


  :     سواالت امتحان نهايي
  اجتماعيهويت درس 
  تجربي    –رياضي : رشته 

 باسمه تعالي
  وزارت آموزش وپرورش 

  اداره كل آموزش و پرورش استان 
  سال تحصيلي

  

  دقيقه  70:          مدت امتحان 
  دوازدهم :                       پايه   
مركزي  

 :نام ونام خانوادگي

 )جوادي آملي.(انبيا بيان هويت بندگي انسان هاسترسالت 

  بارم  رديف

1 -  

 .در عبارات زير ،موارد درست و نادرست را مشخص كنيد
  .حق يا باطل بودن هر بخش از فرهنگ با علم متناسب با همان بخش شناخته مي شود)الف
  .در جامعه ديني هويت افراد بر اساس ثروت و توانايي اقتصادي است)ب
  .فردي شامل دو بعد جسماني و اجتماعي است هويت)پ
  .نظريه پردازان قرن بيستم غربي شدن همه فرهنگ ها را سرنوشت مشترك و حتمي بشريت مي دانستند)ت

  
  
1  

2 -  

 .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
  .مي گويند........................در علوم انساني به انجام دهنده كنش)الف
  .مي گويند..................فرهنگ ناسازگار و مخالف فرهنگ عمومي به خرده)ب
  .هويت فردي و اجتماعي ياد آور شده اند..............و............پيامبران و اولياي الهي غفلت و فراموشي انسان ها را از ابعاد )پ
  .تحوالت فرهنگي است.......................................عللابداعات و نو آوري اعضاي جهان اجتماعي مربوط به )ت
  

  
  
  
2  

3 -  

  .گزينه مناسب را انتخاب كنيد
  ،اين جمله بيانگر كدام ويژگي كنش است؟"كنش انساني را نشان مي دهد قرار گرفتن بر سر دو راهي ها،يكي از ويژگي هاي" )الف

  ارادي بودن- 4آگاهانه بودن                   - 3معنادار بودن                    - 2هدف دار بودن                         - 1
  اين جمله مصداق چه چيزي است؟".در هر جامعه اي احوال پرسي از ديگران شيوه هاي معيني دارد")ب
  آرمان واقعي- 4اررزش اجتماعي             - 3هنجار اجتماعي                  - 2كنش اجتماعي                   - 1
  كدام عبارت برداشت مي شود؟".يك انسان با تقوا جهاني را تغيير مي دهد":از سخن امام خميني)پ
  تاثير متقابل جهان هاي سه گانه- 2تاثير جهان اجتماعي بر جهان نفساني                                      - 1
  تاثير متقابل جهان نفساني بر جهان طبيعي- 4جهان اجتماعي                                     تاثير جهان نفساني بر - 3
  است؟ منفيدر چه صورتي تحوالت فرهنگي يك جامعه )ت
  .فرهنگ اوليه حق باشد و جهت تحوالت به سوي فرهنگ باطل باشد- 1
  .رهنگ باطل نيز در حركت باشدفرهنگي كه اعتبار خود را از دست مي دهد باطل باشد و به سوي ف- 2
  .فرهنگي كه دچار تزلزل مي شود حق باشد و جهت تغييرات نيز به سوي حق باشد- 3
  .فرهنگي كه گرفتار بحران و تحول مي شود باطل باشد و جهت تحوالت آن به سوي حق باشد- 4
  
  
  
  
  

  
  
  
2  

4 -  

 .به سواالت زير پاسخ كوتاه بدهيد
  بعضي كنش ها خود داري مي كنند؟چرا انسان ها از انجام )الف
  برنامه ريزان فرهنگي چگونه زمينه تحقق بيشتر فرهنگ آرماني را فراهم مي كنند؟ )ب
  يكي از رهكارهاي اسالم براي جامعه پذيري و كنترل اجتماعي چيست؟) پ
  جهان اسالم در طي سده هاي مختلف در چه زماني به دفع مهاجمان پرداخت؟)ت
  ه معناست؟ليبراليسم به چ) ث
  ايران اسالمي قصد دارد هويت اقتصادي خود را چگونه باز سازي كند؟)چ
  

  
  
  
3  
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  :    امتحان نهاييراهنماي تصحيح
  اجتماعي هويت درس  

  تجربي    –رياضي : رشته 

 باسمه تعالي
  وزارت آموزش وپرورش 

  اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي
  

  دقيقه  70:          مدت امتحان 
  دوازدهم :                       پايه   
  

 :نام ونام خانوادگي

 

  بارم راهنماي تصحيح                                                             رديف
  1  نمره    25/0هر مورد  درست   )   نادرست          ت)نادرست                              پ)درست                      ب)الف -1

