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 14منطقه  مديريت آموزش و پرورش                                  نام و نام خانوادگي :               

 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 :                                                                                  

 صفحه  1عداد برگ سئوال :ت         دقيقه                60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جمله درست و غلط را مشخص کنید و در صورت غلط بودن درست آن را بنویسید. 1
 های انسان برخالف سایر مخلوقات، معنادار هستند.الف( کنش

 قطعی هستند.ها وابسته است، ب( پیامدهایی که به اراده انسان
 هایی که آنها را به وجود آورده اند، مستقل می شوند.ج( پدیده های اجتماعی به مرور از انسان

 د( ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق فلسفه ها و علوم تحقق می یابند.
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 عبارات زیر را کامل کنید.
 هستند.الف( بانک، مسجد، پلیس، نمونه هایی از ................. 

 ب( ................ تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد.
 ج( افراد با عمل کردن براساس ................ و هنجارها به آنها تداوم می بخشنند.

 د( جهان اجتماعی و نظم، .................... نیست.
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 مفاهیم را به تعاریف مناسب آنها وصل کنید.
 الف( تنگ شدن عرصه بر کنش های عاطفی واخالقی داند.فقط علوم تجربی را علم می ( جهانی که1

 ب( توسعه وگسترش عقالنیت ابزاری ود.ش ( داوری درباره عقاید به سالیق افراد سپرده می2

 ج( زوال عقالنیت ذاتی ( آدمی متوجه اهداف دنیوی است.3

 د( جهان مدرن ( قفس آهنین4
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  زیر پاسخ دهید.به سؤاالت  

 5/1 ویژگی معناداری کنش انسانی را توضیح دهید؟ 4

 1 جهان اجتماعی چگونه تداوم پیدا می کند؟ 5

 1 پدیده های طبیعی چگونه می توانند به جهان اجتماعی راه پیدا کنند؟ 6

 5/1 در جهان اجتماعی بعد ذهنی چه اهمیتی دارد، با ذکر مثال توضیح دهید؟ 7

 1 هنجارها و نمادها جزء کدام یک از الیه های جهان اجتماعی هستند؟ )با ذکر مثال توضیح دهید( 8

9 
مثال هایی برای تفاوت میان جهان های اجتماعی مختلف و مثال هایی برای تفاوت در درون یک جهان اجتماعی نام 

 ببرید و توضیح دهید؟
1 

 5/1 کنید؟« نقد» نگاه تک خطی نسبت به جوامع و فرهنگ ها را 10

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

 5/2 حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی چگونه شناسایی می شود؟ )با ذکر مثال های متعدد و تحلیل خودتان( 12

 5/1 آیا هویت مافردی است یا اجتماعی؟ 13

 1 ثابت است یا متغیر؟آیا هویت ما  14

  الفرج لولیک عجل اللهم 

 


