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 14خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و نام 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                    آقای فيض آبادی  نام دبير : 

 2/10/99تاريخ امتحان :                    و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                    جامعه شناسينام درس :                                                                                  

 صفحه1عداد برگ سئوال : ت         دقيقه                60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 عبارات زیر را کامل کنید. 1
 الف( .................... بیشتر شبیه به یک بازی گروهی است.

 ب( پدیده های .................. را انسان ها خلق نکرده اند.
 ................... خلق می کنند.ج( پدیده های اجتماعی را 

 د( .................. آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی اند که مورد توجه و پذیرش هستند.
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 مفاهیم را به تعاریف مناسب آنها وصل کنید. 2
 الف( طرد عناصر معنوی و مقدس تقدس زدایی -1

 رودهای بشری از دست میها و آرمانارزیابی ارزشب( امکان  زوال معنا و عقالنیت ذاتی -2

 ج( رشد تکنولوژی نفی علوم وحیانی و عقالنی -3

 د( دنیای مدرن عقالنیت ابزاری -4
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  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

 5/1 منظور از آگاهانه بودن کنش انسانی چیست؟ )با ذکر مثال( 3

 5/1 کنید؟الیه های سطحی جهان اجتماعی را تعریف  4

 1 چه تفاوتی میان عضویت در جهان طبیعی با عضویت در جهان اجتماعی وجود دارد؟ 5

 1 اینکه جهان اجتماعی، امری اعتباری است، به چه معنایی است؟ 6

 5/1 عقاید و ارزش های جهان های اجتماعی را با چه معیاری ارزیابی می کنیم؟ )تحلیل خودتان( 7

 5/1 اجتماعی است؟ آیا هویت ما صرفاً 8

 1 آیا هویت ما، دستخوش تغییر قرار می گیرد؟ )توضیح کامل( 9

 5/1 طیف های مختلف جهان اجتماعی بر اساس دامنه و اندازه را ترسیم کنید؟ 10

 1 قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 11

 1 ها را توضیح دهید.ویژگی های نگاه تک خطی نسبت به جوامع و فرهنگ  12

 5/1 تفاوت میان جهان های اجتماعی چه نوع تفاوتی است؟ 13
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 جمله درست و غلط را مشخص کنید و در صورت غلط بودن درست آن را بنویسید.
 گویند.می« پدیده اجتماعی»الف( به کنش اجتماعی و پیامدهای آن 

 ب( کنش اجتماعی با توجه به دیگران انجام می شود.
 پیامدهای غیرارادی کنش انسان قطعی است. ج(

 د( کنش آگاهانه است، یعنی کنش وابسته به اراده آدمی است.
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  اللهم عجل لوليک الفرج 

 


