
 

 

 بسمه تعالی                                                               

 دقیقه  55نام و نام خانوادگی:                         اداره کل آمورزش و پرورش استان سمنان           زمان امتحان :  

 ۱متحان جامعه شناسیا نام دبیر : حسین قاسمی                  اداره آموزش پرورش شهرستان گرمسار                 

 نمره 1:باشد می غلط عبارت   کدام و عبارت صحیح کدام کنید تعیین-1

 غ                        ص        .  است معنادار  سایرمخلوقات همانند انسان کنش( الف

                       ص.     آنهاست اعمال و ها ویژگی دیگران،  ناظربه کنشگر، ارادة و اگاهی اجتماعی،  کنش  در (ب
  غ

   غ            ص.   گیرد  می صورت  دیگران حضور در  تنها اجتماعی کنش(ج

 غ              ص.  وحیاست و عقل  ارزشها و عقاید شناخت   مهم ابزار (د

 نمره 5/2: کنید کامل مناسب عبارت با را  خالی جاهای-2

 .گویند می»....................... ... «    آن پیامدهای و اجتماعی کنش به( الف

  باشد  انسان فطرت مطابق و صحیح  علمی نظر از  که  اجتماعی جهان  از هایی بخش(ج
 . است.............................................

 . است جامعه اعضای کنش راهنمای............(..د

 . گیرد  می شکل  ان های ارزش  و  عقاید اساس بر  و..................  درون فرد هر  اجتماعی هویت(ه

 دارند........................ و معنایی هویتی اجتماعی های پدیده تمام(خ

 نمره 1:کنید مشخص زیر   سواالت  صحیح پاسخ-3

 ؟  است  مختلف اجتماعی  جهان میان های تفاوت نوع از  زیر   موارد از یک کدام- 1

 ب  و الف گزینه(د          هنجارها و نمادها(ج             اعتقادات و ها آرمان(ب          کالن های ارزش ( الف

 . شود می متبلور ....................................     در اجتماعی  جهان  های آرمان-2

  ها فرهنگ( د                      هنجارها( ج                ها ارزش(  ب                        ها کنش(الف

 نمره  3.دهید شرح   را زیر اصطالحات-4

 : اجتماعی کنش

 : اجتماعی  آرمان

 : اجتماعی هنجار 

 نمره1اجتماعی را مقایسه کنید. جهان بنیادین و عمیق های الیه و  سطحی های الیه-5

 نمره  1کدامند؟فقط نام ببرید.  انسانی کنش های ویژگی-6

 

 ( اجتماعی یا فردی و بیرونی یا  درونی)(0/ 5)؟ کنید مشخص را  زیر   انسانی انواع کنش -7



  رفتن راه( ب....................................................... دوست با گیری تصمیم( الف

................................... ............................. 

  سرعت  رانندگی، و راهنمایی قوانین نظم، )(0/ 5)دهید؟  قرار  عینی و ذهنی طیف روی را  زیر  اجتماعی های پدیده-8

 (گیر 

 

 نمره  1شوند؟  می اجتماعی جهان  وارد  خشکسالی و زلزله مانند طبیعی های پدیده چگونه-9

 

 نمره 5/0شوند؟  می منتقل طریق چه  از  اجتماعی های هنجار  و ها ارزش-10

1....... ...........2................... . 

  است  ها ارزش  و عقاید از ای مجموعه اجتماعی نهاد نمره                    1. دهید ادامه را  مقابل جمله-11

 ......... .... که

 

 نمره 1.ببرید نام  را دارند،  حضور  ها فرهنگ همه یا اغلب  در  که حق را های آرمان از  نمونه چهار-12

 

 نمره 1است؟ فرهنگی نوع چه  سکوالر  فرهنگ-13

 

 نمره1.دهید توضیح را اجتماعی  جهان  و زنده موجود  بدن در اعضا عضویت-14

 

 نمره1دارد؟   نظراتی چه  جوامع درباره بشر  تاریخ خطی به نگاه تک-15

 

 نمره1(دومورد)کدامند؟ شمارد می  بر  متجدد  اجتماعی جهان  برای وبر ماکس که را  هایی محدودیت و ها فرصت-16

 

 نمره 1برجاست؟ پا طریق چه  از  اجتماعی جهان -17

 

 دهید؟انمره  شرح را  اجتماعی جهان ارمانی  قلمرو-18

 