 نمره 5/0هر مورد    دروني                          )ت            الهي و فطري  )ضد فرهنگ             پ)كنشگر           ب)الف -2
  

2  
  

  2  نمره5/0موردهر                                       1گزينه)ت  3گزينه)پ 2گزينه)ب          4گزينه)الف -3

از طريق تعليم و تربيت زميته هر چه بيشتر فرهنگ آرماني و ورود به قلمرو واقعي را فراهم مي )پيامدهاي نامطلوبشان     ببه دليل)الف -4
به معناي مباح دانستن همه امور براي انسان )در جنگ هاي صليبي               ث)امر به معروف و نهي از منكر                    ت)پ.كنند

  نمره    5/0هر مورد   از طريق اقتصاد مقاومتي)چ.       ها است
  

  
3  

  

،پديده هاي هدف عمل مي كنندو گاهي،ارادهو چون افراد با آپديد هاي اجتماعي را انسان ها در ارتباط با يكديگر به وجود مي آورند -5
    25/0هر مورد. اجتماعي معنا دارند

  

1  
  

  نمره5/0هر مورد .ومحدوديت ها يي كه به دنبال مي آورندفرصت ها-بر اساس آرمان ها و ارزش هايشان - 6
  

1  

  نمره25/0تجاوز به حقوق ديگران،دنيا پرستي سه مورد كافي است هر موردشرك،ظلم،بي عدالتي، -7
  

75/0 

  .اجتماعي مي گويندانطباق  افراد با انتظارات جامعه انجام مي گيرد كنترل وبه مجموعه فعاليت هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه -8
  

  
1  

  
خير هر جامعه اي به تناسب عقايد و ارزش هاي خود برخي تحرك هاي اجتماعي و تغييرات هويتي را تشويق و برخي ديگر را منع مي  -9

بروز و مانند يك جامعه غير ديني كه به هويت ديني و معنوي افراد اجازه .كند؛برخي هويت ها را مي پذيرد و برخي ديگر را نمي پذيرد
  .)يك مثال كافي است . (يا جامعه اي كه بر اساس نژاد يا جامعه اي كه براساس ارزش اقتصادي شكل گرفته است. ظهور نمي دهد

  

1  

 .اعضاي آن جامعه،عناصر فرهنگ ديگر را در سطوح مختلف،بدون تحقيق و گزينش و به گونه اي تقليدي مي پذيرند)الف -10
  .به روش تقليدي عمل مي كند و ارتباط خود را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي دهدجهان اجتماعي خود باخته )ب
اين جهان نه مي تواند فرهنگ گذشته خود را تداوم ببخشديا گسترش دهد ونه مي تواند آن را رها كند و از آن بگذرد و به جهان )پ

  نمره 5/0هرمورد . اجتماعي ديگري كه مبهوت و مقهور آن شده است ملحق شود
  
  

5/1  

مرزهاي امپراطوري هاي گوركاني و عثماني را درنورديد و در مناطق جهان اسالم،از هندوستان و تبت تا آسياي صغير و شبه جزيره بالكان  -11
  .گسترش يافت

  
  

1  
  

  نمره 25/0هرمورد . به هويت اسالمي خود بازگشتاهل بيتوبا تكيه بر آموزه هاي قرآنو"ره"جامعه ايران به رهبري امام خميني -12
  

75/0 
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قدرتي كه بدون استفاده از تهديدو با رضايت طرف مقابل به دست مي آيد،داراي مقبوليت است و قدرتي كه بر اساس شريعت و موافق  -13
  حكم خداوند است مشروعيت دارد

  

2  

  اقتصاد نفتي به دليل آنكه درآمدي هنگفت و بدون زحمت نصيب جامعه مي كند،   -14
  .انگيزه براي فعاليت هاي توليدي را كاهش مي دهد- 1
  .دولت بزرگي به وجود مي آورد كه مي كوشد رفاه اقتصادي را به كمك درآمدهاي نفتي و نه رواج كسب و كار افزايش دهد- 2
        .)ذكر دو مورد كافي است. (كشور را تامين كند و براي مردم رفاه اجتماعي بياورد كه اين پايدار نيستبا گرفتن ماليات هزينه هاي - 3

 نمره5/0هرمورد 
  

1  

  1 .زيرا تشكيل خانواده و فرزند آوري نيازمند محبت و فداكاري است -15

 "شما دانش آموزان گراميبا آرزوي موفقيت براي  
  

20  

  

 

 

@nobate2
                                                   

Eli KhANoOoM
Square

Eli KhANoOoM
Square




