


تعالی باسمه

امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت فیزیک:رشتهعلوم تجربی-ریاضی شروععلوم صفحهصبح8:ساعت 2:تعداد
متوسطهدوازدهمپایه دوم خانوادگی  دورة نام و امتحان:نام امتحان7/03/1398:تاریخ دقیقه80:مدت

آموزان آزادسراسرکشوربزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سنجش1398سالماهخردادنوبتدرو آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

کنید1 مشخص را غلط و صحیح موارد زیر عبارات :در
است:الف انسانها براي امور همه دانستن مباح معناي به غص  .لیبرالیسم

می:ب تعیین اسالمی و الهی احکام اساس بر مقررات و قوانین اسالمی جمهوري نظام غص .گردنددر
می:ج منتقل دیگر نسل به نسلی از تربیت و آموزش راه از و است آموختنی غص .شودفرهنگ
می:د بوجود نفتی درآمدهاي از که استرفاهی پایدار غ ص  .آید

2

کنید2 پر مناسب عبارات با را خالی :جاهاي
و:الف آثار اجتماعی هاي پدیده سایر که اجتماعی پدیده هستندخردترین آن نامند.......................راپیامدهاي .می

با:ب دموکراسی لیبرال سیاسی نظام از مردم نارضایتی از سیاسی علوم اند....................عنواندانشمندان کرده .یاد
وارزشها:ج عقاید شناخت براي مهم ابزار .است..............و................دو
اجتماعی:د میشود،تحرك اداره ازآن بخشی مدیر وقتی اداره یک است........................کارمند .داشته
بر:ه اشخاص هویت داري سرمایه جامعه می.................................مبنايدر .شودشناخته

5/2

اي3 گزینه چهار :سواالت
کنش-1-3 هاي ویژگی از مورد ؟نیستکدام

هدفدار:د غریزي:جارادي:بآگاهانه:الف
غده"-2-3 حد از بیش میئتیروترشح انسانها شدن عصبانی موجب نشان"شودید جمله کداماین رابطه دهنده

است یکدیگر با هویت ؟ابعاد
جسمانی:الف بر نفسانی:بنفسانی بر جسمانی

نفسان:ج بر جسمانی:دیاجتماعی بر اجتماعی
اجتماعی-3-3 هویت به دادن شکل براي که مسیري و اجتماعی زندگی در مشارکت براي فرد هر که فرایندي به

می چه میکند دنبال ؟ویندگخود
اجتماعی:الف اجتماعی:ب  ارزش  هویت
اجتماعی:ج پذیري:د   کنترل جامعه

انجام–4-3 زیر گروههاي از کدامیک در شده متولد آن در که اي جامعه با فرد آشنایی مهمترین و ؟شودمیاولین
جمع:جمدرسه:ب خانواده:الف هاي همساالن:د یرسانه  گروههاي

2

کوتاه4 :پاسخ
را زیر کنیدمفاهیم تعریف

واقعی:الف :جامعه:ب :فرهنگ
اجتماعی:د :غربزدگی:ج :تحرك

2
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٢

تشریحی سواالت
بنویسیدتفاوت5 را فرهنگ خرده و عمومی 1.فرهنگ

اجتماعی6 روشهايکجروي از مورد یک ، کرده تعریف بنویسیدازپیشگیريرا را 1.آن

است؟7 منفی زمانی چه و مثبت زمانی چه هویتی 1تحوالت

می8 رخ زمانی چه فرهنگی باختگی دهیدخود ؟توضیح 5/1.دهد

بعنوان9 اسالم شودچگونه می ظاهر جهان در جدید فرهنگی قطب 1؟یک

یافت10 تغییري چه آن پذیرفتن و اسالم با آشنایی از پس ایرانیان فرهنگی 1؟هویت

گیرنده11 وتصمیم تاثیرگذار افراد تعداد به،براساس سیاسی میچندنظام تقسیم 5/1.بنویسید؟شوددسته

اقتصاد12 ویژگیهاي از مورد بنویسیدچهار را 1.مقاومتی

ارائمستشرقان13 اسالمی جوامع از تصویري کردند؟چه 1ه

چیست؟14 جمعیتی سیاستهاي از 5/1منظور

باشید نمره.موفق 20جمع

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالیب اسمه

درس نهایی امتحان تصحیح اجتماعی:راهنماي فیزیک:رشتهعلوم تجربی-ریاضی شروععلوم امتحانصبح8:ساعت دقیقه80:مدت

متوسطه دوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان2:تعداد 7/03/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و 1398سالماهخرداددرکشورسراسربزرگسال
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

2 غلط)دصحیح)جصحیح)بصحیح)الف1

اجتماعی)الف2 دموکراسی)ب کنش 25/0وحی25/0عقل)ج  پارادوکس
سرمایه(ثروت)ه صعودي)د ، اقتصادي )توان

5/2

نفسانی–3-2غریزي-31-3 بر جسمانی
پذیري–3-3 خانواده–3-4جامعه

2

واقعی)الف4 فرهنگ:فرهنگ از بخش کنند25/0آن می عمل آن به مردم 25/0.که

از:جامعه)ب می25/0انسانهاگروهی زندگی یکدیگر با متمادي سالیان براي 25/0.کنندکه

زدگی)ج غربی:غرب غیر جوامع باختگی غرب25/0خود جهان برابر 25/0در

اجتماعی)د اجتماعی:تحرك موقعیت یک از افراد جایی دیگر25/0جابه اجتماعی موقعیت 25/0.به

2

یک5 مردم همه که فرهنگ از بخش عمومیآن دارندفرهنگ اشتراك آن در قوم5/0جامعه یک به مربوط که بخشهایی و

گر یا صنف ، استو،قشر شوده می نامیده فرهنگ نمره.5/0خرده
1

گویند6 اجتماعی کجروي هستند جامعه هنجارهاي و ها ارزش ، عقاید برخالف که هاي کنش نمره)/.5(به

اقناع( و پاداش-تبلیغ و مجازات–تشویق و مورد(تنبیه یک به 5/0اشاره
1

فرهنگی7 تحول باشد، حق فرهنگ سوي به تغییرات جهت و باشد باطل فرهنگی شود، می تحول دچار که فرهنگی اگر

است می5/0.مثبت دست از را خود اجتماعی اعتبار که فرهنگی اگر بهاما تغییرات جهت باشدو حق فرهنگ دهد،

باشد باطل فرهنگ استسوي منفی فرهنگی تحول ،5/0

1

شوند8 دیگر جامعه مقهور و مبهوت جامعه، یک اعضاي گزینش75/0اگر در را خود خالق و فعال حالت نتیجه، در و
می فرهنگی باختگی خود دچار آنها جامعه بدهند، دست از جامعه آن فرهنگی 75/05/1شودعناصر

انقالب9 از گرفتن الهام با اسالمی میجوامع القا غربی فرهنگ که تصاویري از بیرون را خود هویت ایران، کنداسالمی

شود می ظاهر جهان در جدید فرهنگی قطب یک بعنوان اسالم ترتیب این به کنند می جو و )1(جست
1

گذاشتند10 کنار را ایرانی فرهنگ عناصراساطیري ، اسالم پذیرفتن از پس عمیق.ایرانیان تفسیرتوحیدي ازبه تري

اسالمی اي یافتندوجامعه دست خویش )1(.بنانهادندراهویت
1
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دسته11 گیرد)الف:سه می تصمیم و است حاکم فرد یک ها آن در که هاي )5/0(نظام

