
صفحءه صفحءه	 	 	

پاسخ	نامه آزمون	 نوبت	 	

27  3 اول	 )طبقه	بندی	شده(	 آزمون	شمارءه	1	

27  5 اول	 )طبقه	بندی	شده(	 آزمون	شمارءه	2	

28  7 اول	 )طبقه	بندی	نشده(	 آزمون	شمارءه	3	

28  9 اول	 )طبقه	بندی	نشده(	 آزمون	شمارءه	4	

29  11 دوم	 )طبقه	بندی	شده(	 آزمون	شمارءه	5 خرداد 98	

29  13 دوم	 )طبقه	بندی	شده(	 آزمون	شمارءه	6 خرداد 99  

30  15 دوم	 )طبقه	بندی	شده(	 آزمون	شمارءه	7 شهریور 99  

31  17 دوم	 )طبقه	بندی	شده(	 آزمون	شمارءه	8 دی 1400  

31  19 دوم	 )طبقه	بندی	نشده(	 آزمون	شمارءه	9 خرداد 1400  

31  21 دوم	 )طبقه	بندی	نشده(	 آزمون	شمارءه	10 خرداد 1401  

32  23 دوم	 )طبقه	بندی	نشده(	 آزمون	شمارءه	11 شهریور 1400  

32  25 دوم	 )طبقه	بندی	نشده(	 آزمون	شمارءه	12 شهریور 1401  

33 درس نامءه توپ برای شب امتحان 

کتاب	شب	امتحان	هویت اجتماعی )علوم اجتماعی( دوازدهم	از	4	قسمت	اصلی	به	صورت	زیر	تشکیل	شده	است:
1( آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	درس	به	درس	طبقه	بندی	کرده	ایم؛	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	
هر	درس	از	درس	نامه	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	20	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	کنار	سؤال	های	
این	آزمون	ها	نکاتمشاورهای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخگویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	

شما	خواهد	گرفت،	ببینید.	
2( آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	امتحان	های	نهایی	برگزار	شده	در	سال	های	98،	99،	1400	و	1401	هستند.	این	قسمت	

هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:
نهایی	خرداد	98،	خرداد	و	شهریور	99	و	دی	1400	هستند	که	 آزمون	های	 تا	8	 آزمون	های	شمارءه	5	 الف( آزمون های طبقه بندی شده:	
طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	پس	از	خواندن	هر	درس	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20 

نمره	دارند؛	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکاتمشاورهای	دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	
پایان	سال	مواجه	خواهید	شد.	آزمون		های	شمارءه	9	تا	12	به	ترتیب	امتحان	های	نهایی	خرداد	1400،	خرداد	1401،	شهریور	1400	و	شهریور	

1401	است.
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها،	همءه	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.
4( درس نامءه کامل شب امتحانی:	در	این	قسمت،	همءه	آن	چه	را	که	شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	هویت	اجتماعی	)علوم	اجتماعی(	نیاز	

دارید،	در	11	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	
یکراهکار:	موقع	امتحان	های	نوبت	اول	می	توانید	از	سؤال	های	درس	های	1	تا	5	آزمون	های	5	تا	8	هم	استفاده	کنید.

شهریور و دی ماهنوبت دومنوبت اولدرس ها
4 نمرهاول

5 نمره

1/5 نمره

1/5 نمره4 نمرهدوم

1/5 نمره4 نمرهسوم

1/5 نمره4 نمرهچهارم

1/5 نمره4 نمرهپنجم

2/5 نمره3 نمرهــــششم

2/5 نمره3 نمرهــــهفتم

2/5 نمره3 نمرهــــهشتم

2/5 نمره3 نمرهــــنهم

2/5 نمره3 نمرهــــدهم

20 نمره20 نمره20 نمرهجمع
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kheilisabz.comمدت آزمون: 75 دقیقهکلیءه رشته ها به جز انسانیهویت اجتماعی

نمرهنوبت اول پایءه دوازدهمردیف

مفاهیم زیر را تعریف کنید.1
الف( کنش: 

ب( کنشگر: 
پ( پیامد ارادی:

1/5

در عبارات زیر، به کدام یک از ویژگی های کنش انسانی اشاره شده است؟2
الف( فردی به مضرات استفادءه بیش از اندازءه فضاهای مجازی آگاه است ولی تصمیم به ترک آن نمی گیرد. )...............( 

ب( فتح قلءه اورست توسط تیم کوهنوردی )...............( 
پ( دادن کارت زرد به بازیکن خاطی، توسط داور )...............( 

1/5

نوع پیامدهای کنش )ارادی یا غیرارادی بودن( را در موارد زیر مشخص کنید. 3
الف( دانشجویی، بعد از مطالعءه کتاب درسی خود، مطالب را یاد می گیرد. )پیامد ...............(

ب( دانشجو، به سؤاالت امتحانی پاسخ می دهد. )پیامد ...............(

1

در جاهای خالی، عبارات مناسب بنویسید. 4
الف( اگر ............... نباشد، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ............... محقق نمی شوند. 

