
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم :   

 نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:           نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و نام دبیر:                   تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. 1
 .فرهنگ بدون جامعه پدید نمی آیدالف.

 انسان ها قرار می دهد م محدودیت ها را از بین می برد.ب.هر جامعه و فرهنگی فرصت هایی در اختیار 

 می گویند. "کنشگر"و به انجام دهنده ی آن  "کنش"در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد.ج

 کنش فعالیتی غیر ارادی است و بدون آگاهی انجام می شود..د

 داده می شود و ما در بدست می آوردن آن نقشی نداریم.ه. موقعیت اجتماعی ویژگی است که از طریق خانواده به ما 
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر نمائید. 5
 ................. می گویند..............الف به کنش اجتماعی و پیامدهای آن

 ....................... است...... دریا پدیده ایب.

 . نام دارد.........................بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی و صحیح و مطابق فطرت انسان باشد ج.

  ... و ...................... دوابزار مهم شناخت عقاید و ارزش ها هستند................. د

یگر متمایز می گردد، ......................... ه. آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته می شود و با آن هر شخص از افراد د

 فرد را تشکیل می دهد.

 و. برگزاری نمایشگاه های مد، از توجه و تمرکز فرهنگ غرب بر بعد ............................ حکایت می کند.

 ..... نام دارد.ز. شیوه زندگی گروهی از انسان ها که با یکدیگر زندگی می کنند ..........................

 ح.انسان ها در انجام کنش به ............................ ان توجه می کنند.
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 .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 3
 (1).جامعه چیست؟1

 (5).چهار مورد از مصادیق فرهنگ را بیان کنید.5

 (1).فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را تعریف کنید.3

 (5)بیان کنید..ویژگی های کنش را 4

 (2/1 )را بیان کنید.معنای مختلف آن3.بوق زدن راننده یک کنش است.2

 (5).منظور از کنش اجتماعی چیست؟ چند نمونه کنش اجتماعی نام ببرید.6

 (2/1).چرا پدیده های اجتماعی معنا دارند؟7

دیگر درون فرهنگ واقعی قرار  .مثالی از یک پدیده بیاورید که در یک جامعه درون فرهنگ آرمانی و در جامعه ی8

 (1).می گیرد؟

 (2/1).فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را تعریف کنید.9

 (2/1). ابعاد هویتی انسان را نام ببرید.11

 (2/1)داری را با هم مقایسه کنید.. هویت اجتماعی افراد در جامعه قبیله ای و جامعه سرمایه 11
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 1از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هم ریاضی و تجربیوازدد مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1981 -89سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 دوازدهم-اجتماعیعلوم نام درس:

 مهری خانم نام دبیر:

 12/1931 / 16 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 22ساعت امتحان

 دقیقه 62مدت امتحان :
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (    52/1(     ه.نادرست  )52/1(         د.نادرست  )52/1ج. درست )         (52/1)  نادرستب.        (52/1)درست الف.  1

 (2/1)، وحیعقل د.               (52/1)فرهنگ حقج.              (52/1)طبیعیب.              (52/1)پدیده ی اجتماعیالف.  5

                       (52/1) ح. معنای                    (52/1)ز. فرهنگ                (52/1)د.جسمانی                                  (52/1) ه. هویت

 نمره( 1)به گروهی از انسان ها گفته می شود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند. .1 3

آداب و رسوم و عزاداری، آداب معاشرت، شیوه های گذراندن اوقات فراغت، خوراکی ها، پوشش ها، گویش ها،  .5

 نمره( 5)شیوه های یاددهی و یادگیری، ارزش ها و باورهای اخالقی و .... از مصادیق فرهنگ به شمار می آیند.

 و بخش هایی که مربوط "فرهنگ عمومی"آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.  .3

 نمره( 1)نامیده می شود. "خرده فرهنگ"به یک قوم، قشر ، صنف یا گروه است، 

 نمره(  5)کنش، آگاهانه، ارادی، هدف دار و معنادار است. .4

 نمره( 2/1)کردن اعتراض دادن، هشدار کردن، سالم .2

آگاهی کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود. در کنش اجتماعی ، اراده و  .6

 کنشگر ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آنهاست.

 با ورود معلم به کالس از جا برمی خیزیم 

 .هنگام سوار شدن به اتوبوس، حق تقدم را رعایت می کنیم 

 .نمره( 5)قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنیم 

آورند و چون افراد با آگاهی ،اراده و هدف پدیده های اجتماعی را انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می  .7

 نمره( 2/1)عمل می کنند، پدیده های اجتماعی معنا دارند.

به عنوان مثال برای یک کشور آشوب زده پدیده ای درون فرهنگ آرمانی و برای یک کشور بسامان ، درون  .8

 نمره( 1)فرهنگ واقعی است.

می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما در عمل  بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانب داری .9

نامیده می شود. آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل  "فرهنگ آرمانی"ممکن است آن را نادیده بگیرند،

 نمره( 2/1)نام دارد. "فرهنگ واقعی"می کنند،

اجتماعی)نقش ها و عضویت فرد در بعد -3بعد نفسانی )ویژگی های اخالقی و روانی(، -5بعدجسمانی)بدن(، -1 .11

 نمره( 2/1جامعه()

هویت اجتماعی هر فرد،درون یک جامعه و بر اساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد، شکل می گیرد. در  .11

جامعه قبیله ای، هویت اجتماعی افراد بر اساس جایگاه آنها در قبیله مشخص می شود. در جامعه سرمایه داری، 

 نمره( 5بیشتر به دارایی و توان اقتصادی آنها وابسته است. )هویت اجتماعی افراد 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد فلسطین دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 دوازدهم-علوم اجتماعی نام درس:

 مهری خانم نام دبير: 

 11/1981/ 11تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 9ساعت امتحان: 

 دقیقه 11مدت امتحان: 