است)ب گیرنده تصمیم اقلیتی ها آن در که هاي )5/0(نظام

گذارند)ج تأثیر خود سیاسی سرنوشت در مردم اکثریت ها آن در که هاي )5/0(نظام

5/1

است12 ومستحکم مستقل ، پیشرفته اقتصادي-اقتصادي هویت ، وفناوري بردانش وتکیه اسالم تعالیم بااعتقادبه که

سازد می ایران براي روحیه-.نوینی داراي کفا گراییخود برون عین در زایی درون نوآوري خالقیت چهار......جهادي

موارد از مورد)76صفحه(مورد 25/0هر

1

ساختند13 محدود جغرافیایی و تاریخی ابعاد به را جوامع این فرهنگی هویت به5/0مستشرقان را اسالمی ملت و امت و

تقسیم فارس و عرب و ترك نظیر مختلف 5/0کردنداقوام
1

می14 مواجه جمعیت افزایش یا کاهش با جامعه یک سیاسی5/0شودوقتی چاره25/0نظام جمعیت مشکل حل براي آن

می مردم25/0کنداندیشی همکاري و همراهی با آورد25/0و درمی اجرا به را 25/0راهکارهایی
5/1

به" محترم مصحح نظر از که هایی پاسخ تصحیحبه ي گیردراهنما می تعلق نمره است 20".نزدیک
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١

1

الزامی)الف بخش
عزیزدانش سآموزان کسب(11تا1االتؤبه دهید)نمره16جهت .پاسخ

کنید مشخص را غلط و صحیح موارد زیر عبارات :در
است:الف اضطرار روي از او عمل زیرا نداده؛ انجام کنشی گریزد می خطر از که .فردي

مشاغل:ب تابع صرفا افراد اجتماعی .آنهاستموقعیت
است:ج افراد اجتماعی هویت از تر گسترده جامعه فرهنگی .هویت
بود:د اساطیر با آمیخته مواردي در و دینی توحیدي، هویتی اسالم، ظهور از قبل ایرانی .هویت

2

کنید2 پر مناسب عبارات با را خالی :جاهاي
اساس:الف بر اي جامعه کند،..................هر می تعامل آدمی بدن و طبیعت .با

تولد:ب بدو در اجتماعی،افراد پذیرند......................هویت می انفعالی صورت به را .خود
فرهنگ:ج و اساطیري کنند................فرهنگ می بیگانه خود حقیقت و جهان حقیقت از را .آدمی
فرهنگی:د هویت مستشرقان دیدگاه یادر توحیدي اسالمی، است.................جوامع دنیوي بلکه .نیست،

2

ايؤس3 گزینه چهار :االت
کالس،)الف هواي شدن پنجرهعوض کردن باز از است....................،بعد .کنش

ارادي-1 غیر بودن-2پیامد آگاهانه ارادي-3ویژگی بودن-4پیامد معنادار ویژگی

گز)ب خون"یتیهویژگیونهیکدام بودن"و"یگروه آموز درست"دانش به میرا دهد؟ینشان
متغ،انتسابی-1 و متغیاجتماع،یاکتساب-ریفردي ریو
ثابت،یانتساب-2 و متغیاجتماع،یاکتساب-فردي ریو
متغ،یاکتساب-3 و متغیاجتماع،یانتساب-ریفردي ریو
ثابت،یاکتساب-4 و متغیاجتماع،یتسابنا-فردي ریو

در)ج که ماندگاري و اساسی هاي آموزش با ومهم.................فرد اولین بیند کهمی اي جامعه با را ها آشنایی ترین
کند می پیدا است شده متولد آن .در

مدرسه-3خانواده-2مدرسه-1 و هم-4خانواده هاي ساالنگروه

دانستند)د می چه را بشریت حتمی و مشترك سرنوشت بیستم قرن طی غربی پردازان ؟.نظریه
دینی-1 هویت به نا-2بازگشت و امیديپوچی

شدن-3 هاهمهدنیوي هویت-4فرهنگ بحران در گرفتاري

2
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٢

4
دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت .به

چیست؟:الف اجتماعی پدیده
چیست؟:ب منفی فرهنگی تحول از منظور
را:ج عناصر ،کدام روم و یونان هاي امپراتوري با مواجهه در اسالمی کردند؟جوامع اخذ آنها فرهنگ از
اسالمج:د ایران،هان جمله مغول،از حمله با کرچگونه د؟مقابله

2

ستون5 ازمفاهیم یک ستوناولهر تعاریف از یک کدام دارد؟دومبه است1(اشاره اضافی )مورد
تعاریفمفاهیم

عمومی:الف باشد-1فرهنگ انسان فطرت با مطابق و صحیح علمی نظر از که فرهنگ از هایی بخش
واقعی:ب عمومی-2فرهنگ فرهنگ با مخالف فرهنگ خرده
حق:ج دارند-3فرهنگ اشتراك آن در جامعه یک مردم همه فرهنگ از بخش آن

فرهنگ:د ضد
کنند-4 می عمل آن به مردم که فرهنگ از بخش آن
است-۵ ممکن عمل در اما کنند می جانبداري آن از جامعه یک مردم که فرهنگ از بخش آن

بگیرند نادیده را آن

1

6
مصادیق زیر موارد کنید"جامعه"و"فرهنگ"در مشخص .را

اینترنتی:الف اجتماعیرعایت:ب........................خرید گذاري ..........................فاصله
شهریزد:ج ترکمن:د..............................مردم زنان .................................پوشش

1

تشریحی    سؤاالت
دهید7 توضیح مثال با گیرد؟ می صورت دیگران حضورفیزیکی در فقط اجتماعی کنش 1.آیا

است؟8 یکسان مختلف، جوامع در جدید هاي هویت کسب و اجتماعی تحرك براي افراد روي پیش هاي فرصت آیا

دهید .توضیح
1

کجروي9 کنترل و پیشگیري روش بنویسیداجتماعیدو 1.را

بنویسید10 را فرهنگی باختگی خود 5/1.پیامدهاي

اسالمی11 يانقالب تاثیر هویت،چه وبر است؟ایرانیایران 5/1داشته
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٣

انتخابی)ب بخش
عزیز آموز دهیدالؤس4فقط 19تا12تسواالازنمره،4کسبجهتدانش پاسخ دلخواه به .را

فرهنگبیندرمقایسه12 هاي چرا؟الیه است برخوردار بیشتري اهمیت از ها الیه کدام ،1

13
است؟ هویتی رابطه کدام نشانگر زیر مثال

می" تغییر را جهانی تقوا با انسان "هددیک

1

بنویسید14 را فرهنگی تحوالت درونی 1.علل

15
از ایرانی متفکران که هایی ازکتاب مورد انددو نوشته غرب فرهنگ به تقلیدي رویکرد نقد در بعد به شمسی سی دهه

ببرید نام .را

1

16
کنید تعریف و برده نام را دیگران تبعیت جلب 1.انواع

مالك17 اساس گیري"بر تصمیم شوند"روش می تقسیم دسته چند به سیاسی هاي نظام دهید؟، 1.توضیح

کاهش18 عوامل از مورد بنویسیدچهار را غرب در جمعیت سالمندي و 1.جمعیت

بنویسید19 را نفتی اقتصاد بر مبتنی هاي (آسیب است. کافی مورد دو 1)ذکر

باشید پیروز و 24سربلند
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متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان2:تعداد 10/04/1399:تاریخ
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

