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 بارم  ردیف

 عبارتهای درست را با )ص( و وعبارتهای نادرست را با )غ( مشخص كنيد.  1

 (     الف( درکنش اجتماعی، آگاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران ، ویژگی ها و اعمل آنهاست.. )   

 (  ب( کنش اجتماعی ، تنها در حضور دیگران صورت می گیرد. )      

 (     )ود.شمیعیین های مختلف نسبت به آنها تآگاهی یا جهل مردم جهانید و ارزشها،براساسحق و باطل بودن عقاج( 

 (.)       گیرد د( با تغییر جامعه و فرهنگ ، پیامدهای آن نیز تغیییر می کند و جامعه و فرهنگ جدیدی شکل می 

 (        ه( حق و باطل بودن عقاید و ارزشها را می توان با علوم تجربی شناخت.)  

 و( کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود.)          (
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 گزينه مناسب را انتخاب كنيد. 2

 ر از کنشگر، به کدام ویژگی کنش اشاره دارد؟پرسش از چرایی انجام یک کا -1-2

 ( معنادار بودند             ارادی بودن          الف( آگاهانه بودن               ب( هدف دار بودن                 ج( 

 ده اجتماعی چیست؟خردترین پدی - 2-2

 ( جامعه پذیری   د             الف( هنجار                      ب( کنش اجتماعی                   ج( ارزش               

 نظر می کنید، به کدام ویژگی کنش اشاره دارد؟ز آن صرف اینکه برای انجام کاری تصمیم می گیرید یا ا -3-2

 دن( معنادار بود            الف( آگاهانه بودن               ب( هدف دار بودن                  ج( ارادی بودن         

 یند؟ام کنش های اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته، ............. می گوبه شیوه انج -4-2 

 اعی( هنجاراجتمد             الف( ارزش                      ب( آرمان اجتماعی                   ج( جامعه پذیری       

 گی گروهی از انسانها که بایکدیگر زندگی می کنند، گفته می شود؟به شیوه زند -5-2

 ( هنجارد            ج( فرهنگ عمومی        الف( جامعه                      ب( فرهنگ                         

 ( دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزشها کدامند؟6-2

 ( علم و وحید          الف( عقل و وحی               ب( حس و تجربه                    ج( عقل و علم             

3 

 جای خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 3

 ی گویند.م........... ............ای اجتماعی و پیامدهای آن،.......................( به کنش ه1-3

 د.ونامیده می ش ............ز فرهنگ که مربوط به یک قوم، قشر ، صنف یا گروه است، ...........................ا( بخش هایی 2-3

. فرد را ............گردد، ...........یهر فرد از دیگری متمایز مبا آن شود و در پاسخ  به پرسش کیستی گفته می آنچه( 3-3

 تشکیل می دهد.

 .. نام دارد.آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند، .......................................( 4-3

 نها وابسته است. آن اقتصادی به دارایی و توا در جامعه ...................................... هویت اجتماعی افراد بیشتر( 3-5
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 برای هركدام از موارد زير يك مثال بزنيد: 4

اجتماعی:........................... ( کنش الف( هنجار اجتماعی: ............................                                      ب  
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 تاریخ امتحان :                            ریاضی فیزیک رشته :                   علوم اجتماعی  دنباله سؤال امتحان درس :

 

 بارم  ردیف

 آیا فعالیت هایی مانند ضربان قلب  یا گردش خون ، کنش محسوب می شود؟ چرا؟ 5

 

 

1 

 آثار و پیامدهای کنش به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام برده و با یکدیگر مقایسه کنید. 6

 

 

 

2 

 با هنجارها و ارزش های اجتماعی دارد؟کنش اجتماعی چه رابطه ای با   7

 

 

1 

 را تعریف کرده و مثالی ذکر کنید؟ "ضد فرهنگ"مفهوم  8
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 ما انسانها به چه میزانی  در تداوم و پیشرفت جامعه و فرهنگ نقش داریم؟ 9
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 وظیفه برنامه ریزان فرهنگی هرجامعه چیست؟ 10

 

 

1 

 ل چیست؟ برای هر کدام از ارزشهای حق و باطل مثالی ذکر کنید؟منظور از فرهنگ حق و فرهنگ باط 11

 

 

5/1 

 تفاوت نگاه فرهنگ غرب و فرهنگ اسالمی را به بعد جسمانی هویت و بدن انسان بنویسید؟ 12

 

 

1 

 وجود نظریات متفاوت درباره هویت نشانه چیست؟ 13

 

 

1 

 ابعاد هویت بر دیگری است؟ هر کدام از موارد زیر ، نشان دهنده تاثیر کدام یک از 14

 الف( ترشح بیش از اندازه غده تیروئید موجب عصبانی شدن انسانها می شود.

 ب( شرافت و سلحشوری از ویژگی های صحرانشینان است.
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 موفق باشيد .

 

 


