
 نام: وزارت آموزش و پرورش هویت اجتماعی  درس: 

 نام خانوادگی: گیالنش استان راداره کل آموزش و پرو معصومه فخار نوش آبادی : طراح

 پدوازدهم   :پایه امتحان پایان نیم سال اول 9317ماه دی   تاریخ امتحان: 

  نیعلوم انساهمه رشته ها غیر از رشته:  17 - 19سال تحصیلی   دقیقه 19مدت امتحان: 

صبح 9ساعت امتحان:    09نمره :   

   بارم

5/9  

 .کنید مشخص را غلط و صحیح عبارات

 لطغ     ⃝        صحیح     ⃝                          الف: کنش انسان برخالف سایر مخلوقات معنادار است.         

 غلط⃝            صحیح ⃝    ب: کاهش طول عمر از پیامدهای ارادی سیگار کشیدن است.                          

 غلط     ⃝            صحیح     ⃝                          شیوه زندگی گروهی انسان ها فرهنگ نامیده می شود.     :  پ 

 غلط   ⃝            صحیح     ⃝                    : سهم ما در ساختن جامعه و فرهنگ آیندگان  کمتر از آنهاست.   ت

 غلط⃝            صحیح     ⃝    فرهنگ حق از نظر علمی قابل دفاع است.                                          :  ث

 غلط⃝             صحیح ⃝                  حقایق از نظر وارد شدن به فرهنگ واقعی و آرمانی تغییر پذیرند.  : ج
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  یک از موارد  بیان شده در داخل کادر می باشد. هر یک از عبارتهای زیر مربوط به کدام

ترشح بیش اندازه غده تیروئید باعث عصبانی شدن انسان می ـ  9

                               شود.

 درمان برخی بیماری های جسمانی با کمک هیپنوتیزمـ 0

 برابر زلزلهساختن خانه های مقاوم در ـ 3

امام خمینی با تقوای خود مسیر تاریخ ایران ،اسالم و جهان را دگرگون -4

 کرد.

 

 

 

 جهان بر نفسانی جهان تاثیر: الف

 اجتماعی

 بر جهان طبیعیتاثیر جهان نفسانی ب:

ثیر جهان طبیعی بر جهان تا:پ

 اجتماعی

 نفسانی جهان بر طبیعی جهان تاثیر:ت 

0 

5/0  

 درست را مشخص کنید. در سواالت زیر گزینه

 تفاوت پیامد طبیعی و پیامد ارادی کنش چیست؟ :الف 

 اولی غیر ارادی و دومی قطعی است -9    ⃝

 اولی قطعی و دومی احتمالی است. -0    ⃝

 اولی احتمالی و دومی حتمی است.-3    ⃝

 هر دو وابسته به اراده افراد انسانی است.-4    ⃝

 برای پدید آمدن کنش،الزم است که  :ب 

 بیرونی باشد.-0    ⃝درونی باشد.                      – 9    ⃝

 طبیعی باشد. – 4    ⃝همه ویژگی های یک کنش را داشته باشد.        . -3    ⃝

3 



         

 تمامی کنش های اجتماعی نوعی .................... محسوب می شوند. :پ 

 پدیده اجتماعی  -0    ⃝کنش انسانی                    -9    ⃝

 0و  9گزینه های  -4    ⃝ارزش اجتماعی                        -3    ⃝

 تحقق پیدا نمی کند؟ بدون وجود کدام پدیده اجتماعی،سایر پدیده های اجتماعی:ت

 جتماعیکنش ا  -0     ⃝                       اجتماعی هنجار -9    ⃝

 نظام اجتماعی -4    ⃝             اجتماعی           ارزش -3    ⃝

 کدام گزینه صحیح است؟ث : 

 فرهنگ ها ضد فرهنگ می باشند.همه خرده -0    ⃝          با فرهنگ عمومی ناسازگارند.همه خرده فرهنگ ها  -9    

  برخی خرده فرهنگ هاضدفرهنگ هم می باشند.-4     ⃝    برخی از ضد فرهنگ ها را می توان خرده فرهنگ نامند. -3    ⃝
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 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. به

 ؟ندبه انجام دهنده کنش چه می گویالف: 

  چیست؟خردترین پدیده اجتماعی ب : 

 چه وسیله ای از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؟فرهنگ به پ : 

 می کنند چه نام دارد؟ عملآن بخش از فرهنگ که مردم بر اساس آن :  ت

 ؟مربوط به کدام بعد هویت انسان استویژگی های اخالقی و روانی : ث

 بیان کنید. ضد فرهنگج: یک مثال برای 
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 5 پ: خرده فرهنگ موافق   فرهنگ آرمانی:  ب      اجتماعیکنش : الف      اصظالحات زیر را تعریف کنید: 3

 6 دو مورد از ویژگی های کنش را بنویسید. 9

 7 آیا گردش خون در بدن کنش محسوب می شود؟دلیل بیاورید. 9

5/9  9 آیا کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد؟یک مثال بیاورید. 