ب)الف1 2صحیح)دصحیح)جغلط)غلط

خود)الف2 2اساطیري)ددنیوي)جانتسابی)بهویت

ارادي(1گزینه)الف3 غیر ثابت،یانتساب(2گزینه)ب)پیامد و متغیاجتماع،یاکتساب-فردي )ریو
شدن(3گزینه)د)خانواده(2گزینه)ج هاهمهدنیوي )فرهنگ

2

گویند،آنپیامدهايواجتماعیکنشبه)الف4 اجتماعی هاي .پدیده
فرهنگی)ب دهد،اگر می دست از را خود اجتماعی اعتبار باشدکه حق سويفرهنگ به تغییرات جهت باطلو فرهنگ

استباشد منفی فرهنگی فرهنگ)دعناصرعقلی)ج.تحول درون را وخودمهاجمان کردجذب .هضم

2

21)د1)ج4)ب3)الف5

ب:الف6 ج:فرهنگ د:فرهنگ 1فرهنگ:جامعه

گیرد7 نمی صورت دیگران حضورفیزیکی در فقط اجتماعی ایستد،)5/0(0کنش می قرمز چراغ پشت اي راننده وقتی

استدیگرانقبولموردکهکندمیرعایترامقرراتی اجتماعی او کنش سبب همین به )5/0(.است،
1

برخیخیر،8 و تشویق را هویتی ات تغییر و اجتماعی هاي تحرك برخی خود هاي ارزش و عقاید تناسب به اي جامعه هر
پذیرد نمی را دیگر برخی و پذیرد می را ها هویت برخی کند؛ می منع را 1.دیگر

اقناع9 و پاداش-تبلیغ و مجازات–تشویق و مورد(تنبیه دو به 1)نمره1اشاره

ها10 دیگرفرهنگیعناصر)1:پیامد روشمیگزینشوتحقیقبدونراجامعۀ به و کندمیعملتقلیديپذیرد
گسترشخودفرهنگتواندمینه)3دهدمیدستازخودفرهنگوتاریخباراارتباطش)2 ورا قادرنهدهد

ملحقجامعۀبهاست مورد(.شوددیگر دو به )نمره1اشاره
5/1

خمینی-11 امام رهبري به اسالمی هویت به سرهبازگشت السالمقدس علیهم بیت اهل و قرآن هاي آموزه بر تکیه نمره5/0وبا
در- که جهانی برابر در خود ایمانی جامعه مرزهاي از بوددفاع کشیده صف او نمره5/0مقابل
تتبدیل- قلب عنوان به اسالمیایران بیداري نمره5/0پنده

5/1
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

12
انتخابی سواالت :پاسخ

ها(عمیقهايالیه ارزش و نمره5/0.دارندبیشترياهمیت)عقاید
وهمهتأثیراتوگیرندمیقرارتغییرمعرضدرکمترعمیقهايالیهزیرا نمره5/0.دارندفراگیرجانبه

1

بربعدتاثیر13 هویتی(اجتماعیبعدنفسانی ابعاد بردن رابطه5/0نام صحیح تشخیص و 1)نمره5/0نمره

جامعهافرادمنفیِومثبتهاينوآوريوابداعات-141
وکاستی-2 جامعهفرهنگدرموجودهايبستبنها

1

زدگی15 است(فطرت- ایرانواسالممتقابلخدمات-خویشتنبهبازگشت-غرب کافی مورد دو 1)ذکر
باشدترسوتهدیدازناشیکهاستتبعیتی:کراهتباتبعیت-16١

.استهمراهدرونیمیلورضایتباکهاستتبعیتی:رضایتباتبعیت-٢
1

براساسحاکمانیاحاکمآنهادرکههایینظام-1:شوندمیتقسیمدستهدوبهسیاسیهاينظاممالك،اینبا17
موازینبهتوجهباووفضیلتحقیقتبراساسحاکمانیاحاکم-2گیرندمیتصمیمخودامیالواغراضواهداف
.گیرندمیتصمیمعقلی

1

هزینه- گراییمصرف-زدگیرفاه-طالقوهاخانوادهفروپاشی-ثباتیبیافزایش-ازدواجسنباالرفتن18
است(فرزندانپنداشتن کافی مورد چهار )ذکر

1

گیري-191  شکنندهوضعیفملیتولیدشکل
امابیشتريرفاهاحساسمدتکوتاهدر-2 آورد می ارمغان نیستپایداربه
قدرتسوءزمینۀکهآوردمیوجودبهراايشکنندهوضعیت-3 .آوردمیفراهمراجهانیهاياستفادة
کوشدکهآیدمیوجودبهبزرگیدولت-4 اقتصادي،کاروکسبرواجنهونفتیدرآمدهايکمکبهمی رارفاه

است(.کندتأمین کافی مورد دو )ذکر

1

گیرد" می تعلق نمره است نزدیک تصحیح ي راهنما به محترم مصحح نظر از که هایی پاسخ 24".به
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تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهمپایهعلوم دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی صفحهعلوم امتحان2:تعداد شروع10/1398/ 10:تاریخ صبح10:ساعت

آموزان آزادسراسرکشوربزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سنجش1398سالماهدينوبتدرو پایشمرکز آموزشیو کیفیت
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

کنید1 مشخص را غلط و صحیح موارد زیر عبارات :در
می:الف محسوب کنش خطر با مواجهه در چشم ناخودآگاه شدن .شودبسته

گیرد.میصورتدیگرانفیزیکیحضورصورتدرتنهااجتماعیکنش:ب
شک:ج یک فقط فرهنگ و .داردلجامعه
.کندمیتغییرتفکرمردمبراساسواقعینگهفروآرمانینگهفريمحدودهومرز:د

2

کنید2 پر مناسب عبارات با را خالی :جاهاي
کنش:الف غیرارادي کنش....................پیامدهاي ارادي پیامدهاي ولی .هستند......................هستند

.شوندنمیمحققعدالت،امنیتمانند.................ازیکهیچوگیردنمیشکلهنجاريهیچنباشد،............اگر:ب
مانند):ج مانند..................جامعه فرهنگ .است...................و
د:د جامعۀ اساسیاجتماعتیهو،ینیدر بر دیمنییتع.............و..............افراد آن که مینیشود .شماردمحترم

درون:هـ گاه اجتماعی گاه....................تحرك می....................و .افتداتفاق

5/2

گزینه3 چهار :ايسواالت
ـ اجتماعوهیشالف کنش رایانجام است، گرفته قرار جامعه افراد قبول مورد .ندیگویم.................................که

اجتماع:1 اجتماع:2یارزش اجتماع:3یهنجار پذ:4ینقش يریجامعه
ـ اند؟گفتهسخنهاانسانهویتبعدکداممورددرالهیاولیايوپیامبرانب

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

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

ـ .شودمی................دچارکند،خودپشتهايارزشوعقایدبهزمان،مروردیگربهباجوامعدرتعاملاياگرجامعهد

اجتماعی:3جدیدفرهنگ:2خودباختگی:1 فرهنگی:4آشوب تحول

2

دهید4 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
چهانسان:الف به کنشها برخی انجام از است ممکن کنند؟دلیل خودداري ها

هاي:ب فرهنگ خرده میبه چه عمومی فرهنگ با گویند؟ناسازگار
ازبراي:ج ....................................فردي-2...................................اکتسابی-1:بزنیدمثالهویتیهايویژگیهریک
ببرید.ناماجتماعیکنترلوپذیريجامعهرابرايسالماراهکارهاي:د

