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هویت اجتماعی دوازدهم

پایان نوبت مود
7آزمون شمارة

مدت آزمون: 80 دقیقه

در عبارات زیر، موارد درست و نادرست را مشخص کنید. 1
درس 4  الف(ارزشهایحقوباطلباموافقتیامخالفتآدمیانتغییرنمیکنند. 
درس 2  ب(دولتوامنیتحاصلکنشفردیانسانمیباشند. 
پ(فردیبهتنهاییوباصدایدلخواهدراتاقیمطالعهمیکند.حالاگرفرددیگریوارداتاقشود،مطالعءهاوبهیککنشاجتماعیتبدیل
درس 2  میشود. 
درس 9 ت(انسانبهدلیلاینکهمیتواندکارهایخودرابدونارادهانجامدهد،کنشگریقدرتمنداست. 

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. 2
درس 7  الف(هویتاجتماعیافراددرپرتو...............جامعهشکلمیگیرد. 
درس 9  ب(رهبرپرنفوذجنبشمدنیسیاهانآمریکا،...............بود. 
...............خودداریکندودرشکلگیریامامتووالیتالهیبراساسموازینوارزشهای ...............و پ(امتاسالمیبایدازپذیرش
درس 9  اسالمیهوشمندوفعالباشد. 
ت(اگرجامعهایدرتعاملباجوامعدیگربرعقایدوارزشهایخود...............نکندوبهمرورزمان،بهعقایدوارزشهایخودپشتکند،
درس 7 دچار...............میشود. 

3

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.3
درس 8 1-3(شهیدمطهرینویسندءهکدامیکازکتابهایزیراست؟ 

 بازگشت به خویشتن   غرب زدگی 
 خدمات متقابل ایران و اسالم   اسالم شناسی 

درس 9 2-3(براساسنظرارسطوحاکمیتاکثریتدرصورتیکهبرمدارخواستههایمردمنباشد،چهنامدارد؟ 
 مونارشی   استبدادی  الیگارشی  دموکراسی

درس 6 3-3(ازراهکارهایاسالمبرایجامعهپذیریوکنترلاجتماعیافرادچیست؟ 
 تنبیه و مجازات  تشویق و تنبیه  اقناع و تبلیغ  امر به معروف و نهی از منکر

4-3(مدیرادارهوقتیازمدیریتعزلمیشودوبهصورتیککارمندعادیبهکارخودادامهمیدهد،چهنوعتحرکاجتماعیپیداکرده
درس 6 است؟ 

 نزولی  افقی  صعودی  عمودی

2

به سؤاالت زیر، پاسخ کوتاه بدهید.4
درس 9  1-4(درنظامسیاسیجمهوریاسالمی،عنوانجمهوریبهچهمعناست؟ 
درس 8  2-4(دونویسندءهمنتقددررویکردتقلیدیبهفرهنگغربرانامببرید. 
درس 6 3-4(کنشهاییکهبرخالفعقاید،ارزشهاوهنجارهایجامعههستند،چهنامدارند؟ 

درس 6  4-4(تحرکاجتماعیدرونیکنسلبهچهمعناست؟ 
درس 7 5-4(خودباختگیجوامعغیرغربیدربرابرجهانغربچهنامدارد؟ 
درس 8 6-4(چرافارسیَدریدرمناطقمختلفجهاناسالمگسترشیافتوبهعنوانزباندومجهاناسالممطرحشد؟ 

3

مفاهیم زیر را تعریف کنید.5
درس 2  الف(ارزشهایاجتماعی: 
درس 3  ب(جامعه: 

1

درس 10 6 1دو برهۀ  زمانی که سیاست های کاهش جمعیت در ایران اجرا شد را در شکل زیر تکمیل کنید.  

7

سیاست های 
کاهش 
بجمعیت

الف
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8آزمون شمارة
مدت آزمون: 80 دقیقه

هویت اجتماعی دوازدهم

پایان نوبت مود

موارد مرتبط را به یکدیگر متصل کنید. )یک مورد اضافی است.( 7

الف(اقتصادیمستقلومستحکمکهبااعتقادبهتعالیمحیاتبخشاسالم،
درس 10  هویتاقتصادینوینیمیسازد. 