 1 ارتباطی با هم دارند؟جامعه و فرهنگ چه  9

 99 چهار مورد از مصادیق فرهنگ حق را بنویسید. 9

99 حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ چگونه مشخص می شود؟ 9  

5/9 09 ند بخش تقسیم می شود ؟نام ببرید.هویت فردی به چ   

39 کنید؟ مقایسه هم با انسان بدن و هویت جسمانی بعد به را اسالمی فرهنگ و غرب فرهنگ نگاه 0  

  جمع نمرات                                                                     09

 

 

 

 



 وزارت آموزش و پرورش

 ش استان گیالنراداره کل آموزش و پرو

 امتحان پایان نیم سال اول

                             17 – 19سال تحصیلی  

 طراح سوال: معصومه فخار نوش آبادی   

   هویت اجتماعیکلید سوال)

 نمره    05/9الف:صحیح   ب : غلط     پ :صحیح    ت: صحیح  هر کدام        (9

 

 نمره 05/9الف  هر کدام  -4پ    -3ب   -0ت       -9(            0

 نمره5/9هر کدام     4ث : گزینه        0ت : گزینه            4پ: گزینه           3ب: گزینه          0(  الف: گزینه3

 ( الف: کنشگر   ب: کنش اجتماعی   پ:تعلیم و تربیت     ت:فرهنگ واقعی 4

 نمره 5/9)ذکر یک مورد(هر کدام قاچاقچیان مواد مخدر و ... -اوباش -متکدیان و گدایانثبعد نفسانی   ج:  

 

 دیگران، هب ناظر کنشگر آگاهی و اجتماعی اراده کنش در. شود می انجام دیگران به توجه با که است کنش نوعی اجتماعی الف: کنش(5

آنهاست اعمال و ها ویژگی  

. 

به خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی خرده فرهنگ موافق گفته می شودب:  

. 

 نادیده را آن است ممکن عمل در اما دانند می الزم را آن رعایت و کنند می داری جانب آن از جامعه یک مردم که فرهنگ از بخشی پ:

 بگیرند

نمره  9هر کدام   

 6 - کنش، آگاهانه است. کنش، ارادی است. کنش، هدف دار است. ذکر دو مورد هر کدام 9/5نمره 

7- خیر . کنش به ارادة انسان وابسته است؛ یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد،کنش انجام نمی شود. پس، برای انجام کنش عالوه بر 

 آگاهی، ارادة انسان نیز ضروری است؛ 9نمره

  
 که کند یم رعایت را مقرراتی ایستد، قرمزمی چراغ پشت ای راننده وقتی. گیرد نمی صورت دیگران حضور در فقط اجتماعی کنش -9

 شمچ از دور به و شب نیمه در رانندگی و راهنمایی قوانین رعایت. است اواجتماعی کنش سبب، همین به. است دیگران قبول مورد

نمره 5/9.است اجتماعی کنش یک نیز مخفی های دوربین وحتی دیگران  

را فرهنگ و جامعه. آید نمی پدید جامعه بدون نیز فرهنگ. ندارد وجود فرهنگ بدون جامعه -1  

جان همانند فرهنگ و کالبد، و جسم مانند جامعه. کرد تشبیه انسان جان و جسم به توان می  

نمره9 است روح و  



 ستضعفانازم حمایت اند، مانده حقیقت محروم شناخت از که کسانی با مدارا و دیگران تحمل عدالت، عهد، به وفای توحید، به عقیده -99

.05/9ذکر چهار مورد هر کدام  .اند حق های ارزش و عقاید جمله یکدیگراز با مهربانی و ها انسان حقوق از دفاع مظلومان، و  

 

شود می شناخته بخش همان با متناسب علم با فرهنگ، از بخش هر بودن باطل یا حق -99  . 

نادرست یا درست مثالً کنند؛ داوری اجرایی های روش و فنون دربارة توانند می تجربی علوم  

نمره 9شناخت   توان می تجربی های روش با را بیماران مداوای شیوة بودن . 

 

نمره 5/9دو بعد جسمانی و نفسانی  -90  

دارد تفاوت هم با نیز انسان بدن و هویت جسمانی بُعد به مختلف های فرهنگ و جوامع نگاه-93 . 

 مثالً فرهنگ غرب بر بُعد جسمانی و زیبایی های بدنی تأکید و تمرکز می کند و هر نوع تصرف

 را در طبیعت و بدن مجاز می داند؛ در حالی که براساس فرهنگ اسالمی، انسان حق ندارد

 خالف ارادة حکیمانة الهی در طبیعت و بدن خود دخل و تصرف کند. 0 نمره.

نمره                                                          90:  نمرات جمع  

 

 