است؟مقبولیتدارايقدرتینوعچه:هـ

5/2

دوم« صفحه در سؤاالت »ادامه
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تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهمپایهعلوم دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی صفحهعلوم امتحان2:تعداد شروع10/1398/ 10:تاریخ صبح10:ساعت

آموزان آزادسراسرکشوربزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سنجش1398سالماهدينوبتدرو پایشمرکز آموزشیو کیفیت
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

کنید5 مشخص را عبارت هر به مربوط استکنیدتوجه(؟.مفاهیم اضافی مورد )یک
)رشوهودروغناپسندشمردن)لفا حقنگهفر-1(

) معلماننگهفرخرده)ب باطلنگهفر-2(
) پرستیبتوشرك)ج موافقنگهفرخرده-3(
)  یکتاپرستیووحیدت)د یآرماننگهفر-4 (

واقعی-5 فرهنگ

1

تشریحی سواالت
دهید(دهند؟قرارمیدراختیارافراداجتماعیتحركبرايیکسانیهايفرصتجوامعهمهآیا6 1)توضیح

کنیدزیراصطالحات7 تعریف .را
حقیقی-الف بیگانگی )فطري(ازخود
مثبت-ب فرهنگی تحول

2

رویارویی8 اسالمیهاينخستین جوامع بر اثري چه غربی جوامع نظامی و سیاسی 1اشت؟گذقدرت
کتابدههازبعدایرانیمتفکران:الف9 تدوین با شمسی، خودسی پرداختند؟نقدبههاي غرب فرهنگی رویکرد کدام

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

نظرآرمانجمهوريودموکراسیلیبرالنظامدو10 از را مقایسهباهاارزشوهااسالمی یک.(کنیدیکدیگر حداقل ذکر
یک و استتشابه ضروري )تفاوت

2

میفرهنگ11 گسترش بیشتر شرایطی چه 1؟یابددر
کنیدسیاست12 تعریف را جمعیتی .هاي

5/1

باشید 20.موفق
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تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح اجتماعی:راهنماي فیزیک:رشتهعلوم تجربی-ریاضی شروع:علوم امتحانصبح 10ساعت دقیقه80:مدت

متوسطه دوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان1:تعداد 10/10/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و 1398سالماهديدرکشورسراسربزرگسال
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

2غلط)دغلط)جغلط)بغلط)الف1
روح-جسم)جهاارزش–کنش)ب)امکانی(احتمالی–)قطعی(حتمی)الف2

نسل)ههاارزش–عقاید)د نسل-یک دو 5/2در

ـ3 ـهنجاراجتماعی:2الف فطري:1ب و ـالهی اجتماعی:2ج کجروي از ـپیشگیري فرهنگی:4د 2تحول
کنش)الف4 پیامدهاي از مطلوب(نگرانی نا فرهنگ)ب)پیامد و)جضد یک فرديذکر و اکتسابی صحیح یژگی

منکر)د از نهی و معروف به کنندگانقدرت)هـامر تبعیت رضایت با و تهدید از استفاده بدون
5/2

11)د2)ج3)ب4)الف5
تغییرات6 و اجتماعی هاي تحرك برخی خود هاي ارزش و عقاید تناسب به اي جامعه راهر برخی و تشویق را هویتی

می پذیردمنع نمی را برخی و پذیرد می را ها هویت برخی 1.کند

وارزشگا-الف7 عقاید شودر جهان و انسان حقیقت با جامعه آن اعضاي آشنایی مانع جامعه یک ازهاي خوددچار
است شده حقیقی .بیگانگی

تحول-ب باشد حق فرهنگ سوي به تغییرات جهت و باشد باطل فرهنگی شود می تحول دچار که فرهنگی اگر
است مثبت .فرهنگی

2

ساخت8 دچار فرهنگی باختگی خود به را اسالمی 1.جوامع
غربنقد:الف9 فرهنگ به تقلیدي اینرویکرد از که کاذب هاي هویت بودو شده ساخته )نمره5/0(.طریق

هاي:ب زدگی:کتاب خویشتن-غرب به گشت وایران–باز اسالم متقابل مورد(فطرت–خدمات دو دلخواهذکر به
است کدام)(کافی )نمره5/0هر

5/1

می:تشابه10 سازمان مردم اکثریت اراده و خواست به .یابدهردو
نمی:فاوتت رسمیت به را فضیلتی و حقیقت هیچ دموکراسی لیبرال استنظام جهانی این و دنیوي حکومت و شناسد

اراده ذیل در مردم خواست اسالمی جمهوري نظام که حالی میدر شکل الهی مشیت .گیردو

2

می11 گسترش بیشتر فرهنگ آن باشند بیشتر فرهنگ یک عامالن و حامالن 1.یابدوقتی
می12 مواجه جمعیت افزایش یا کاهش با جامعه یک اندیشیوقتی چاره جمعیت مشکل حل براي آن سیاسی نظام شود

راهمی مردم همراهی با و اجراحلکند به را میهایی کهدر میسیاستآورد نامیده جمعیتی .شودهاي
5/1

به" محترم مصحح نظر از که هایی پاسخ تصحیحراهنمابه میي تعلق نمره است 20".گیردنزدیک



تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهمپایهعلوم دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی شروععلوم امتحانصبح10:ساعت صفحه22/10/1399:تاریخ 2:تعداد
آموزان آزادبزرگسال،روزانهدانش داوطلبان سنجش1399سالماهدينوبتسراسرکشوردرو آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

کنید1 مشخص را غلط و صحیح موارد زیر عبارات :در
نشوند)الف یا بشوند انجام است ممکن یعنی هستند؛ احتمالی کنش غیرارادي .پیامدهاي

می")ب تغییر را جهانی تقوا با انسان بعدنشانگر"دهدیک استتأثیر اجتماعی بر .نفسانی
دارد،)ج وجود مشاغل بندي رتبه کشورها همه استدر یکسان جا همه در بندي رتبه این .و
پرتو)د در جامعه فرهنگی اهویت اجتماعی میهویت شکل آن با متناسب و .گیردفراد

2

کنید2 پر مناسب عبارات با را خالی :جاهاي
اساس)الف بر واقعی فرهنگ و آرمانی فرهنگ محدوده و می...................مرز .کندتغییر

.شودمیمشخصقبیلهدر...........................براساساغلبافراداجتماعیهویتاي،قبیلهجامعۀدر)ب
روشجامعه)ج که براياي مناسبی آسیب .................هاي معرض در باشد، مینداشته قرار بیشتري .گیردهاي
توحیدي،)د هویتی اسالم، ظهور از قبل ایرانی باهویت آمیخته مواردي در و .بود......................دینی

2

گزینهؤس3 چهار :يااالت
گزینه)الف از یک است؟کدام درست انسان متغیر هویت با ارتباط در زیر هاي

تولد-نژاد-1 پوست-شغل-2کارمند-مکان ییراستگو-رنگ
اخالق-ستیفوتبال-4 یاجتماعتیموقع-چشمرنگ-ورزشکار-3 ممتاز-خوش شاگرد
تیبشریوحتممشتركسرنوشتراهافرهنگهمهشدن..............ستم،یبقرنیطیغربپردازانهینظر)ب
.دانستندیم
معنوینید-3يویدن-2یغرب-1 متجدد-4يو

