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

  علوم تجربی -ریاضی فیزیک:  رشته
  

  صبح 10:ساعت شروع  10/1398/  10 :تاریخ امتحان  2 :تعداد صفحه   

 کیفیت آموزشیو پایش مرکز سنجش   1398سال ماه دي نوبت درو داوطلبان آزادسراسرکشوربزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir   

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

    :در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید 1
          .شودبسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر کنش محسوب می :الف

                                                                                                         .گیردمی صورت دیگران فیزیکی حضور صورت در تنها اجتماعی کنش: ب
                                                                                                         .دارد لجامعه و فرهنگ فقط یک شک : ج
   .کندمی تغییر تفکرمردم براساس واقعی نگهفر و آرمانی نگهفر يمحدوده و مرز : د

  

2  

2  
  

  : جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید
  .هستند........... ...........هستند ولی پیامدهاي ارادي کنش ......................پیامدهاي غیرارادي کنش : الف 

  .شوندنمی محقق عدالت،امنیت مانند................. از یک هیچ و گیردنمی شکل هنجاري هیچ نباشد،...... ........ اگر: ب 
  .است ....................و فرهنگ مانند  ...................جامعه مانند )  :ج 

  .شماردمحترم می نیشود که آن دیم نییتع..............و ...............افراد بر اساس یاجتماع تیهو ،ینیدر جامعۀ د: د
  .افتداتفاق می..................... و گاه ..................... تحرك اجتماعی گاه درون :هـ 

  

5/2  

3  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ايسواالت چهار گزینه
  .  ندیگویم................................. که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است، را  یانجام کنش اجتماع وهیشالف ـ 

  يریجامعه پذ:4          ی          نقش اجتماع:3         ی     هنجار اجتماع :2ی              ارزش اجتماع: 1
  اند؟ گفته سخن ها انسان هویت بعد کدام مورد در الهی اولیاي و پیامبرانب ـ 

  دینی  ومعنوي: 4                               انسانی: 3                          نفسانی: 2 الهی و فطري                 : 1
  .دگیرکار میبه...........................را براي  "تبلیغ و اقناع، تشویق و پاداش، تنبیه و مجازات"هاي اي روشج ـ هر جامعه

  پیشگیري از کجروي اجتماعی     : 2آموزش مناسب شهروندي                                                          : 1
  ایجاد فرهنگ واحد و یکسان: 4                                  هاي فرهنگی      ایجاد تنوع گروه: 3

  .شودمی................ دچار کند، خودپشت هايارزش و عقاید به زمان، مرور دیگربه باجوامع درتعامل اياگرجامعهد ـ 
  تحول فرهنگی              : 4    آشوب اجتماعی            : 3  جدید                 فرهنگ: 2خودباختگی                     : 1

2  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  4
  ها خودداري کنند؟دلیل ممکن است از انجام برخی کنشها به چه انسان: الف

  گویند؟ناسازگار با فرهنگ عمومی چه میبه خرده فرهنگ هاي : ب
  ....................................فردي -2...................................    اکتسابی  -1:  بزنید مثال هویتی هايویژگیهریک از  براي: ج
  .ببرید نام اجتماعی کنترل و پذیري جامعه رابراي سالما راهکارهاي: د

   است؟ مقبولیت داراي قدرتی نوع چه: هـ 
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    »ادامه سؤاالت در صفحه دوم«  
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  ٢
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 )یک مورد اضافی است کنیدتوجه (؟.مفاهیم مربوط به هر عبارت را مشخص کنید
 حقنگ هفر -1                                (      )رشوه  و دروغ ناپسندشمردن  )لفا

 باطلنگ هفر -2                                 (      )              معلماننگ هفر خرده)  ب

 موافقنگ هفر خرده -3                                 (      )                  پرستی بت و شرك  )ج

  یآرماننگ هفر -4           (      )                                      یکتاپرستی و وحیدت  )د
  فرهنگ واقعی -5                                                                                               

  

  

1  
  
  
  
  

    سواالت تشریحی  
  1  )توضیح دهید( دهند؟قرارمی دراختیارافراد اجتماعی تحرك براي یکسانی هايفرصت جوامع همه آیا  6

  .را تعریف کنیدزیر اصطالحات   7
               )فطري(ازخود بیگانگی حقیقی - الف

  تحول فرهنگی مثبت - ب 
2  

  1  اشت؟ گذقدرت سیاسی و نظامی جوامع غربی چه اثري بر جوامع اسالمی  هاينخستین رویارویی  8
  کدام رویکرد فرهنگی غرب پرداختند؟ نقد به هاي خودسی شمسی، با تدوین کتاب دهه از بعد ایرانی متفکران: الف   9

  5/1  .ها را نام ببریددو نمونه از این کتاب: ب 

ذکر حداقل یک .( کنید یکدیگر مقایسه با هاارزش و هااسالمی را از نظرآرمان جمهوري و دموکراسی لیبرال نظام دو  10
  2  )تفاوت ضروري استتشابه و یک 

  1  ؟یابددر چه شرایطی بیشتر گسترش می فرهنگ  11
  .هاي جمعیتی را تعریف کنیدسیاست  12

  5/1  

  20  .موفق باشید  
  

 

 

 

 

 




