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    :در عبارات زير موارد صحيح و غلط را مشخص كنيد 1
   غ        ص                                                . ليبراليسم به معناي مباح دانستن همه امور براي انسانها است :الف 

  غ        ص    .گردند در نظام جمهوري اسالمي قوانين و مقررات بر اساس احكام الهي  و اسالمي تعيين مي: ب 
   غ        ص            . شود فرهنگ آموختني است  و از راه آموزش و تربيت از نسلي به نسل ديگر منتقل مي:ج 
   غ        ص                                                     .  آيد پايدار است رفاهي كه از درآمدهاي نفتي بوجود مي: د 

2  

2  
  

  : جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد
  .مي نامند....................... را پيامدهاي آن هستند خردترين پديده اجتماعي كه ساير پديده هاي اجتماعي آثار و: الف 

  .ياد كرده اند....................عنواندانشمندان علوم سياسي از نارضايتي مردم  از نظام سياسي  ليبرال دموكراسي با : ب 
  .است................و.................دو ابزار مهم براي شناخت عقايد وارزشها: ج 
  .داشته است........................كارمند يك اداره وقتي مدير بخشي ازآن اداره ميشود،تحرك اجتماعي:د 
  .شود شناخته مي.................................مبناي در جامعه سرمايه داري هويت اشخاص بر : ه

5/2  

   :سواالت چهار گزينه اي  3
  ؟نيستكدام مورد از ويژگي هاي كنش  -  1-3

  هدفدار: د                  غريزي  : ج                      ارادي: ب                      آگاهانه: الف 
دهنده رابطه كدام  اين جمله نشان"شود يد موجب عصباني شدن انسانها ميئتيروترشح بيش از حد غده  " -2-3

  ؟ابعاد هويت با يكديگر است
      جسماني بر نفساني:ب                                                              نفساني بر جسماني: الف 

  اجتماعي بر جسماني :د                                                                ياجتماعي بر نفسان: ج 
به فرايندي كه هر فرد براي مشاركت در زندگي اجتماعي و مسيري كه براي شكل دادن به هويت اجتماعي  -3-3

  ؟ويندگ خود دنبال ميكند چه مي
   هويت اجتماعي :ب                                                           ارزش اجتماعي: الف 

       جامعه پذيري:  د                                                          كنترل اجتماعي:  ج  
  ؟شودمي اولين و مهمترين آشنايي فرد با جامعه اي كه در آن متولد شده در كداميك از گروههاي زير انجام – 4-3

   گروههاي همساالن: د                     يرسانه هاي جمع: ج            مدرسه  : ب                          خانواده:الف 
  

2  

4  
  

  
  

   :پاسخ كوتاه
  تعريف كنيدمفاهيم زير را 

     :  جامعه: ب                                                      :  فرهنگ واقعي: الف 
  :  تحرك اجتماعي: د                                                                   : غربزدگي: ج

2  

  » ادامه سواالت در صفحه دوم«   
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  سواالت تشريحي
  1 .فرهنگ عمومي و خرده فرهنگ را بنويسيدتفاوت   5

 .آن را بنويسيداز  پيشگيريرا تعريف كرده ، يك مورد از روشهاي  كجروي اجتماعي   6
  1  

 تحوالت هويتي چه زماني مثبت و چه زماني منفي است؟  7
  1  

 .دهد ؟توضيح دهيد خود باختگي فرهنگي چه زماني رخ مي  8
  5/1  

 ؟يك قطب فرهنگي جديد در جهان ظاهر مي شودچگونه اسالم بعنوان   9
  1  

 ؟هويت فرهنگي ايرانيان پس از آشنايي با اسالم و پذيرفتن آن  چه تغييري يافت  10
  

1  

  .بنويسيد؟شود دسته تقسيم مي چند  نظام سياسي به ،براساس تعداد افراد تاثيرگذار وتصميم گيرنده  11
  5/1  

12  
  

  . مقاومتي را بنويسيد چهار مورد از ويژگيهاي اقتصاد
  

1  
  

1  ه كردند؟چه تصويري از جوامع اسالمي ارائ مستشرقان  13

14  
  

  منظور از سياستهاي جمعيتي چيست؟
  

5/1  
  

  20  جمع نمره             .                                                                         موفق باشيد                                                                                         

  

����������	
������	
�����
���	
��www.riazisara.ir



 اسمه تعاليب

  علوم تجربي - رياضي فيزيك:رشته    علوم اجتماعي :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس
             

  دقيقه80:مدت امتحان  صبح  8:ساعت شروع

  7/03/1398:تاريخ امتحان   2:تعداد صفحه   دوره دوم متوسطه  دوازدهمپايه 

  1398سالماه  خرداد در كشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه،  دانش آموزان
 و پايش كيفيت آموزشي مركز سنجش 

http://aee.medu.ir  
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  2   غلط)د               صحيح)ج               صحيح)  ب               صحيح) الف   1

