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 به نام خدا

  98_99سال تحصیلی   نوبت اول امتحانات 

 نام و نام خانوادگی:

 دبیرستان غیر دولتی سالله
  1 جامعه شناسی آزمون درس:

 1/11/98  تاریخ آزمون:  نام دبیر:

 دقیقه 75        مدت آزمون: صندلی:شماره  دهم انسانی کالس:
 مشخص نمایید.  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با عالمت  1

 کنش های انسان:ارادی ( پیامدهای 1-1
    غلط           صحیح                                       الف( خودشان کنش هستند.
 غلط           صحیح                         ام گیرند.   ب( باید توسط کنشگری انج

 غلط          صحیح   .                               ی طبیعی کنش هستندج( نتیجه
 (اجتماعی بودن کنش انسانی بدین معناست که:2-1

 غلط         شود.                                    صحیح الف( باتوجه به دیگران انجام می
 غلط          گیرد.                               صحیح ام میجب( فقط در حضور دیگران ان

 غلط          ج( اراده و آگاهی کنشگر ناظر به دیگران و اعمال آنهاست.          صحیح 
 « دهدیک انسان با تقوا، جهانی را تغییر می»ی ( جمله3-1

 غلط          الف( بعد جسمانی بر بعد نفسانی.             صحیح 
 غلط          ب( بعد نفسانی بر بعد جسمانی.               صحیح 

 غلط          صحیح  بر بعد اجتماعی.               نفسانیج( بعد 
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 مربوطه را در جاهای خالی بنویسید:حروف ،سمت راست مرتبط است اهیم تعاریف سمت چپ ستون به مف 2
 )یک تعریف اضافی است( 

 باشد. انسان فطرت مطابق و صحیح الف( بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی                                                    
 کنند.عمل می ب( بخشی از فرهنگ جامعه که مردم به آن        )...................( فرهنگ آرمانی   

 کنندج( بخشی ازفرهنگ است که مردم یک جامعه به آن معتقدند و ازآن جانبداری می      )...................( فرهنگ واقعی      
 ی مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.د( فرهنگی که همه        )...................( فرهنگ حق        
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 تعیین نمایید: از میان گزینه های زیر، گزینه صحیح را با عالمت  3
 درست نیست؟( کدامیک در ارتباط با کنش انسانی 3-1

 شوند. گویند و کنش انسانی با اراده و آگاهی انجام میدهد کنش انسانی میالف( به فعالیتی که انسان انجام می
 گیرند. شوند،کنش انسانی هستند زیرا با اراده و آگاهی انسان صورت میب( فعالیت هایی که در مغز انسان انجام می

 ید بلکه عالوه بر آگاهی باید انجام فعالیتی را اراده و انتخاب کند. آج( کنش انسانی تنها با آگاهی انسان پدید نمی
 های کنش انسانی است. د( کنش انسانی با فعالیت های طبیعی تفاوت هایی دارد که این تفاوت ها همان ویژگی

 
 نادرست است؟( کدامیک در مورد ارزش اجتماعی 3-2

 هنجار اجتماعی است ،ی تحقق آن الف( مقدمه
 ی مطلوب و خواستنی از دیدگاه جامعه است پدیده ب(

 ج( مصداق آن عدالت و امنیت است 
 ی انجام کنش اجتماعی استد( شیوه
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 جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید. 4
 شود.یعنی ......................... انجام می  ( پیامدهای غیرارادی کنش انسان   ......................... است،1-4
 گویند.( به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ................................ می2-4
 ( دوابزار مهم برای شناخت عقاید درارزش ها ................................ و ................................ است .3-4
 ها وابسته است.سرمایه داری، هویت اجتماعی افراد بیشتر به ............................ و ............................ آن ی( در جامعه4-4
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 جمالت زیر مربوط به کدام ویژگی های کنش است.مشخص کنید 5
 (برسر دوراهی قرارگرفتن ................1-5
 (بوق زدن............2-5
 به دفتر راهنما..........(مراجعه 3-5
 (لذت بردن از صدای آب رودخانه............4-5
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 . پاسخ کوتاه بدهید 6

 (خردترین پدیده ای اجتماعی ؟1-6

 ؟ رابا "موجود زنده"بنویسید جتماعی(دو مورد از وجوه مشترک جهان ا2-6

 

 جتماعی چگونه طی نسل هل تداوم می یابد؟(جهان ا3-6

 ازفرهنگ توسط خانواده وکدام بخش آن توسط مدرسه انتقال می یابد؟(چه بخشی 4-6

        .................................. ..............   خانوداه.. تعلیم وتربیت ....    هریک از نهاد های زیر یک هنجار بنویسید؟  (برای5-6
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 (سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف چیست؟6-6

 

 (همه راه ها به "رم"ختم می شود یعنی چه؟7-6

 

 (تاچه زمانی پیامد های جهان اجتماعی پابرجاست؟8-6

 

 (منظور از قفس آهنین ماکس وبر چیست؟9-6

 

 (مادر شکل گیری کدام ویژگی های هویتی خود نقش نداریم با مثال؟10-6

 

 (هویت اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟11-6

 

 

 جهان اجتماعی               دو پدیده طبیعی مثال بزنید وبنویسید چگونه به جهان اجتماعی راه می یابد؟  جهان طبیعی         7
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 تقسیم بندی پدید ه های اجتماعی به خرد وکالن چه فوایدی دارد با مثال توضیح دهید؟ 8
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 تفاوتی است بامثال توضیح دهید؟تفاوت های میان جهان های اجتماعی چه نوعی از  9
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 پدیده های اجتماعی زیررا براساس خرد ،کالن ،ذهنی وعینی تفکیک کنید؟ 10
 

 کارگاه،لذت موسیقی ،عدالت اجتماعی ،کارخانه
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11  
 را شرح دهید؟« پذیرند تغییر حقایق ثابت اند ولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع، »ی مفهوم جمله
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 آیا جهان های اجتماعی به صورت یکسان به انسان ها فرصت ومحدودیت می دهندبامثال توضیح دهید؟ 12
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 موفق باشید.
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