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

2

دهیدؤاسبه4 کوتاه پاسخ زیر .الت
چیست؟)الف اجتماعی پدیده ترین  خرد

جامعههايفرهنگخرده)ب یک درون مختلف اصناف به میمربوط چه گویند؟ را
درهايویژگی)ج که داریمسهمونقشآنهاگیريشکلهویتی می،زیادي نامیده شود؟چه
چیست؟)د اقتدار از منظور

2

دوم« صفحه در سؤاالت »ادامه
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تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهمپایهعلوم دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی شروععلوم امتحانصبح10:ساعت صفحه22/10/1399:تاریخ 2:تعداد
آموزان آزادبزرگسال،روزانهدانش داوطلبان سنجش1399سالماهدينوبتسراسرکشوردرو آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

از5 یک ازاولستونتعاریفهر یک کدام ستونبه دارد؟دوممفاهیم است1(اشاره اضافی )مورد
مفاهیمتعاریف

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

جوامع:د خودبیگانگی از
خودبیگانگی-4 از
فرهنگی-۵ بیگانگی خود از

1

تشریحیؤس االت
دهید؟چیستکنشبودندارمعناازمنظور6 توضیح مثال 1.با
پدیدهمیاحساسافرادمواقعبعضیچرا7 پدیدههايکنند همانند هستند؟هاياجتماعی 1طبیعی

1چیست؟کنندمیصحبتآنباجامعهیکمردمکهزبانیهايمحدودیتوهافرصت8

فرهنگ9 به را حقیقت چگونه مختلف میواقعیوآرمانیجوامع وارد ؟شان 1کنند

فرصت10 که بزنید مثال و دهید هویتهايتوضیح کسب و اجتماعی تحرك براي افراد روي جوامع پیش در جدید هاي
یکسان .نیستمختلف

1

می11 فراهم جامعه پیشرفت و گسترش زمینه صورت چه در جوامع، میان ارتباط 1شود؟ در

داشته12 ایرانی هویت بر تاثیري چه 5/1است؟ اسالم
اساس13 دهیدنظام؛گیرندهتصمیموذارگتأثیرافرادتعدادبر توضیح شوند؟ می تقسیم دسته چند به سیاسی 5/1.هاي

توحیدي،گسترشجهتصورتیدرچه14 و اسالمی 1است؟ضروريجمعیتافزایشفرهنگ

سرمایهأت15 بنویسیدثیر را اقتصاد بر نفتی 1.هاي

پیروز و 20باشیدسربلند
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تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح اجتماعی:راهنماي فیزیک:رشتهعلوم تجربی- ریاضی شروععلوم امتحانصبح10:ساعت دقیقه80:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان2:تعداد 22/10/1399:تاریخ

آموزان وداوطلباندانش بزرگسال درآزادروزانه، سنجش1399سالماهديسراسرکشور آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

مورد()51ص(غلط)د)17ص(غلط)ج)35ص(صحیح)ب)6ص(غلط)الف1 2)5/0هر

مردم)الف2 افراد)ب)24ص(عمل اجتماعی)ج)36ص(جایگاه مورد()59ص(اساطیر)د )43ص( کنترل 2)5/0هر

اخالق- ستیفوتبال(4گزینه)الف3 ممتاز- خوش 64ص )يویدن(2گزینه)ب34ص)شاگرد
کردن(4گزینه)د74ص)لیبرالیسم(4گزینه)ج مورد(77ص)اصالح )5/0هر

2

اجتماعی)الف4 موافق)ب)11ص(کنش فرهنگ هاي)ج)18ص(خرده )33ص(اکتسابیویژگی
باشد)د شده پذیرفته رسمی صورت به و باشد همراه مقبولیت با که مورد()69ص(.قدرتی )5/0هر

 

2

مورد(5)د1)ج2)ب3)الف5 1)25/0هر

باالرادستشکالس،درآموزيدانشوقتیمثالدهند؛میانجامراآنخود،کنشمعنايبهتوجهباهاانسان6
استازخواستناجازهآنمعنايودهدمیانجامدارهدفواراديآگاهانه،راکاراینآورد،می درنیزمعلم.معلم

4ص.بیابدرااوکنشمعنايکهبدهدمناسبپاسخاوبهتواندمیصورتی

1

محدودیتوهافرصتوشوندمیمستقلاند،آوردهوجودبهراآنهاکههاییانسانازمروربهاجتماعیهايپدیده7
ادامهتارونداین.کنندمیایجادهاانسانزندگیوهاکنشبرايراهایی احساسافرادکهکندمیپیداجایی

پدیدههايپدیدهکنندمی همانند هستندهاياجتماعی 12ص.طبیعی

1

آنهاحرفآنچارچوبدربایدگویند،میسخنآنباکهمردمی8 صداها،بخواهددلشانکههرگونهتوانندنمیبزنند
)محدودیت(ببرندکاربهراجمالتوکلماتها،حرف

فرصت حال این 20ص)فرصت(آوردمیفراهمراپیچیدهمعانیمبادلۀوزبانانهمباارتباطبا

1

براساسعملباوکنندمیواردخودآرمانیفرهنگبهراحقیقتحق،بهایمانبامختلفجوامع9 وعقایداینکردن
30ص.نمایندمیواردشانواقعیفرهنگبهراآنهاها،ارزش

1

برخی10 و تشویق را هویتی ات تغییر و اجتماعی هاي تحرك برخی خود هاي ارزش و عقاید تناسب به اي جامعه هر
پذیرد نمی را دیگر برخی و پذیرد می را ها هویت برخی کند؛ می منع را هايارزشبراساسکهايجامعهمثالًدیگر

تحركخاصنژادیکبرايصرفاًگیرد،میشکلنژادي 47ص.آوردمیفراهمراصعودياجتماعیامکان

1

هنجارهادروکندبرقرارارتباطدیگرجوامعباخودهايارزشوعقایدحفظباجامعهیکاگر11 هايسبکومحدودة
الزملزومصورتدروبگیرددیگرجوامعازراعناصريزندگی، وگسترشزمینۀآورد،پدیدآنهادرراتغییرات

52ص.آوردمیفراهمراخودپیشرفت

1



تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح اجتماعی:راهنماي فیزیک:رشتهعلوم تجربی- ریاضی شروععلوم امتحانصبح10:ساعت دقیقه80:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان2:تعداد 22/10/1399:تاریخ

آموزان وداوطلباندانش بزرگسال درآزادروزانه، سنجش1399سالماهديسراسرکشور آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

توحیديبهگذاشتند،کنارراخوداساطیريومشرکانهعناصراسالم،باآشناییازپسایرانیان12 هویتازتفسیر

اسالمبهایراناسالمی،هايارزشوعقایدپذیرشباویافتنددستخویش ایرانیهویتوگردیدملحقجهان

59ص.شداسالمجهانهویتازبخشی

5/1

گیرد؛میتصمیمواستحاکمفردیکآنهادرکههایینظام13

است؛گیرندهتصمیماقلیتیآنهادرکههایینظام

72ص.تأثیرگذارندخودسیاسیسرنوشتدرمردماکثریتآنهادرکههایینظام

5/1

فرهنگباشدحقفرهنگیابد،میبسطجمعیتافزایشباکهفرهنگیاگر14 آناعضايوافرادهمچنین،وباطلنه

افزایشحقفرهنگعامالنوحامالنفرهنگ 78ص.استضروريجمعیتباشند،
1

داراییبهتواندمینفتیهايسرمایه15 اماشودتبدیلمختلفتولیديکارخانجاتوصنایعمانندهاثروتوهاانواع