ب( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق ............... تحقق می یابند و پدیده های ............... و کنترل اجتماعی را ضروری می سازند.

1

گزینءه درست را انتخاب کنید.5
فردی به تنهایی و با صدای بلند، در حال مطالعه است، فرد دیگری وارد می شود. در این حالت، فعالیت فرد اول )...............( محسوب می شود؛ او برای 

رعایت حقوق فرد دوم )...............(، آهسته به مطالعه ادامه می دهد )...............(.
2( کنش اجتماعی ـ هنجار ـ ارزش 1( کنش اجتماعی ـ ارزش ـ هنجار   

4( کنش انسانی ـ هنجار ـ ارزش 3( پدیدءه اجتماعی ـ ارزش ـ هنجار  

0/5

1با ذکر یک مثال نشان دهید که کنش اجتماعی فقط در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد. 6

مفاهیم زیر را تعریف کنید.7
الف( هنجار: 

ب( پدیدءه اجتماعی: 
پ( ارزش:

1/5

هر یک از موارد زیر، از مصادیق فرهنگ می باشند یا جامعه؟8
الف( پوشش زنان بلوچ:

ب( مراسم عاشورا در اردبیل: 
پ( مردم شهر یزد:

1/5

تعاریف ستون اول، به کدام یک از مفاهیم ستون دوم مربوط می شود؟ )1 مورد اضافی است.(9

مفاهیمتعاریف

الف( مخالف ارزش ها، عقاید و هنجارهای فرهنگ عمومی هستند. 
ب( بخشی از فرهنگ که همءه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.

پ( خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی
ت( شیوءه زندگی گروهی از انسان ها که با یکدیگر زندگی می کنند.

1- فرهنگ 
2- خرده فرهنگ موافق

3- فرهنگ عمومی
4- جامعه 

5- ضد فرهنگ

1

اجتماعی  پدیده های  نباشه  اگه  که  کلیدی  مفهوم  یه 
شکل نمی گیرند. )در هر دو قسمت سؤال(

یعنی یه جایی که آدم ها نیستند ولی کنش شما اجتماعی باشد.

با توجه به تعریف فرهنگ و جامعه، به سؤال جواب بدید.
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kheilisabz.comمدت آزمون: 75 دقیقهکلیءه رشته ها به جز انسانیهویت اجتماعی

نمرهنوبت اول پایءه دوازدهمردیف

1/5آیا همءه جوامع فرصت های یکسانی را برای انسان ها فراهم می آورند؟ توضیح دهید.10

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 11
الف( بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند، چه نام دارد؟

ب( دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزش  ها را نام ببرید.

1

در جاهای خالی جدول، نمونه هایی از آرمان های جامعءه ایران را بنویسید.12

آرمانها

درونفرهنگواقعیبیرونازفرهنگواقعی

............... -1
............... -2

............... -1
2- استکبارستیزی

1/5

الف( نحوءه ورود فرهنگ حق را به محدودءه فرهنگ واقعی جوامع توضیح دهید. 13
ب( جوامع مختلف در چه صورتی از حق منحرف و به سوی باطل گام برمی دارند؟

1/5

صحیح یا غلط  بودن عبارات زیر را مشخص نمایید. 14
الف( ویژگی های انتسابی، ویژگی هایی هستند که خودمان آن ها را شکل می دهیم یا در شکل گیری آن ها سهم زیادی داریم. 

ب( هر جامعه ای با توجه به عقاید و ارزش هایش، با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است.

1

جملءه »یک انسان باتقوا، جهانی را تغییر می دهد.« بر تعامل بین کدام بخش های هویتی داللت دارد؟15
4( جسمانی ـ غیر جسمانی 3( طبیعی ـ نفسانی   2( نفسانی ـ اجتماعی   1( اجتماعی ـ نفسانی  

0/5

نوع ویژگی های هویتی زیر را در جدول مشخص نمایید )عالمت بزنید(.16

اجتماعیفردیمتغیرثابتویژگی

الف( زمان تولد

ب( ایرانی بودن

پ( موقعیت اجتماعی

1/5

1نگاه فرهنگ اسالم به طبیعت و بدن چگونه است؟ توضیح دهید.17

جمع نمرات موفق باشید   20

یعنی فرهنگ حق با چه واسطه ای وارد فرهنگ واقعی می شه.