1(وابستگیبهنفت،توزیع
نابرابردرآمدوامکانات

درس 10  2(خودباختگیفرهنگیب(معضالتاقتصادامروزایران 

درس 7 3(مقاومتیپ(فرهنگیکهدرهایآسمانوزمینرابهرویانسانمیگشاید. 

گزینش در را فعال حالت دیگر جامعءه با برخورد در که جامعهای ت(
درس 7  عناصرفرهنگیآنجامعهازدستمیدهد. 

4(فرهنگآرمانی
5(فرهنگحق

2

8
به سؤاالت زیر، پاسخ کامل بدهید.

درس 8  2افراد معموالً خود را با چه ویژگی هایی به دیگران معرفی می کنند؟ )4 مورد(  

درس 9 9 1/5تبعیت ارادءه یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می پذیرد؟  

درس 6 10 1جامعه پذیری را تعریف کنید.  

درس 3 11 1تا چه زمانی پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ و جامعه برقرار هستند؟  

درس 124 0/75سه مثال برای عقاید حق ذکر کنید.  
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3-4( خودباختگی جوامع غیرغربی در برابر جهان غرب را غرب زدگی می گویند. صفحة 54
اجتماعی دیگر،  به موقعیت  اجتماعی  از یک موقعیت  افراد  4-4( جابه جایی 

صفحة 44 نام دارد.  اجتماعی  تحرک 
بلند پاسخ

دارند  اشترک  آن  در  جامعه  یک  مردم  همءه  که  فرهنگ  از  بخش  آن   )5
»فرهنگ عمومی« و بخش هایی که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه 

 17 صفحة  می شود.  نامیده  »خرده فرهنگ«  است 

هستند  جامعه  هنجارهای  و  ارزش ها  عقاید،  برخالف  که  کنش هایی  به   )6
می گویند. اجتماعی«  »کجروی 

)تبلیغ و اقناع - تشویق و پاداش - تنبیه و مجازات( اشاره به یکی از موردها. 
صفحة 42 و 43

7( اگر فرهنگی که دچار تحول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات 
اگر فرهنگی که  اما  باشد، تحول فرهنگی مثبت است.  به سوی فرهنگ حق 
اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهد، فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات 

به سوی فرهنگ باطل باشد، تحول فرهنگی منفی است. صفحة 52

8( اگر اعضای یک جامعه، مبهوت و مقهور جامعءه دیگر شوند و در نتیجه 
حالت فعال و خاّلق خود را در گزینش عناصر فرهنگی آن جامعه از دست 

صفحة 54 بدهند، جامعءه آن ها دچار خودباختگی فرهنگی می شود. 

9( جوامع اسالمی با الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران، هویت خود را بیرون 
از تصاویری که فرهنگ غربی القا می کند جست وجو می کنند به این ترتیب 

اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان ظاهر می شود. صفحة 64

کنار  را  ایرانی  فرهنگ  اساطیری  عناصر  اسالم،  پذیرفتن  از  پس  ایرانیان   )10
گذاشتند. به تفسیر توحیدی عمیق تری از هویت خویش دست یافتند و با پذیرش 

عقاید و ارزش های اسالمی، ایران به جهان اسالم ملحق گردید. صفحة 59

تصمیم  و  است  حاکم  فرد  یک  آن ها  در  که  نظام هایی   )1 دسته:  سه   )11
می گیرد. 2( نظام هایی که در آن ها اقلیتی تصمیم گیرنده است. 3( نظام هایی 
صفحة 72 تأثیرگذارند.  در سرنوشت سیاسی خود  مردم  اکثریت  آن ها  در  که 

12( اقتصادی پیشرفته، مستقل و مستحکم است- با اعتقاد به تعالیم اسالم و 
تکیه بر دانش و فناوری، هویت اقتصادی نوینی برای ایران می سازد.- دارای 
روحیءه جهادی، خالقیت و نوآوری، امید، همبستگی و حضور فعال و مؤثر در 

تعامالت جهانی است. صفحة 76

یا  توحیدی  اسالمی،  جوامع  فرهنگی  هویت  مستشرقان  دیدگاه  در   )13
اساطیری نیست، بلکه دنیوی است. این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و 
ناسیونالیستی به ابعاد تاریخی و جغرافی محدود می شود و ملت اسالمی را به 

صفحة 61 اقوام مختلف نظیر ترک و عرب و فارس تقسیم می کند. 