آندرستیبهاگر نفتوقیمتبهآن،افولورشدکهکندایجادوابستهاقتصاديتواندمینشود،استفادهاز درآمد

80ص.استوابسته

1

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



تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهمپایهعلوم دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی شروععلوم امتحانصبح8:ساعت صفحه13/6/1398:تاریخ 2:تعداد

آموزان آزادسراسرکشوربزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سنجش1398سالماهشهریورنوبتدرو آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

کنید1 مشخص را غلط و صحیح موارد زیر عبارات :در
اند)الف احتمالی ارادي پیامدهاي هستندولی قطعی کنش غیرارادي غص.پیامدهاي

گیرد:ب نمی شکل هنجاري هیچ نباشد اجتماعی غص.اگرکنش
هاي:ج ومحدودیت ها ندارندفرصت هم با اي رابطه هیچ غص .اجتماعی
باشد:د یامنفی مثبت تواند می فرهنگی غ ص تحوالت

2

کنید2 پر مناسب عبارات با را خالی :جاهاي
براي:الف اسالم راهکارهاي اجتماعیازجمله وکنترل پذیري است...............و........جامعه

دودسته:ب به فرهنگی تحوالت شود...................و............علل می .تقسیم
فرهنگی:ج ،تحول نبوي به جاهلی جامعه تحول.........تحول اموي به نبوي جامعه وتحول

.است..........فرهنگی
ایران:د هویتبازگشت به بازگشت ، اسالم بود.............و............به .خویش

2

اي:3 گزینه چهار  سواالت
شود؟–3–1 می محسوب کنش زیر موارد از یک کدام

قلب:الف ج:بضربان خون د:گردش گفتن ترس:سخن موقع چشم ناخودآگاه بستن
است–3–2 گرفته قرار جوامع و افراد قبول مورد که است اجتماعی کنش انجام .شیوه

ب:الف اجتماعی اجتماعی:هنجار هاي پذیري:د.اجتماعیهویت:ج.پدیده جامعه
دارد؟–3–3 فرهنگ برآن تاثیري باشدچه بیشتر فرهنگ یک وعامالن حامالن هرچه

شو:الف می متزلزل کندفرهنگ:ب دفرهنگ می پیدا گسترش
دفرهنگ:ج شود می تر مانده شود:عقب می تبدیل ضدفرهنگ به
دارد–3–4 نام چه خودشان ومیل خواست براساس مردم اکثریت حاکمیت برمبناي سیاسی ؟نظام

دموکراسی:بدیکتاتوري:الف
آرمانگرا:دلیبرال:ج

2

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهمپایهعلوم دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی شروععلوم امتحانصبح8:ساعت صفحه13/6/1398:تاریخ 2:تعداد

آموزان آزادسراسرکشوربزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سنجش1398سالماهشهریورنوبتدرو آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

دهید4 کوتاه پاسخ زیر سواالت .به
را:الف خود فعالیت است؟اگرکنشگري کنش ویژگی کدام مصداق دهد انجام باقصدخاصی

گویند؟:ب می چه آن وپیامدهاي اجتماعی کنش به
چیست:ج فارابی دیدگاه از سیاسی نظام مالك ؟دو
بر:د غربی جوامع گیرد؟چههویت می شکل اساس

2

تشریحی سواالت
موافقمفهوم5 فرهنگ فرهنگو خرده بنویسیدضد 1.را

کنیدودو6 تعریف را باطل بزنیدفرهنگ مثال 5/1نمونه

تعی7 اساس برچه دینی وجامعه داري سرمایه جامعه در افراد اجتماعی شود؟یهویت می 5/1ن

ببرید8 نام را آن از پیشگیري کنیدوروشهاي راتعریف اجتماعی 2.کجروي

کنید9 تعریف را زدگی 1؟غرب

عنوان10 به چگونه شوداسالم می ظاهر جهان در جدید فرهنگی قطب 1؟یک

شد11 اسالم جهان هویت از بخشی چگونه ایران 1؟هویت

سیاسی12 بوجودنظام گیرنده وتصمیم تاثیرگذار افراد تعداد براساس تقسیمکه دسته سه به آید می
شودبنویسید .می

5/1

محصولی13 تک اقتصاد از حاصل رفاه نیستچرا 5/1؟پایدار

باشید 20.موفق
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تعالیب اسمه

درس نهایی امتحان تصحیح اجتماعی:راهنماي فیزیک:رشتهعلوم تجربی-ریاضی شروع:علوم امتحانصبح8ساعت دقیقه80:مدت

متوسطه دوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان2:تعداد 13/06/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و 1398سالماهشهریوردرکشورسراسربزرگسال
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

2صحیح)دغلط)جصحیح)بصحیح)الف1

معروف)الف2 به منکر–امر از معنوي-توحیدي)دمنفی-مثبت)ج بیرونی-درونی)ب نهی
2

گفتن- )33-1 اجتماعی–)2-3سخن کند–)3-3  هنجار می پیدا گسترش 2دموکراسی–)4-3فرهنگ

بودن)الف4 اجتماعی)بهدفدار هاي دنیامدار)جپدیده و مدار 2اقتصاد)ددین

موافق5 فرهنگ میگویند:خرده عمومی فرهنگ با موافق هاي فرهنگ خرده /.)5.(به

میگویند:ضدفرهنگ عمومی فرهنگ با ومخالف ناسازگار هاي فرهنگ خرده /.)5.(به
1

نباشد6 دفاع قابل علمی نظر از که فرهنگ از هایی باشد/.)5(بخش گرفته شکل خرافات /.)5(وبراساس

و دیگران حقوق به تجاوز ، عدالتی بی ظلم، ، (شرك مورد.... (دو (5(./
5/1

در7 افراد اجتماعی استهویت وابسته آنها اقتصادي توان و دارایی به بیشتر داري سرمایه /.)75.(جامعه

شمارد می محترم دین آن شودکه می تعیین هایی وارزش عقاید براساس دینی جامعه در افراد اجتماعی (هویت .75(./
5/1

ها8 کنش اجتماعییبه کجروي هستند جامعه هنجارهاي و ها ارزش ، عقاید برخالف که نمره/.)5(گویندی

اقناع( و پاداش-تبلیغ و مجازات–تشویق و مورد(تنبیه یک به )5/1(اشاره
2

گویند9 زدگی غرب را غرب جهان برابر در غربی غیر جوامع 1.خودباختگی

غربی10 فرهنگ که تصاویري از بیرون را خود هویت ایران، اسالمی انقالب از گرفتن الهام با اسالمی میجوامع کندالقا

شود می ظاهر جهان در جدید فرهنگی قطب یک بعنوان اسالم ترتیب این به کنند می جو و )1(جست
1

از11 بخشی ایرانی وهویت گردید ملحق اسالم جهان به ایران پذیرفتند را اسالمی وارزشهاي عقاید ایرانیان که آن از پس

شد اسالم جهان .هویت

1



تعالیب اسمه

درس نهایی امتحان تصحیح اجتماعی:راهنماي فیزیک:رشتهعلوم تجربی-ریاضی شروع:علوم امتحانصبح8ساعت دقیقه80:مدت