به ترتیب قرارگرفتن ابعاد هویتی خیلی توجه کنید.
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الف(درعلومانسانیبهفعالیتیکهانسانانجاممیدهد،»کنش«میگویند.- 1
ب(بهانجامدهندءهکنش،»کنشگر«میگویند.

پ(پیامدهاییکهبهارادءهانسانها،یعنیخودکنشگریاافراددیگر،وابستهاست.
پ(معناداربودن- 2 ب(هدفداربودن الف(ارادیبودن
ب(پیامدارادی- 3 الف(پیامدغیرارادی
الف(کنشاجتماعیـارزشهایاجتماعی- 4

ب(کنشهایاجتماعیـجامعهپذیری
گزینءه»1«- 5
وقتیرانندهایپشتچراغقرمزمیایستدومقرراتیرارعایتمیکندکه- 6

دیگرانحضور اگر )حتی است. داده انجام اجتماعی است،کنش دیگران قبول مورد
فیزیکینداشتهباشند.(

الف(هنجاراجتماعی:شیوءهانجامکنشاجتماعیاستکهموردقبولافرادجامعه- 7
قرارگرفتهاست.

ب(پدیدءهاجتماعی:بهکنشاجتماعیوپیامدهایآن،پدیدءهاجتماعیمیگویند.
پ(ارزشهایاجتماعی:پدیدههایمطلوبوخواستنیکهموردتوجهوپذیرشاندو

افرادیکجامعه،بهآنهاگرایشوتمایلدارند.
پ(جامعه- 8 ب(فرهنگ الف(فرهنگ
ت(1- 9 پ(2 ب(3 الف(5

)مورد 4 اضافی است.(

خیر.برخیازجوامعبراساسعقایدوارزشهایشان،استعدادهای معنویانسانرانادیده- 10
رافراهمنمیآورندوبرخیدیگرمانعبسط یافرصتشکوفاییفطرتآدمی میگیرندو
ابعاد دنیویوجودانسانمیشوندونسبتبهنیازهایمادیودنیویانسانبیتوجهاندو
استفادهنمیکنند. آبادکردنجهان برای توانمندیهایآدمی از رویکرد دنیاگریزخود، با

ب(عقلووحی- 11 الف(فرهنگواقعی
12 -

آرمان ها

درون فرهنگ واقعیبیرون از فرهنگ واقعی 
1-سادهزیستی

2-وجدانکاریباال
1-کمکبههمنوعاندرحوادثطبیعی

2-استکبارستیزی
الف(جوامعمختلفباایمان به حق،حقیقترابهفرهنگ آرمانیخودواردمیکنند- 13

وباعملکردنبراساسعقایدحق،آنهارابهفرهنگ واقعیشانواردمینمایند.
ب(درصورتیکهبهحقایماننیاورندومطابقباآنعملنکنند.

الف(غلط- 14
راشکل ویژگیهاییهستندکهخودمانآنها اکتسابی، ویژگیهای 

میدهیمیادرشکلگیریآنهاسهمزیادیداریم.
ب(صحیح

گزینءه»2«- 15
16 -

اجتماعیفردیمتغیرثابتویژگی

**الف(زمانتولد
**ب(ایرانیبودن

**پ(موقعیتاجتماعی

درفرهنگاسالم،انسانبهعنوانخلیفءهخداوند،وظیفءهعمرانوآبادانیطبیعترابر- 17
عهدهداردوحقنداردبرخالفارادءهحکیمانءهالهیدرطبیعتوبدنخودتصرفاتیانجامدهد.

