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 شماره:
 ساعت شروع امتحان:   1نام درس: جامعه شناسی

 صفحه  1تعداد برگ سؤال:   دقیقه  60مدت امتحان:  
 

 بارم سؤال ردیف 

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

 برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است. حیواناتکنش ( 1

 کنش انسان هدف دار است.( 2

 سخنرانی کردن، کنش درونی است. ( 3

 .به کنش اجتماعی و پیامدها ، آن پدیده اجتماعی می گویند ( 4

2 

 عبارات زیر را کامل کنید.  ب

 پدیده های اجتماعی، هویتی معنایی و .............. دارند. ( 5

 اجزاء و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر می گیریم ............... آشکار می شوند.وقتی (  6

 .................. رویکرد دنیوی و این جهانی دارد. ( 7

 اند.قلمرو .................. و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده( 8

2 

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

 بعداجتماعی هویت الف( 

 متجدد جهان ب( 

 الهی جامعه ج( 

 پیامبران اولیاء الهی د( 

 اند ها بحث کردهدرباره ابعاد الهی و فطری هویت انسان( 1

 تقوای آنان بستگی دارد. هویت افراد بیشتر به ( 2

 می شود.  الهی  مانع شکوفایی برخی از اخالق( 3

 نقش و عضویت فرد در جهان اجتماعی( 4
 

 

2 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 5/1 ؟ توضیح دهید تعارض فرهنگی را  علل ب(               را تعریف کنید؟ صعودی تحرک اجتماعی ( الف(  10 

 1 جوامع مختلف برچه اساسی تغییرات هویتی را تشویق یا منع می کند؟ ( 11 

 1 اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ تحرک (  12 

 1 ( به صورت کوتاه ذکر کنید یا رسم کنید؟ دوم )  را به جهان اجتماعی دیگرمراحل تحول فرهنگی جهان اجتماعی ( 13 

 1 کهولت و مرگ جهان های اجتماعی را توضیح دهید؟(  14 

ـ    به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ ه

 1 تعریف کنید؟غرب زدگی را ( 15 

                 ؟           را توضیح دهید  فطری خودبیگانگی ( الف( 16 

 ازخودبیگانگی فرهنگی را تعریف کنید؟ ب(      
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 2 هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم چگونه بود؟ ( 17 

 5/1 ی را از نظر ارسطو ذکر کنید؟ س فرق بین حکومت جمهوری و دموکرا(  18 

 5/1 است؟  هویتی چرا تأثیر جمعیت برای جهان اجتماعی یک مسئله ( 19 
 