متوسطه دوازدهمپایه دوم صفحهدوره امتحان2:تعداد 13/06/1398:تاریخ

آموزان آزادروزانه،دانش داوطلبان و 1398سالماهشهریوردرکشورسراسربزرگسال
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

دسته12 گیرد)الف:سه می تصمیم و است حاکم فرد یک ها آن در که هاي )5/0(نظام

است)ب گیرنده تصمیم اقلیتی ها آن در که هاي )5/0(نظام

گذارند)ج تأثیر خود سیاسی سرنوشت در مردم اکثریت ها آن در که هاي )5/0(نظام

5/1

کند13 می فراهم را جهانی هاي قدرت استفاده سو زمینه که آورد می بوجود ناپایدار وضعیتی محصولی تک اقتصاد زیرا

کنند می استفاده جامعه به آوردن فشار براي ابزاري عنوان به اقتصادي ضعف این از .آنها
5/1

به" محترم مصحح نظر از که هایی پاسخ تصحیحبه ي گیردراهنما می تعلق نمره است 20".نزدیک



تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهم:پایهعلوم دوم خانوادگینامدورة نام امتحان:و دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی صفحهعلوم امتحان3:تعداد شروع26/05/1399:تاریخ صبح8:ساعت

آموزان سنجش1399سالماهشهریورنوبتسراسرکشوردرروزانهدانش آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

1

الزامی)الف بخش
عزیزدانش سآموزان کسب(12تا1االتؤبه دهید)نمره16جهت .پاسخ

کنید مشخص را غلط و صحیح موارد زیر عبارات :در
.شودمیمحسوبفرديکنش،خطربادرمواجههچشمناخودآگاه شدنبسته)الف

.ایدشمارمیبهفرهنگازمصادیق،عزاداريوعروسیرسوموآداب)ب
.کند         میتعاملآدمیبدنوطبیعتباخود،هویتاساسبرايهرجامعه)ج
رویارویی)د نخستین دچاردر فرهنگی خودختگی به را اسالمی جوامع غربی، جوامع فرهنگی و اقتصادي قدرت ها،

.ساخت

2

کنید2 پر مناسب عبارات با را خالی :جاهاي
دو)الف سر بر گرفتن میقرار نشان را کنش هاي ویژگی از یکی ویژگی،.دهدراهی، است..................آن کنش .بودن

طریق      ارزش)ب از اجتماعی هنجارهاي و می.........................ها .یابندتحقق
راهکار)ج جمله از منکر از نهی و معروف به براامر اسالم است.............................يهاي اجتماعی کنترل .و
باطلفرهنگسويبهییراتتغجهتوباشدحقفرهنگدهد،میدستازراخوداجتماعیاعتبارکهفرهنگیاگر)د

.است ..............فرهنگیتحولباشد،

2

ايؤس3 گزینه چهار :االت
مورد)الف در گزینه است؟کنشغیراراديواراديپیامدهايکدام صحیح

غیرحتمیوقطعیکنش،اراديپیامدهاي-1 پیامدهاي اما احتمالی     اند کنش، .اندارادي
کنشارادي،پیامدهاي-2 طبیعی نتیجه بلکه نیستند .اندکنش
پیامد-3 پنجره، کردن باز از بعد کالس هواي شدن است          عوض کنش .ارادي
غیرپیامد-4 میهاي انجام حتما یعنی هستند؛ قطعی کنش .شوند        ارادي

است؟)ب یکدیگر بر هویت ابعاد از کدامیک میان رابطه نشانگر زیر عبارت
دهد" می تغییر را جهانی تقوا، با انسان ".یک
نفسانی-1 بر اجتماعی-2جسمانی بر براجتماعی-3نفسانی نفسانی-4جسمانی بر اجتماعی

شخصی)ج اماراخودشغلاگر اجتماعیتغییررااواجتماعیموقعیتجدید،شغلتغییردهد تحرك ...............ندهد،
.دارد

نزولی-1 نسلی صعودي-3افقی-2میان نسلی نزولی-4درون

اساس)د بر جامعه فرهنگی می................هویت شکل .گیردآن
ارزشآرمان-1 و عقایدهنجار-2يهاها و ارزش-3ها و نمادهنجار-4يهاعقاید و يهاها

2

دوم« صفحه در سؤاالت »ادامه
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4
دهیدسؤاالبه کوتاه پاسخ زیر .ت

ارزش)الف و عقاید شناخت مهم ابزار ببرید  دو نام را .ها
باره)ب در متفاوت نظریات چیست؟وجود نشانه هویت ي
کجروي)ج از پیشگیري براي آنجامعه کنترل و اجتماعی روشهاي چه میها کار به مورد(گیرد؟هایی دو )ذکر
چهفرهنگبهتقلیديرویکردنقددرایرانیمتفکران)د مورد(کردند؟نیتدویکتابهایغرب، دو )ذکر

2

یک5 تعاریفهر ازاولستوناز یک کدام دارددومستونمفاهیمبه است1(؟اشاره اضافی )مورد
مفاهیمتعاریف

خودباختهج)الف جاامعه با مواجهه در که رااي خود فرهنگی هویت دیگر، ازمعه
می فرهنگی-1.بردیاد خودبیگانگی از

عالم)ب از انسان شناخت مانع که هایی میفرهنگ آدم فطري-2.شوندو ازخودبیگانگی
وجامعه)ج فعال حالت دیگر، جامعه فرهنگی عناصر گزینش در آن اعضاي که اي
راخ خود داده لّاق دست .انداز

ازخودبیگانگی-3
فرهنگی-4 خودباختگی

خودش)د از انسان شدن تاریخی-5.بیگانه ازخودبیگانگی

1

تشریحیاالتؤس
پدیده6 معنادارند؟چرا اجتماعی 1هاي

کنید7 مقایسه را فرهنگ عمیق و سطحی هاي 1.الیه

بنویسید8 را باطل فرهنگ و حق فرهنگ 1.تفاوت

فرصتهاي9 یکساندرجوامعجدیدهویتهايوکسباجتماعیتحركبرايافرادرويپیشآیا است؟مختلف،
دهید .توضیح

1

می10 دوام زمانی چه تا جامعه فرهنگی فرهنگآورد؟هویت تداوم زمانی مییچه مواجه چالش با 1شود؟آن

شده11 مواجه مختلف اقوام سیاسی و نظامی هجوم با ایران، جمله از اسالمی اینجوامع با چگونه اسالم جهان اند؛

کرد؟هجمه مقابله ها مورد(ها دو )ذکر
1

است؟12 داشته اسالمی جوامع بر تأثیري چه ایران اسالمی 1انقالب

سوم« صفحه در سؤاالت »ادامه

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 



تعالی باسمه
امتحان اجتماعی:درسنهاییسؤاالت متوسطهدوازدهم:پایهعلوم دوم خانوادگینامدورة نام امتحان:و دقیقه80:مدت

فیزیک:رشته تجربی-ریاضی صفحهعلوم امتحان3:تعداد شروع26/05/1399:تاریخ صبح8:ساعت

آموزان سنجش1399سالماهشهریورنوبتسراسرکشوردرروزانهدانش آموزشیمرکز کیفیت پایش و
http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٣

انتخابی)ب بخش
کسب جهت عزیز آموز از4دانش دهیدالؤس4فقط20تا13تسؤاالنمره، پاسخ دلخواه به .را