            25/0وحي25/0عقل )  ج                             پارادوكس دموكراسي)ب                      كنش اجتماعي) الف   2
  )توان اقتصادي ، سرمايه(ثروت )ه                                 صعودي) د   

5/2  

 جسماني بر نفساني – 3 -  2                                  غريزي - 3 -1  3
  خانواده – 3 -4     جامعه پذيري                    – 3 - 3

2  

  25/0.كه مردم به آن عمل مي كنند25/0آن بخش از فرهنگ: فرهنگ واقعي ) الف   4

  25/0.كنند كه براي ساليان متمادي با يكديگر زندگي مي 25/0انسانها گروهي از :جامعه) ب 

  25/0در برابر جهان غرب25/0خود باختگي جوامع غير غربي : غرب زدگي) ج 

  25/0.به  موقعيت اجتماعي ديگر  25/0جابه جايي افراد از يك موقعيت اجتماعي: تحرك اجتماعي ) د 

2  

و بخشهايي كه مربوط به يك قوم  5/0جامعه در آن اشتراك دارندفرهنگ عموميآن بخش از فرهنگ كه همه مردم يك   5

  نمره.5/0خرده فرهنگ ناميده مي شود ه استو،قشر ، صنف يا گر
1  

  نمره)/.5(به كنش هاي كه برخالف عقايد ، ارزش ها و هنجارهاي جامعه هستند كجروي اجتماعي گويند  6

  5/0اشاره به يك مورد ( تنبيه و مجازات –تشويق و پاداش - تبليغ و اقناع( 
1  

اگر فرهنگي كه دچار تحول مي شود، فرهنگي باطل باشد و جهت تغييرات به سوي فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگي   7

دهد، فرهنگ حق باشدو جهت تغييرات به  اما اگر فرهنگي كه اعتبار اجتماعي خود را از دست مي5/0.مثبت است

  5/0، تحول فرهنگي منفي است سوي فرهنگ باطل باشد

1  

و در نتيجه، حالت فعال و خالق خود را در گزينش 75/0اگر اعضاي يك جامعه، مبهوت و مقهور جامعه ديگر شوند  8
  5/1  75/0شود عناصر فرهنگي آن جامعه از دست بدهند، جامعه آنها دچار خود باختگي فرهنگي مي

كند  اسالمي ايران، هويت خود را بيرون از تصاويري كه فرهنگ غربي القا ميجوامع اسالمي با الهام گرفتن از انقالب   9

  )1(جست و جو مي كنند به اين ترتيب  اسالم بعنوان يك قطب فرهنگي جديد در جهان ظاهر مي شود
1  

تري از به تفسيرتوحيدي عميق . ايرانيان پس از پذيرفتن اسالم ، عناصراساطيري فرهنگ ايراني را كنار گذاشتند   10

  )1(. بنانهادند را هويت خويش دست يافتندوجامعه اي اسالمي
1  
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  ) 5/0(نظام هاي كه در آن ها يك فرد حاكم است و تصميم مي گيرد ) الف :  سه دسته   11

  )5/0(نظام هاي كه در آن ها اقليتي تصميم گيرنده است ) ب                   

  )5/0(نظام هاي كه در آن ها اكثريت مردم در سرنوشت سياسي خود تأثير گذارند  ) ج                 

5/1  

12  
  
  
  

كه بااعتقادبه تعاليم اسالم وتكيه بردانش وفناوري ، هويت اقتصادي  -اقتصادي پيشرفته ، مستقل ومستحكم است 

چهار ......جهادي خالقيت نوآوري درون زايي در عين برون گراييخود كفا داراي روحيه  -.نويني براي ايران مي سازد

  25/0هر مورد  ) 76صفحه ( مورد از موارد

1  

  
  
  

13  
  

و امت و ملت اسالمي را به  5/0مستشرقان هويت فرهنگي اين جوامع را به ابعاد تاريخي و جغرافيايي محدود ساختند

  5/0كردنداقوام مختلف نظير ترك و عرب و فارس تقسيم 
1  

آن براي حل مشكل جمعيت چاره 25/0نظام سياسي 5/0شود  وقتي يك جامعه با كاهش يا افزايش جمعيت مواجه مي  14

  25/0راهكارهايي را به اجرا درمي آورد 25/0و با همراهي و همكاري مردم25/0كند  انديشي مي
5/1  

  20  ".نزديك است نمره تعلق مي گيرد راهنما ي تصحيحبه پاسخ هايي كه از نظر مصحح محترم به "  
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