بنام خداوند جان وخرد
اداره آموزش وپرورش  -...................دبيرستان ....................سواالت آزمون هويت اجتماعی-
پايه دوازدهم رشته علوم تجربی  -رياضی

تاريخ ازمون :خرداد ماه89

نام .....................نام خانوادگي....................
رديف

مدت آزمون 95دقيقه

دبير :رحمانپور
نمره

سواالت
درعبارات زير موارد صحيح وغلط رامشخص کنيد.

1

2

الف – هنجار اجتماعی ،شيوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.
ب -حق يا باطل بودن عقايد وارزش ها رامی توان باعلوم تجربی شناخت.
پ -جامعه ای که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد بازتوليدش با مشکل مواجه می شود .
ت -تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی تحول فرهنگی منفی است.

2

درعبارت هاي زير جاهاي خالي را باكلمات مناسب تكميل كنيد.
الف-آن بخش از فرهنگ که همه مردم يک جامعه درآن اشتراک دارند ..................وبخش هايی که مربوط به يک قوم
،قشر صنف يا گروه است .................ناميده می شود.

2/5

ب -هرجامعه برای پيشگيری ازکجروی اجتماعی وکنترل آنها روش های تبليغ واقناع ،تشويق وپاداش و...............به
کار می گيرد.
پ -باانقالب اسالمی بازگشت ايران به اسالم ،صرفا بازگشت به هويت تاريخی وجغرافيايی نبود بلکه بازگشت به هويت
.................خويش بود.
ت -ايران اسالمی قصد دارد هويت اقتصادی خود راازطريق ...................بازسازی کند.

3

2/5

درعبارت های زيرگزينه مناسب راانتخاب کنيد.
الف – بخش هايی ازفرهنگ که ازنظر علمی صحيح ومطابق فطرت انسان باشدچه ناميده می شود.
 )1فرهنگ عمومی

 )2فرهنگ واقعی

)3فرهنگ باطل

 ) 4فرهنگ حق

ب – کداميک ازگزينه های زير مربوط به سه بعد هويت انسان نيست.
 )1بعدجسمانی

 )2بعدفرهنگی

 )3بعد نفسانی

 )4بعداجتماعی

پ - -اگر عقايد وارزشهای يک جامعه مانع آشنايی اعضای آن باحقيقت انسان وجهان شود آن جامعه دچار چه وضعيتی
شده است؟
)1خودباختگی فرهنگی )2ازخودبيگانگی حقيقی(فطری) )3عقب ماندگی فرهنگی ) 4ازخودبيگانگی تاريخی

ت -کداميک ازانديشمندان زيردر گونه شناسی خود ازنظام سياسی ،مالک دين مداری يادنيا مداری را درنظر می گيرد.
)4ابن خلدون
 )3افالطون
 )2ارسطو
 )1فارابی
ث-به معنای حاکميت اکثريت مردم براساس حقيقت وفضيلت است.
 )1جمهوری

4

 )2دموکراسی

)3مونارشی

)4آريستوکراسی

هرکدام ازعبارت های زير با يکی ازگزينه های مقابل درارتباط است آنها را به هم وصل کنيد (يکی ازعبارت ها اضافی
است.
آن بخش ازفرهنگ که مردم به آن عمل می کنند .

نظام سياسی

به جابجايی افراد ازيک موقعيت اجتماعی به موقعيت ديگر گفته می شود.

فرهنگ واقعی

به خودباختگی جوامع غيرغربی درمقابل جهان غرب گفته می شود.
مجموعه سازوکارهايی که برای اعمال سياست های جامعه وجود دارد.

2

ضدفرهنگ
غرب زدگی
تحرک اجتماعی

به سواالت تشريحي زير پاسخ كامل بدهيد :

4

تفاوت پيامدهای ارادی وغيرارادی کنش انسانی رابنويسيد .

1/5

5

جامعه پذيری راتعريف کنيد.

1/5

6

جوامع اسالمی درمواجهه باامپراطوری يونان ورم چگونه عمل کردند؟

1/5

7

اسالم چه تاثيری درهويت جوامع ايرانی داشته است ؟توضيح دهيد.

1/5

9

مستشرقان هويت جوامع اسالمی راچگونه تعريف می کردند؟ توضيح دهيد.

1

براساس روش تصميم گيری ،نظام سياسی به دودسته تقسيم می شود توضيح دهيد.

1/5

11

منظور از سياست های جمعيتی چيست ؟توضيح دهيد.

1/5

11

ازجمله اقدامات جوامع غربی برای پيشبرد اقتصاد خود چيست؟ توضيح دهيد.

8

1

با آرزوي توفيق شما
رحمانپور
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نام .....................نام خانوادگي....................
رديف

مدت آزمون 95دقيقه

دبير :رحمانپور

(پاسخنامه)
نمره

سواالت
درعبارات زير موارد صحيح وغلط رامشخص کنيد.

1
2

2

ت-غلط
پ -صحيح
ب-غلط
الف – صحيح
درعبارت هاي زير جاهاي خالي را باكلمات مناسب تكميل كنيد.
الف-آن بخش از فرهنگ که همه مردم يک جامعه درآن اشتراک دارند.فرهنگ عمومی وبخش هايی که مربوط به يک قوم
،قشر صنف يا گروه است خرده فرهنگ ناميده می شود.

2/5

ب -هرجامعه برای پيشگيری ازکجروی اجتماعی وکنترل آنها،روش های تبليغ واقناع ،تشويق وپاداش وتنبيه ومجازات
رابه کار می گيرد.
پ -باانقالب اسالمی بازگشت ايران به اسالم ،صرفا بازگشت به هويت تاريخی وجغرافيايی نبود بلکه بازگشت به هويت
توحيدی خويش بود.

