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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                             نام و نام خانوادگي :                         

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                     فيض آبادی نام دبير : آقای

  20/3/99 تاريخ امتحان :                   و معارف  علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س              1جامعه شناسي  نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               75امتحان :مدت  شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

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

 شود.دهد کار اجتماعی گفته می( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می1

 شود.وابسته است. یعنی تا آگاهی انسان نباشد، انجام نمی( کنش به آگاهی انسان 2

 ( عضویت اعضا در جهان اجتماعی و تنظیم آنها تکوینی است.3

 شود.( به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ، هنجار اجتماعی گفته می4

2 

 عبارات زیر را کامل کنید. ب

 ....................... فرهنگ، سیاست و اقتصاد است.( آرمان اجتماعی تصور اعضای جهان اجتماعی از 5

 شود.( حق و باطل هر الیه از جهان اجتماعی ، با ....................... با همان الیه شناخته می6

 ( منظور از جهان ....................... یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیر است.7

 شوند.های اجتماعی مختلف میها و همچنین تنوع اراده آنها، سبب پیدایش جهانسان( تنوع ........... و .......... ان8

5/2 

 ( مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.9 ج

 الف( جهان متجدّد

 ب( خودآگاه

 ج( ابعاد هویت انسان

 د( هویت ناخودآگاه

 شناسیمنمی( بخشی از هویت ما، که برای ما پنهان است و آن را 1

 ( جسمانی، نفسانی و اجتماعی2

 ( هویتی که هم خود و هم دیگران از آن اطالع دارند.3

  ( در جهان متجدّد ، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند.4

2 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 5/1 مجازات را توضیح دهید؟ ( الف( روش تبلیغ و اقناع را توضیح دهید.                   ب( روش تنبیه و10 

 1 ( جامعه پذیری را تعریف کنید؟11

 1 ( ویژگی جوامع نژاد پرست را توضیح دهید.12

 1 ( تحرک اجتماعی را تعریف کرده و دو مورد از انواع آن را نام ببرید؟13

 1 ( علل تعارض فرهنگی را ذکر کنید؟14

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ هـ

 1 ویژگی جهان های سکوالر را ذکر کنید؟ (15 

 5/2 ( الف( از خودبیگانگی را تعریف کنید؟                         ب( غرب زدگی را تعریف کنید؟16

 2 ( قدرت سیاسی و نظامی غرب، باعث چه تحوالتی در جهان اسالم شده است؟17

 1 ( سیاست را تعریف را تعریف کنید.18

 5/1 سیاست های جمعیتی را تعریف کنید.                ب( لیبرالیسم را تعریف کنید.( الف( 19

  موفق باشید

 