می13 تغییر اساس چه بر واقعی فرهنگ و آرمانی فرهنگ محدوده و دهیدمرز توضیح 1.کند؟

کنیدویژگی14 مقایسه مثال با را انتسابی و اکتسابی هویتی 1.هاي

شود؟15 تبدیل اسالم جهان دوم زبان به توانست چگونه فارسی 1زبان

16

کنید کامل را زیر .نمودار

فرهنگی تحوالت علل

1

اراده17 میتبعیت انجام صورت چند به دیگر انسان از انسان دهیدیک شرح و برده نام 1.پذیرد؟

کنید18 تعریف را دموکراسی لیبرال سیاسی 1.نظام

مسئله19 جامعه یک براي مناسب جمعیت تأمین 1است؟هویتیايچرا

انداخته20 راه به عیاري تمام اقتصادي جنگ ایران علیه غربی جوامع 1اند؟ چرا

باشید پیروز و 24سربلند
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2)61فحهص(غلط)د)36فحهص(صحیح)ج)16فحهص(صحیح)ب)4فحهص(غلط)الف1

اجتماعی)ب)3ص(ارادي)الف2 پذیري)ج)12ص(کنش 2)52ص(منفی)د)43ص(جامعه

ارادي(4گزینه)الف3 غیر اجتماعی(2گزینه)ب)6ص()پیامد بر )35ص()نفسانی
ارزشها(3گزینه)د )45ص()افقی(2گزینه)ج و )51ص()عقاید

2

وحی)الف4 و هونیاۀنشان)ب)27ص(عقل شناخت در اشتباه و خطا امکان که داردتیاست )38ص(.وجود
اقناع)ج و پاداش-تبلیغ و مجازاتبیتن-تشویق و است2(ه کافی )43ص()مورد
زدگ)د خو-یغرب به ا-شتنیبازگشت و اسالم متقابل کافذکردو(فطرت-رانیخدمات )61صفحهاستیمورد

2

551-54صفحه3)د4)ج2)ب5)الف5

بایاجتماعيهادهیپد6 ارتباط در ها انسان مگریکدیرا وجود آگاهیبه با افراد چون و عملیآورند هدف و اراده ،
پدیم دارندیاجتماعيهادهیکنند، )12ص(.معنا

1

نمادها(یسطحيهاهیال7 و .دارنديشتریبرییتغامکان)هنجارها
ارزش(قیعميهاهیال و تغ)ها      عقاید معرض در مرییکمتر جانبهراتیتأثورندیگیقرار فراگهمه مقاریو در و سهیدارند

نمادها و هنجارها هم.دارنديشتریبتیاهمبا الیاساسراتییتغل،یدلنیبه فرهنگقیعميهاهیدر به را آن فرهنگ
است(.کندیملیتبديگرید کافی ویژگی دو ذکر قسمت هر )16ص()براي

1

ها8 نظرییبخش از که فرهنگ مطابقحیصحیعلماز هافطرتو بخش و حق فرهنگ باشد، نظرییانسان از یعلمکه
دفاع اساسقابل بر و استخرافاتنباشد باطل فرهنگ باشد، گرفته 1)26ص(.شکل

ا.ستینکسانی9 جامعه تناسبيهر هادیعقابه ارزش هایبرخ،خوديو رایتیهوراتییوتغیاجتماعيتحرك
برخقیتشو منعرگریدیو راتیهویبرخکند؛یما برخردیپذیمها 1)46ص(.ردیپذینمراگریدیو

زمانیفرهنگتیهو10 تا میجامعه عقایدوام که هادیآورد ارزش پذيو مورد آن به براياعضارشیمربوط و يجامعه
باشد مهم هویت.آنها تداوم بدهند، دست از جامعه یک اعضاي نزد را خود اعتبار و اهمیت ها، وارزش عقاید گاه هر

شود می مواجه چالش با جامعه آن )51ص(.فرهنگی
1

ها:111 جنگ کردند،یبیصليدر دفع را )مورددوذکر(.مهاجمان
حملۀ:2 کردندمغولدر هضم و جذب خود فرهنگ درون را مهاجمان ،
جد:3 فرهنگ جوامعدیمواجهۀ با اسالم غرب فرهنگ جدیو پايدیتجربۀ به هنوز که نرسانیاست .استدهیخود

 60صفحه

1
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اسالم12 اسالمیجوامع انقالب از گرفتن الهام بتیهوران،یایبا را تصاورونیخود غربيریاز فرهنگ کرد،یمالقایکه
م وجو اوکنندیجست عنوانب،یترتنیبه به فرهنگکیاسالم مدیجدیقطب ظاهر جهان )64ص(.شودیدر

1

انتخابیسؤاالپاسخ :ت
از" بیش به آموز دانش اگر گرامی فقط4مصحح باشد، داده پاسخ انتخابی نمایید4سؤال تصحیح را اول ".سؤال

آرمان13 فرهنگ محدودة و واقعیمرز فرهنگ تغیو مردم عمل اساس آرمانکندیمرییبر مطابق مردم اندازه وهر ها
آرمان هاارزش اندازه، همان به کنند، واقعهاعمل فرهنگ )24ص(.شوندیمیوارد

1

گ:یانتساب14 شکل در مکانمیندارینقشیتیهويهایژگیویبعضيریما تولدایمانند بودنایزمان پسر و .دختر
وياریبس:یاکتساب میتیهويهایژگیاز شکل خودمان گایمیدهیرا شکل زآنهايریدر سهم و میداريادینقش

اخالق صفات روانیمانند صح(یو مثال داردگر،یدحیهر )33ص()نمره

1

فارس15 دلیزبان الیبه فعال حانیرانیمشارکت سيفکراتیدر زبان محدوده از اسالم، ایاسیجهان اقوام یرانیمشترك
گسترش اسالم، جهان مختلف مناطق در اسالم، جهان دوم زبان عنوان به و رفت )59ص(.افتیفراتر

1

نو16 و افرادهايآوريابداعات منفی و مثبت
فرهنگی تحوالت درونیعلل

کاستی بستبیرونی بن و فرهنگها درون هاي
)کتاب52صفحه(

1

باشدستروتهدیدازناشیکهستاتبعیتی؛کراهتباتبعیت-171
)69ص(.استهمراهدرونیمیلورضایتباکهتاستبعیتیرضایت؛باتبعیت-2

1

نظامینایابدمیسازمانمردماکثریتارادةوخواست باکندمیادعاکهاستسیاسینظامنوعیدموکراسیلیبرال18
برفضیلتیوحقیقت هیچسیاسی نمیها )74ص(.استجهانیاینودنیويحکومتیوشناسدرسمیت

1

زمهکیتیجمع19 جمعسازنهیجامعه کاهش است آن فرهنگ هاهکیتیگسترش فرهنگ و جوامع تسلط امکان يجامعه
مگرید فراهم را جامعه ا آوردیبرآن تأمنیاز براتیجمعنیرو مسئلهکیيمناسب )77ص(.استیتیهوياجامعه،

1

کشورهایبرخ20 سوسلطهياز از که غرب چییگر همه اساس را سوپندارندیمزیاقتصاد از يهاوهیشیتمامگر،یديو
مياقتصادریغ شده نابود آشنند،یبیرا میاسالمرانیالیپاشنۀ اقتصاد ادانند؛یرا اقتصادنیاز جنگ تماميرو
علياریع انداختههیرا راه به ما )81ص(.اندکشور

1

گیرد" می تعلق نمره است نزدیک تصحیح راهنماي به محترم مصحح نظر از که هایی پاسخ 24".به
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