د                1) ج               2) ب                3) الف  5

         باال را دستش کالس، در آموزي دانش وقتی مثال دهند؛ می انجام را آن خود، کنش معناي به توجه با ها انسان   6
 در نیز معلممعلم است . از خواستن اجازه آن معناي و دهد می انجام دار هدف و ارادي آگاهانه، را کار این آورد، می

  4ص       .بیابد را او کنش معناي که بدهد مناسب پاسخ او به تواند می صورتی

1  

 محدودیت و ها فرصت و شوند می مستقل اند، آورده وجود به را آنها که هایی انسان از مرور به اجتماعی هاي پدیده  7

      احساس افراد که کند می پیدا جایی ادامه تا روند این .کنند می ایجاد ها انسان زندگی و ها کنش براي را هایی
  12ص                .طبیعی هستند هاي اجتماعی همانند پدیده هاي پدیده کنند می

1  

 صداها، بخواهد دلشان که هرگونه توانند نمی بزنند آنها حرف آن چارچوب در باید گویند، می سخن آن با که مردمی  8

  )محدودیت(ببرند کار به را جمالت و کلمات ها، حرف
  20ص         )فرصت(  آورد می فراهم را پیچیده معانی مبادلۀ و زبانان هم با ارتباط با این حال فرصت 

1  

 و عقاید این کردن براساس عمل با و کنند می وارد خود آرمانی فرهنگ به را حقیقت حق، به ایمان با مختلف جوامع  9
  30ص                    .نمایند می وارد شان واقعی فرهنگ به را آنها ها، ارزش

1  

هر جامعه اي به تناسب عقاید و ارزش هاي خود برخی تحرك هاي اجتماعی  و تغییر ات هویتی را تشویق و برخی   10
 هاي ارزش براساس که اي جامعه مثالً دیگر را منع می کند؛ برخی هویت ها را می پذیرد و برخی دیگر را نمی پذیرد

  47ص      .آورد می فراهم را صعودي اجتماعی امکان تحرك خاص نژاد یک براي صرفاً گیرد، می شکل نژادي

1  

 هاي سبک و محدودة هنجارها در و کند برقرار ارتباط دیگر جوامع با خود هاي ارزش و عقاید حفظ با جامعه یک اگر  11

 و گسترش زمینۀ آورد، پدید آنها در را تغییرات الزم لزوم صورت در و بگیرد دیگر جوامع از را عناصري زندگی،
  52ص           . آورد می فراهم را خود پیشرفت

1  
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  ٢  

12  

  

 هویت از تفسیر توحیدي به گذاشتند، کنار را خود اساطیري و مشرکانه عناصر اسالم، با آشنایی از پس ایرانیان 

 ایرانی هویت و گردید ملحق جهان اسالم به ایران اسالمی، هاي ارزش و عقاید پذیرش با و یافتند دست خویش

  59ص    .شد اسالم جهان هویت از بخشی

5/1  

  

  گیرد؛ می تصمیم و است حاکم فرد یک آنها در که هایی نظام  13

  است؛ گیرنده تصمیم اقلیتی آنها در که هایی نظام

  72ص.              تأثیرگذارند خود سیاسی سرنوشت در مردم اکثریت آنها در که هایی نظام

5/1  

 آن اعضاي و افراد همچنین، و باطل نه فرهنگ باشد حق فرهنگ یابد، می بسط جمعیت افزایش با که فرهنگی اگر  14

  78ص               .است ضروري جمعیت باشند، افزایش حق فرهنگ عامالن و حامالن فرهنگ
1  

 اما شود تبدیل مختلف تولیدي کارخانجات و صنایع مانند ها ثروت و ها انواع دارایی به تواند می نفتی هاي سرمایه  15

 درآمد نفت و قیمت به آن، افول و رشد که کند ایجاد وابسته اقتصادي تواند می نشود، استفاده از آن درستی به اگر

  80ص                       .است وابسته

1  

  20  ".محترم به راهنما ي تصحیح نزدیک است نمره تعلق می گیردبه پاسخ هایی که از نظر مصحح "  
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