3

ت -ايران اسالمی قصد دارد هويت اقتصادی خود راازطريق اقتصاد مقاومتی بازسازی کند.
درعبارت های زيرگزينه مناسب راانتخاب کنيد.
الف – بخش هايی ازفرهنگ که ازنظر علمی صحيح ومطابق فطرت انسان باشدچه ناميده می شود؟
 )1فرهنگ عمومی

 )2فرهنگ واقعی

)3فرهنگ باطل

 ) 4فرهنگ حق

ب – کداميک ازگزينه های زير مربوط به سه بعد هويت انسان نيست.
 )1بعدجسمانی

 )2بعدفرهنگی

 )3بعد نفسانی

 )4بعداجتماعی

پ - -اگر عقايد وارزشهای يک جامعه مانع آشنايی اعضای آن باحقيقت انسان وجهان شود آن جامعه دچار چه وضعيتی
شده است؟
)1خودباختگی فرهنگی )2ازخودبيگانگی حقيقی(فطری) )3عقب ماندگی فرهنگی ) 4ازخودبيگانگی تاريخی
ت -کداميک ازانديشمندان زيردر گونه شناسی خود ازنظام سياسی ،مالک دين مداری يادنيا مداری را درنظر می گيرد.
)4ابن خلدون
 )3افالطون
 )2ارسطو
 )1فارابی
ث -به معنای حاکميت اکثريت مردم براساس حقيقت وفضيلت است.
)3مونارشی
 )2دموکراسی
 )1جمهوری

)4آريستوکراسی

2/5

4

هرکدام ازعبارت های زير با يکی ازگزينه های مقابل درارتباط است آنها را به هم وصل کنيد (يکی ازعبارت ها اضافی
است.
آن بخش ازفرهنگ که مردم به آن عمل می کنند (.فرهنگ واقعی)

نظام سياسی

به جابجايی افراد ازيک موقعيت اجتماعی به موقعيت ديگر گفته می شود(.تحرک اجتماعی)

فرهنگ واقعی

به خودباختگی جوامع غيرغربی درمقابل جهان غرب گفته می شود(.غرب زدگی)
مجموعه سازوکارهايی که برای اعمال سياست های جامعه وجود دارد(.نظام سياسی)

2

ضدفرهنگ
غرب زدگی
تحرک اجتماعی

به سواالت تشريحي زير پاسخ كامل بدهيد :

4

برخی از پيامد های کنش به اراده انسان ها ،يعنی خودکنشگريا افرادديگر ،وابسته اند به همين سبب به آنها "پيامدهای
ارادی می گويند.اين دسته از پيامدها خودشان کنش هستند وبايدکنشگری آنها راانجام دهد.
بعضی ازپيامدها به اراده انسان ها بستگی ندارد به اين پيامدها پيامدهای غيرارادی می گويند.اين دسته ازپيامد ها کنش
نيستند که الزم باشد کنشگری آنها راانجام دهدبلکه نتيجه طبيعی کنش اند.

1/5

5

به فرايندی که هرفرد برای مشارکت درزندگی اجتماعی دنبال می کند ومسيری که برای شکل دادن به هويت اجتماعی افراد
طی می شودجامعه پذيری می گويند.

1/5

6

به دليل اهميت عقل وعقالنيت دراسالم ،درمواجهه باامپراطوری های يونان وروم ،عناصر عقلی فرهنگ آنها ،مانند فلسفه
طب ،نجوم ورياضيات ،رااخذ کردند وبه تناسب فرهنگ توحيدی خود،دراين دانش ها دخل وتصرف نمودند اماعناصر
مشرکانه اين دوفرهنگ را نپذيرفتند.

1/5

7

ايرانيان پس ازآشنايی بااسالم وپذيرفتن آن ،عناصر اساطيری فرهنگ ايرانی را کنارگذاشتند ،به تفسير توحيدی عميق تری
ازهويت خويش دست يافتند وجامعه ای اسالمی رابنا نهادند پس ازآنکه ايرانيان عقايد وارزش های اسالمی را پذيرفتند
ايران به جهان اسالم ملحق گرديد وهويت ايرانی بخشی ازهويت جهان اسالم شد.

1/5

9

مستشرقان هويت فرهنگی اصيل اسالمی را بعنوان عنصری هويت بخش برای جوامع اسالمی ناديده گرفتند هويت فرهنگی
اين جوامع رابه ابعاد تاريخی وجغرافيايی محدود ساختند وامت وملت اسالمی را به اقوام مختلف ،نظير ترک وعرب
وفارس تقسيم کردند.
 -1نظام هايی که درآنها حاکم ياحاکمان براساس اهداف واغراض واميال خود تصميم می گيرند يعنی هرتصميمی
رابرای خود جايز می دانند.

1

8

1/5

 -2نظام هايی که درآنها حاکم ياحاکمان براساس حقيقت وفضيلت وباتوجه به موازين عقلی تصميم می گيرند.

11
11

وقتی يک جامعه باکاهش ياافزايش جمعيت مواجه می شود نظام سياسی آن برای حل مشکل جمعيت چاره انديشی می کند
وباهمراهی وهمکاری مردم راهکارهايی رابه اجرا در می آوردکه سياست های جمعيتی ناميده می شود که می تواند
درجهت افزايش ياکاهش جمعيت باشد.
استعمار وتحريم اقتصادی ازجمله اقدامات جوامع غربی برای پيشرفت اقتصادی خود ونابودکردن اقتصاد ديگرجوامع بوده
است به همبين دليل است که برخی کشورهای غربی اقتصادنفتی راپاشنه آشيل ايران اسالمی تشخيص داده وجنگ تمام
عياری عليه کشور ما به راه انداخته اند.

با آرزوي توفيق شما
رحمانپور
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