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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                                          نام و نام خانوادگي :       

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                               دهمكالس :

 98-99 اولپاياني                                            فيض آبادی   نام دبير : آقای

 11/10/98 تاريخ امتحان :                    و معارف  علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8:30اعت شروع امتحان : س             1جامعه شناسي   نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت         دقيقه                90 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جمله درست و غلط را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ،درست آن را بنویسید  1

 الف( کنش ،آگاهانه است یعنی کنش وابسته به آگاهی آدمی است 

ب( برخی از پیامدهای واکنش ، به اراده افراد انسانی ،یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است .به همین 

 می گویند .  «پیامدهای ارادی»دلیل به آنها 

 انواعی دارند برخی مانند تفکر و تخیل ،کنش بیرونی هستند ، ج( کنش ها 

 گویند    می« نظام اجتماعی» به کنش های اجتماعی و پیامدهای آن 

2 

 عبارات زیر را کامل کنید  2

 الف .......، شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است 

 ب(........... از جنس هدف و مقصود هستند 

 ج( ارزشها و هنجارهای اجتماعی از طریق ........... تحقق می یابند 

 د(..........بیشتر شبیه به یک بازی گروهی است 

2 

 مفاهیم را به تعاریف مناسب آنها وصل کنید  3

 الف( طرد عناصر معنوی و مقدس                    جهان متجدد                                 .1

 ب( اسیر نظام پیچیده اجتماعی شدن                                 کرد دنیوی به عالم        روی .2

 تسلط انسان بر عالم  ج(                  قفس آهنین                                   .3

 د( غرب بعد از رنسانس        تقدس زدایی                                             .4

2 

 5/1 ید ؟ ویژگی هدفداری کنش انسانی را با ذکر مثال توضیح ده 4

 1 چگونه جهان اجتماعی فرو می ریزد یا دگرگون می شود ؟ 5

 1 ؟جهان اجتماعی چگونه گسترده تر می شود  6

 5/1 نهاد اجتماعی را با ذکر دو مثال توضیح دهید ؟ 7

 1 ؟طیف های مختلف جهان اجتماعی را بر اساس ذهنی و عینی بودن ترسیم کنید  8

 5/1 نسبت به جوامع و فرهنگ ها را توضیح دهید ؟ویژگی های نگاه عرضی  9

 1 علت تفاوت و تنوع جهان اجتماعی انسان ها چیست ؟ 10

 5/0 منفعل هستیم یا فعال ؟ ) به صورت خیلی مختصر (اجتماعی آیا ما در جهان  11

 5/1 ؟آرمان اجتماعی را با ذکر مثال تعریف کنید  12

 1 تعریف کنید ؟قلمرو واقعی جهان اجتماعی را  13

 5/1 هویت خویش را ، به دست خویش می سازیم ؟ آیا ما  14

 1 آیا هویت ما تغییر می کند ؟ 15

 

 


