
 

   
 شناسی جامعهدرس:  پاسخنامه   دقیقه60:وقت آزمون

 1400/  10  / 15   تاریخ امتحان: 
 خانوادگی:نام ونام 

 انسانیرشته تحصیلی: 

 دوازدهمپایه تحصیلی:  طراح سوال: عاقلی مقدم

 ردیف  بارم

 نمره2
 پاسخ سواالت تستی :

 الف : قفس آهنین-4           الف : آشنایی زدایی  -3              ب : پدیده های اجتماعی  -2      ب : دانش عمومی   -1
 لف ا

 نمره2
 پاسخ سواالت صحیح و غلط :

 ص -8                                   ص   -7                                               ص-6                            ص -5
 ب

 نمره2
 :جای خالیبه سواالت  خپاس

 معنای کنش و آنچه درون انسان می گذرد -12 نظم اجتماعی -11   راداوری و نقد و اصالح ارزشها -10 آدمیمرگ  –تولد  -9
 پ

 نمره2

 یک شباهت و یک تفاوت : پاسخ به سوال -13

 نام پدیده شباهت تفاوت

"طلبی شهادت " دست شستن از جان وزندگی دردنیاو استقبال از مرگ درمعنای متفاوت آنها  

"وطن برای جان فداکردن" دست شستن از جان وزندگی دردنیاو استقبال از مرگ درمعنای متفاوت آنها  

"خودکشی" دست شستن از جان وزندگی دردنیاو استقبال از مرگ درمعنای متفاوت آنها  

 

 ت

 نمره4

 

 

 

 

 

 به سواالت کوتاه :پاسخ 

 زندگی اجتماعی ما مختل می شود و جهان اجتماعی ما فرو می پاشد  -14

 اجتماعیبه سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش های  -15

 زیرا به آن عادت کرده ایم  -16

 زیرا روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان راندارد . -17

 

 ث

 نمره8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ به سواالت کامل : 

                       اجتماعی همانند پدیده های طبیعی هستند پدیده هایالف : موضوع :  -18

حس و تجربه :ب: روش          

کنترل پدیده های اجتماعیپیش بینی و:ج : هدف            

 وقدانانحق –اقتصاددانان  –پزشکان روان  –جامعه شناسان  -19

 انتقاد از کنش های ناپسند  -3شناسایی عواملی که بر زندگی انسان ها تاثیر دارند  -2شناخت و فهم معانی کنش های آدمیان  -1 -20

 رهاکردن و آزاد سازی انسان ها از بند ظلم و اسارت ها  -4و ظالمانه انسان ها         

ی و هیجان ،خواب ، وضعیت تحصیالت و تاهل با اعتیاد به اینترنت و بازی های بیان می کنند که میان عواملی مانند پرخاشگر -21

 رایانه ای رابطه وجود دارد .

 

 

  پیروز و سربلند باشید 20

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهـران

 تهران  2مدیـریت آمـوزش و پـرورش منطقه 

 باقرالعلوم )ع(غیردولتی دبیرستان 
 (1400ماه  دیترم ) پایان* امتحانات  1400-1401تحصیلی سال 

 ادب چسبی است که افراد جامعه را به هم متصل می کند 

 