14( وقتی یک جامعه با کاهش یا افزایش جمعیت مواجه می شود نظام سیاسی 
همکاری  و  همراهی  با  و  می کند  چاره اندیشی  جمعیت  مشکل  برای حل  آن 

مردم راهکارهایی را به اجرا در می آورد. صفحة 79

  آزمـــون 14 
)سؤاالت امتحان نهایی مناطق سیل زده تیر   98 (

1( درست و نادرست 

الف( درست صفحة 27
ب( نادرست موقعیت اجتماعی افراد، صرفاً تابع مشاغل آن ها نیست. صفحة 44
پ( نادرست تحول جامعءه نبوی به جامعءه اموی، تحول فرهنگی منفی است. صفحة 52

ت( درست، صفحة 77

5( تعریف مفاهیم

الف( اگر یک جامعه،  فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار ازخودبیگانگی 
تاریخی شده است. صفحة 55  

ب( اگر عقاید، ارزش ها، هنجارها و مهارت های پذیرفته شده در یک خرده فرهنگ، 
ناسازگار با فرهنگ عمومی باشد، ضد فرهنگ نامیده می شود.  صفحة 17

6( نمودار صفحة 72

1( نظام هایی که در آن ها یک فرد حاکم است و تصمیم می گیرد. 2( نظام هایی 
اکثریت  3( نظام هایی که در آن ها  اقلیتی تصمیم گیرنده است.  که در آن ها 

مردم در سرنوشت سیاسی خود تأثیرگذارند.
7( جدول

ب( 3 صفحة 11  الف( 4 صفحة 9 
ت( 1 صفحة 18 پ( 2 صفحة 17   

بلند پاسخ

8( آن ها خدمات بی نظیری انجام دادند که موجب گسترش زبان فارسی در 
جهان اسالم شد. ایرانیان مسلمان معارف و هنرهایی تولید کردند که مسلمانان 

برای دستیابی به آن ها نیازمند آموختن زبان فارسی بودند. صفحة 59

9( علل درونی یا به ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افراد جامعه مربوط می شود، 
یا به کاستی ها و بن بست های موجود در فرهنگ جامعه باز می گردد. صفحة 52

10( افزایش جمعیت یک جامعه زمینه ساز گسترش فرهنگ آن است. كاهش 
جمعیت یک جامعه نیز به محدود شدن گسترءه فرهنگ آن منجر می شود و 
امکان تسلط جوامع و فرهنگ های دیگر بر آن جامعه را فراهم می آورد. صفحة 77

11( تحرک اجتماعی صعودی، نزولی، افقی صفحة 44

12( 1. علی شریعتی / 2. شهید مطهری صفحة 62

طالق،  و  خانواده ها  فروپاشی  بی ثباتی،  افزایش  ازدواج،  سن  رفتن  باال   )13
78 صفحة  رفاه زدگی 

  آزمـــون 13 
)سؤاالت امتحان نهایی خرداد  98 (

1( درست و نادرست 

ب( درست صفحة 74  الف( درست صفحة 74  
پ( درست صفحة 17 

ت( اقتصاد مبتنی بر نفت به دلیل آنکه درآمدی هنگفت و بدون زحمت ایجاد 
صفحة 81 تولید ملی ضعیف و شکننده می شود.  باعث شکل گیری  می کند 

