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 پایه و رشته: مدت پاسخگویی:        دقیقه

 2 تعداد صفحات: 4فرزانگان  :  دبیرستان

 14 تعداد سؤاالت: مژگان معتمدالشریعتی طراح سؤال:

 ...... .... ................:به حروف  .......................:نمره به عدد 1جامعه شناسی  :درس تاریخ تصحیح:   /        / 

 نوبت دی ماه اتامتحان

 بارم سؤاالت 

جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. -1 2  

⃝ نادرست                ⃝ درست.      کنند  یم  لیتبد  گرید جهان به را یاجتماع  جهان ق،یعم یها   هیال به مربوط یها تفاوتالف(   

⃝نادرست               ⃝ب( فرصت ها و محدودیت ها، دو روی یک سکه اند.          درست   

ج( علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود کند، می تواند دربارۀ حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی  

⃝نادرست           ⃝داوری کند. درست   

⃝نادرست              ⃝ویتی مانند مکان و زمان تولد از جمله ویژگی های اکتسابی هر فرد می باشد.        درست د( ویژگی های ه  

به سؤالت تستی پاسخ دهید.  -2 2  

آیا فعالیت هایی مانند ضربان قلب، گردش خون و ... یک کنش است؟ چرا؟الف(   

⃝زیرا آگاهانه نیست  -ر( خی2             ⃝زیرا یک فعالیت انسانی است  -( بله1  

⃝ زیرا جزء فعالیت های ضروری انسان است - ( بله4            ⃝زیرا با اراده و خواست انسان نیست  -( خیر3  

اگر ... نباشد هیچ هنجار اجتماعی شکل نمی گیرد و هیچ ارزش اجتماعی محقق نمی شود.  ب(  

⃝ ( کنترل اجتماعی4               ⃝( جامعه پذیری 3              ⃝( کنش اجتماعی 2              ⃝( پدیده اجتماعی 1  

کدام گزینه از ویژگی های مهم جهان اجتماعی است؟ ج(  

⃝ ( آگاهی مشترک4               ⃝( اعتباری بودن 3            ⃝( فرهنگ 2           ⃝نظم  1الف  

با توجه به تقسیم بندی اجزای جهان اجتماعی، )عدالت اجتماعی( و )قدم زدن در پارک( به ترتیب در کدام دسته قرار می گیرند؟  د(  

⃝ کالن  و عینی –( ذهنی و کالن 2              ⃝ خرد و  ذهنی –( عینی و کالن 1  

⃝ د و عینیخر  –( عینی و کالن 4                  ⃝ عینی  و خرد –( ذهنی و کالن 3  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  -3 2  

. هستند............. ... و هنجارها از جنس ................ارزش ها از جنس .الف(   

.. به نسل های بعد تداوم می یابد. ...........................جهان اجتماعی با ..ب(   

. را الگوی حرکت خود قرار دهند. ................... جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع ... ...............در دیدگاه ..ج(   

می  .. را ........... ... فرهنگ و تمدن ها بر اساس آرمان ها و ارزش های خود، تحوالتی را دنبال می کنند و مسیرهای ................. در دیدگاه .د( 

. پیمایند  

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  -   

جهان های اجتماعی مختلف را بر چه اساس می توان ارزیابی کرد؟ -4 1  

منظور از جهان متجدد چیست -5 1  

آرمان اجتماعی را تعریف کنید. -6 1  

فراهم کنند؟ چه کسانی و از چه طریق تالش می کنند، زمینه تحقق بیشتر آرمان ها را   -7 1  

تأثیر ابعاد مختلف هویت و تعامل آنها با یکدیگر را مشخص کنید.  -8 1  

.... است. الف( در شرایط اقلیمی متفاوت، شیوه زندگی اجتماعی مردم متفاوت است.                          تاثیر جهان ......... بر جهان ......   

برخی از اخالقیات می شود.                                              تاثیر جهان ............ بر جهان .......... است. ب( جهان اجتماعی مانع شکوفایی   

نمره(  1ویژگی های زیر با کدام جهان اجتماعی سازگار است. ) -9 1  
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جهان ..............            <الف( فردگرایی، تجمل، انضباط، مال اندوزی =  

جهان ...........               <اعت، حیا، تقوا، توکل =ب( قن  

پیامدهای کنش به چند دسته تقسیم یم شوند توضیح داده با ذکر مثال مقایسه کنید.  -10 2  

پدیده اجتمایع را تعریف کنید. آیا پدیده های اجتمایع معنادار هستند؟چرا؟  -11 1.5  

ه فرهنگ موافق و ضد فرهنگ چیست؟ منظور از فرهنگ عمویم، خرد -12 1.5  

نهاد اجتمایع را تعریف کنید. مهم ترین نهادهای اجتمایع کدامند؟  -13 1.5  

چیست؟   (بر خالف سایر موجودات زنده)علت تفاوت و تنوع جهان اجتمایع انسان ها  -14 1.5  

 

 موفق باشید  