ب(احتمالیـقطعی- 1 الف(کنشـکنشگر
پ(کنشـآگاهی

ب(پیامدغیرارادی- 2 الف(پیامدغیرارادی
پ(پیامدارادی

ت(1- 3 پ(4 ب(2 الف(5
)موارد 3 و 6 اضافی است.(

الف(منظورازدیگران،یعنیکسانیکهکنشگران،باتوجهبهآنهادستبهکنشمیزنند.- 4
ب(مدرسه،خانواده،گروهدوستان،هنجارها،ارزشهایاجتماعی)ذکر2مورد(

الف( کنش فردی: 1(مسواکزدن2(مطالعهکردن- 5
ب( کنش اجتماعی:1(رعایتمقرراتمدرسه2(هدیهدادنبهوالدین

ت(3- 6 پ(2 ب(5 الف(1
)موارد 4 و 6 اضافی است.(

کوهپدیدهایطبیعیوساختماناداری،پدیدهایاجتماعیاست.پدیدههایاجتماعی- 7
راانسانهادرارتباطبایکدیگربهوجودمیآورندوچونافرادباآگاهی،ارادهوهدفعمل
معنادارند،حالآنکهپدیدههایطبیعی اداری( اجتماعی)ساختمان میکنند،پدیدههای

)کوه(باارادهوآگاهیانسانهاایجادنمیشودومعنادارنمیباشد.
پ(آموزش)تربیت(- 8 ب(فرهنگ الف(اگوستکنت
»زبانیکهمردمیکجامعهباآنصحبتمیکنند.«- 9

محدودیت: زبان،قواعدپیچیدهایداردکهمردمبایدآنرابیاموزندونمیتوانندهرطور
کهدلشانبخواهدکلماتوجمالترابهکارببرند.

فرصت:زبان،فرصتارتباطباهمزبانانومبادلءهمعانیپیچیدهرافراهممیآورد.
ب(ارزشهاـعقاید- 10  نمادهاـهنجارها
ب(غلط- 11  الف(صحیح

برایجوامعامکانپذیرشحقوباطلوجوددارد،اماحقوباطلبر
مدارگزینشآنهاتغییرنمی کنند.

ارزشهایحق:1(توحید2(عدالت- 12
ارزشهایباطل:1(شرک2(ظلم

الف( فرهنگ آرمانی:ارزشهاییکهمردمیکجامعهازآنجانبداریمیکنندو- 13
رعایتآنراالزممیدانندامادرعملممکناستآنرانادیدهبگیرند.

نباشدوبراساس ازنظرعلمیقابلدفاع ازفرهنگکه ب( فرهنگ باطل:بخشهایی
خرافاتشکلگرفتهباشد.

ب(ناخودآگاهـاجتماعی- 14 الف(جسمانیـنفسانی
پ(انتسابیـاکتسابی

ب(دانشآموزبودن- 15  الف(مکانتولد
ت(ایرانیبودن  پ(دختربودن

هرجامعهایباتوجهبهعقایدوارزشهایشبانوعخاصیازهویتاخالقیوروانی- 16
افرادسازگاراستوزمینءهپیدایشورشدهمانهویترافراهممیآوردوامکانپیدایش

ورشددیگرانواعراتضعیفمیکند.
فرهنگ متجددباویژگیهایفردگرایی،انضباطومالاندوزیسازگاراستوبا

ویژگیهایقناعت،بندگیخداوتوکلسازگارنیست.
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کنش های ما

کنش/ کنشگر

ویژگی های کنش

پیامدهای کنش

کنش/  هدف دار  بودن  کنش/  ارادی بودن  کنش/  آگاهانه بودن  کنشگر/  کنش/ 
معنادار  بودن کنش/ پیامدهای ارادی کنش/ پیامدهای غیرارادی کنش

آن  انجام دهندءه  به  و  »کنش«  می دهد،  انجام  انسان  که  فعالیتی  به  انسانی  علوم  در 
»کنشگر« می گویند. بر این اساس، فعالیت هایی مانند نمازخواندن، مطالعه و ورزش کردن 
که با اراده و آگاهی ما انسان ها انجام می شوند، کنش محسوب می شوند، اما ضربان قلب 

و گردش خون در بدن، کنش محسوب نمی شوند.

کنش ما انسان ها، دارای ویژگی هایی هستند که در جدول زیر مالحظه می کنید:

مثالتعریفویژگی های کنش

کنش وابسته به آگاهی آدمی است و 1- آگاهانه بودن
بدون آگاهی انجام نمی شود. 

- سخن گفتن یک کنش است. 
اگر ما آگاهی خود را نسبت به 
کلمات و معانی آن ها از دست 

بدهیم، از گفتار باز می مانیم.

2- ارادی بودن

است؛  وابسته  انسان  ارادۀ  به  کنش 
یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد، 
کنش انجام نمی شود. پس برای انجام 
انسان  ارادءه  آگاهی،  بر  عالوه  کنش، 

نیز ضروری است. *

از  برگشت  از  پس  شما   -
که  می کنید  اراده  دبیرستان، 
بعد  و  کنید  استراحت  ابتدا 
انجام  را  خود  درسی  تکالیف 

دهید یا برعکس. 