2( جمالت پرکردنی

ب( حقیقی صفحة 69 الف( کنش اجتماعی صفحة 11 
ت( صعودی صفحة 45 پ( عقل- وحی صفحة 27 

ث( دارایی )توان اقتصادی، سرمایه( صفحة 36 
3( سؤاالت چهارگزینه ای

2-3( گزینءه 2 صفحة 35 1-3( گزینءه 3 صفحة 3 و 4 
4-3( گزینءه 1 صفحة 42 3-3( گزینءه 4 صفحة 42 

4( تعریف مفاهیم

1-4( آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند. صفحة 24
2-4( گروهی از انسان ها که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند. صفحة 26 
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نظام های سیاسی را می توان براساس مالک های گوناگون دسته بندی کرد

 1. براساس افراد تأثیرگذار وتصمیم گیرنده

 نظام هایی که در آن ها یک نفر حاکم است و تصمیم می گیرد. /  نظام هایی که در آن ها اقلیتی تصمیم گیرنده هستند. /  نظام هایی که در آن ها اکثریت مردم در 

سرنوشت سیاسی خود تأثیرگذارند.

 2. براساس روش تصمیم گیری

 نظام هایی که در آن ها حاکم یا حاکمان براساس اهداف، اغراض و امیال خود تصمیم می گیرند.

 نظام هایی که در آن ها حاکم یا حاکمان براساس حقیقت، فضیلت و با توجه به موازین عقلی تصمیم می گیرند.

 3. براساس دین مداری یا دنیامداری

دسته بندی نظام های سیاسی ارسطو

برلساس خولست و میل حاکمبرلساس حقیقت و فضیلتروش حکومت تعدلم حاکمان
استبدادیمونارشیفرد

الیگارشیآریستوکراسیاقلیت
دموکراسیجمهوریاکثریت

توضیحات جدول:

 ارسطو از شش نوع نظام سیاسی نام می برد. در سه نوع از این نظام های سیاسی یک فرِد یک اقلیت یا اکثریت براساس خواسته ها و تمایالتشان بر جامعه حکومت 

می کنند و در سه نوع دیگر حکومت یک فرد، اقلیت یا اکثریت بر حقیقت و فضیلت استوار است.

دسته بندی نظام های سیاسی فارابی 

براساس قوانین الهی شکل می گیرد.مدینة فاضله

براساس آرمان ها و ارزش های الهی و عقالنی شکل می گیرد.مدینة جاهله

لیبرال  دموکراسی و جمهوری اسالمی

»لیبرالیسم« به معنای مباح دانستن همۀ امور برای انسان  و »دموکراسی« به معنای حاکمیت اکثریت مردم است، بنابراین »لیبرال دموکراسی« نوعی نظام سیاسی است که ادعا 

می کند با خواست و ارادۀ اکثریت مردم سازمان می یابد، هیچ حقیقت و فضیلتی را، به رسمیت نمی شناسد و همچنین، حکومتی دنیوی است. این نظام سیاسی با فرهنگ جدید غرب 

که رویکردی دنیوی به عالم هستی دارد، سازگار است.

جمهوری اسالمی

عنوان »جمهوری« در ترکیب جمهوری اسالمی به این معناست که مردم جامعه، خود سرنوشت سیاسی شان را تعیین می کنند.

کلمۀ »اسالمی« نیز نشان دهندۀ این است که فعالیت ها بر اساس عقاید و ارزش های اسالمی سازمان می یابند و مردم در این نظام در چارچوب عقاید و ارزش های اسالمی 

به فعالیت سیاسی می پردازند.

قوانین و مقررات در این نظام سیاسی، با خواست اکثریت مردم ذیل اراده و مشیت الهی شکل می گیرند.

ارزش های نظام سیاسی جمهوری اسالمی

عبودیت، عدالت، استقالل، آزادی، نفی وابستگی، نفی تسلط بیگانگان بر امت اسالمی، امنیت، تأمین اجتماعی، عمران و آبادانی، مشورت و مشارکت در امور عمومی و 

ارتقای معرفت و آگاهی

   امت اسالمی باید از پذیرش طاغوت و قدرت های غیرالهی خودداری کند و در شکل گیری امامت و والیت الهی براساس موازین و ارزش های اسالمی هوشمند و فعال باشد.




