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 نمره 20جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 
 است؟ انسانی کنش های ازویژگی یک کدام دهنده نشان ،اتخاذتصمیم هنگام وتردید شک
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2 
 است؟ ها انسان ی واراده آگاهی به وابسته کنش پیامدهای همه آیا
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3 
 چیست؟ اجتماعی کنش
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4 
 کنید؟ برقرارمی اجتماعی ارتباط معاصران با چگونه شما که دهید توضیح باذکرمثالی
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5 
 ؟چیست اجتماعی ی پدیده خردترین
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6 
 ؟ببرید رانام فرهنگ مصادیق از تعدادی
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7 
 کرد؟ ارزیابی توان می راچگونه مختلف های فرهنگ و جوامع
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 چیست؟ ها ارزش در عقاید شناخت برای مهم ابزار دو 8
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9 
 چیست؟ هویت

 

 

2 

 نداریم؟ نقشی مان هویتی های ویژگی از بخش مادرکدام 10
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 1از 1صفحه ی 

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

 تجربی()ریاضی / دوازدهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 هویت اجتماعینام درس: 

 سید احمد حسینی نام دبیر:
 10/1399 / 23 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 08:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 وجود اراده 1

2 

 رابه پیامدبیماری سیگارکشیدن کنش مثال .دارند( طبیعی) وغیرانسانی غیرارادی جنبه انسان، های کنش پیامدهای از برخی .خیر

 .است نکرده پیامدطراحی آن درخصوص ی واراده نبوده آن به رسیدن دنبال کنشگربه که دارد دنبال

 .دهد قرارمی تاثیر راتحت دیگران که انسانی کنشی 3

 .هستید من ازکنش تاثیرپذیری شمادرحال هستیدپس آن خواندن وشمادرحال هستم متن این تایپ درحال من 4

 اجتماعی کنش 5

 ...و عالم به نگرش نوع ها، وگویش لهجه وعزاداری، عروسی ورسوم آداب پوشش، سبک وتغذیه، آشپزی سبک معماری، سبک 6

 .آورند می دنبال به که هایی ومحدودیت ها فرصت -2 هایشان ارزش و ها آرمان براساس -1 7

 وحی-2 عقل -1 8

9 
 می افراد یکدیگرراهویت به افرادنسبت بخش تمایز وجوه.شود می گفته او هویت فرد هر خصوصیات و ها ویژگی مجموعه به

 .نامند

 (بودن،مردبودن زن)جنسیتی های ویژگی.تولداست وزمان مکان به مربوط که هایی ویژگی 10

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آبادواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 1399-1400سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هویت اجتماعینام درس: 

 سيد احمد حسينینام دبير: 

 10/1399 / 23 تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  00:8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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