3- هدف دار بودن
خاصی  هدف  و  قصد  با  انسان  فعالیت 
است  ممکن  اگرچه  می شود،  انجام 

همیشه به آن هدف نرسد. 

- فردی از میان جمع برمی خیزد 
و با قصد و هدف خاصی )تغییر 
هوا( در و پنجرءه اتاق را باز می کند. 

4- معنادار بودن

فوق،کنش  ویژگی های  به  توجه  با 
انسان، بر خالف فعالیت سایر مخلوقات، 
معنادار است. انسان ها با توجه به معنای 

کنش خود، آن را انجام می دهند. 

 - دانش آموزی در کالس، دست
باال می آورد، معنای کار را   خود 
است.  معلم  از  اجازه خواستن  او 
به می تواند  صورتی  در   معلم 
او پاسخ مناسب بدهد که معنای 

کنش او را بیابد. **

بنا به  از روی اضطرار و  با اکراه یا حتی  یا  با اشتیاق  *  کنش ها ممکن است 
ضرورتی انجام شوند، اما در هر حال ارادی اند.

 فردی که از خطر می گریزد، با ارادءه خود این کنش را انجام می دهد؛ او می توانست 
بماند و با خطر رو به رو شود یا ...

**  حاال یک مثال جالب در مورد معنادار بودن کنش:
دارد، متفاوتی  معانی  مختلف،  موقعیت های  در  که  است  کنش  یک  راننده،   بوق زدن 

مانند: سوار کردن مسافر/ سالم کردن به یک دوست/ خداحافظی از یک دوست دیگر!/ 
اظهار شادی در عروسی/ اعتراض به برخی رانندگان و ... . می بینید: یک کنش و این همه معنا!

غیرارادی  پیامدهای  و  ارادی  پیامدهای  شامل  که  دارد  پیامدهایی  و  آثار  کنشی  هر 
می باشند. برای درک تفاوت این پیامدها از یکدیگر، به اطالعات جدول زیر توجه کنید:

پیامدهای
ارادی

دیگر  افراد  یا  کنشگر  یعنی خود  انسان ها؛  ارادءه  به  که  پیامدهایی   -1
وابسته اند.

2- این دسته از پیامدها خودشان کنش هستند و باید کنشگری آن ها را 
انجام دهد.

3- پیامدهای ارادی کنش، احتمالی اند؛ یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند.

پیامدهای 
غیرارادی

1- پیامدهایی که به ارادءه انسان ها بستگی ندارند. 
2- این دسته از پیامدها، کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را 

انجام دهد بلکه نتیجۀ طبیعی کنش اند. 
3- پیامدهای غیرارادی کنش قطعی اند؛ یعنی حتماً انجام می شوند.

 )پیامدهای ارادی(
 دانشجویی کتاب درسی خود را مطالعه می کند و در پی آن، اوالً به سؤاالت امتحانی 
پاسخ می دهد ، ثانیاً استاد متناسب با تالش این دانشجو به او نمره می دهد. پاسخ دادن به 
سؤاالت امتحانی و نمره دادن استاد، پیامدهای ارادی کنش مطالعه کردن است که اولی 

به ارادءه خود کنشگر و دومی به ارادءه دیگری وابسته است. 
محسوب  او  کنش  ارادی  پیامد  او،  پاسخ ندادن  یا  پاسخ دادن  می کند،  فردی سالم   

می شود که به ارادءه جواب دهندءه سالم وابسته است.
 )پیامدهای غیرارادی( 

 وقتی شما پنجره ها را باز می کنید، هوای کالس عوض می شود.
 فردی که وضو می گیرد، دست و صورت او پاکیزه می شود.1

غیر ارادی آن ها  ارادی و  به پیامدهای  با توجه  انسان ها کنش های خود را   معموالً 
انجام می دهند و از انجام برخی کنش ها، به دلیل پیامدهای نامطلوبشان خودداری می کنند.

پدیده های اجتماعی
انواع کنش

کنش اجتماعی

پدیده های اجتماعی
شکل گیری پدیده های اجتماعی

معنادار بودن پدیده های اجتماعی

کنش فردی/ کنش اجتماعی/ دیگران/ پدیده های اجتماعی/ هنجار اجتماعی/ 
ارزش های اجتماعی/ پدیده های طبیعی

1- وضو سه اثر دارد: نظافت جسم، نشاط روح و تقرب و نزدیکی به خداوند متعال. )امام رضا )ع((
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