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 به نام خدا

موزش و پرورش شهرستان خوافآدوم  :دوره    نوردانش :دبيرستان

آموزشگاه هرم

زینب صادقيان  : سؤال طراح

نمره به عدد :…………..………………    نام و نام خانوادگي:اول  :بتنو :  جامعه ا    درس امتحان

نمره به حروف :دهم  پایه:   انساني  علوم .شته:ر81/91/ 18 امتحان: اریخت  8991-99سال تحصيلي:

مصحح:امضاء...صفحه: شماره1صفحات:تعداد......کالس: شمارهدقيقه  57وقت : .../   ...   ساعت شروع :

مرهنسؤاالت  است.((   تکارانی: انتقام سخت در انتظار جنا ی))مقام معظم رهبر ردیف

.کنید مشخص را غلط و صحیح عبارات 1

غلط ⃝صحیح  ⃝.  خون در رگ های آدمی جریان دارد یک کنش استالف: 

غلط ⃝  صحیح ⃝است  عینیپدیده ای خرد و  تولد دوست رهدیه دادن دب: 

غلط    ⃝    صحیح ⃝جهان اجتماعی است . درون هر تغییری در زندگی اجتماعی رخ دهد از نوع تغییر در پ :  

غلط  ⃝  صحیح ⃝از آنهاست.  بیشتر در ساختن جامعه و فرهنگ آیندگان ت: سهم ما

1

:دیرا با کلمات مناسب پر کن یخا یجاها 2

آنچه در پاسخ به پرسش چرا چنین کاری کردی می گوییم اشاره به ویژگی ..........................................کنش دارد . ( الف

 . ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق ...................................................تحقق می یابند( ب

  است .  توحیدیصل انحراف بشر از فرهنگ حا ..........................فرهنگ ( ج

  شیر و آهودر ویژگی های ..............................آن هاست .  تفاوت (د

 تقسیم می شوند . جهان اجتماعی بر اساس فرهنگ به دو نوع ................... و ....................و(

 ........................است .از نوع تفاوت در ............................آمریکا و جهان اجتماعی یران ه( تفاوت جهان اجتماعی ا

1.75

 د؟یقرار ده خرد و کالن فیط یرا رو ریز یاجتماع یها دهیپد 3

، ایران ، جهان خواف 

75./

گزینه صحیح را انتخاب کن :  4

است؟ گریانسان بَعد د یتیاز ابعاد هو کی رکدامیشود تأث یشدن انسان م یموجب عصبان دیروئیغده ت یاز اندازه  شیترشح ب -1

یبر نفسان ید(جسمان           یبر اجتماع یج(جسمان          یبر نفسان یب(اجتماع          یبر اجتماع ی(نفسانالف

1

 ست؟یموجودات زنده ن یها یژگیاز و ریز یها نهیاز گز کیکدام  - 2

نظمد(                گریکدیعمل با  ج(                 یوابستگ ب(                 ینیتکو ریغ الف(

.............................. است .  ازمندین  یساختن جهان اجتماع -3

 دیو اراده جد ی( گسترش آگاه د    یاجتماع یها تی( موقعج       دیجد تی( هوبافراد        ی( مشارکت اجتماعالف 

؟ستین حیصح نهیکدام گز -4

 شوند. یکه آنها را به وجود آورده اند، مستقل م ییبه مرور، از انسان ها یاجتماع یها دهی(پدالف 

کنند. یم جادیانسان ها ا یکنش ها و زندگ یرا برا ییها تیفرصت ها و محدود یاجتماع یها دهی(پدب

هستند.  یعیطب یها دهیهمچون پد یاجتماع یها دهی(پدج 

کنش افراد هستند. ۀجینت یاجتماع یها دهی(پدد 

 ؟ دیرا مشخص کن یانواع کنش انسان 5

 .....................  برای مهمونی لباس پوشیدن( الف

...................... برای انتقام سخت بعد از ترور سردار سلیمانی شما تصمیم  ب(

1

1مورد 2ی را بنویسید ؟ رادی و غیر اادتفاوت پیامدهای ار 6
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 /.5                                                                 و ارزش ها کدامند؟ دیدو ابزار مهم شناخت عقا 7

اهواز ، در و ابوالمهدی المهندس  سلیمانیشهید سردار  رد و در تشیع باشکوهسردار سلیمانی مردم را منسجم ک ترور 8

 سیاسی هایگاهدبا دیتهران ، قم و کرمان این موضوع کامال قابل لمس بودند چون همه مردم از هر سلیقه  مشهد ،

جسم این سردار بزرگ بنا بر بر انتقام سخت تاکید کردند . .ردند و با مذاهب مختلف در این مراسم شرکت ک متفاوت

   وصیتش در گلزار شهدای کرمان به خاک سپرده شد . روحش شاد 

  مورد 2حداقل ؟و مشخص کن  نام ببر جامعه شناسی جمالت باال رامفاهیم 

1 

 /.5 نظرات متفاوت درباره هویت نشانه چیست ؟  9

 کنش معنادار است یعنی چه با یک مثال توضیح بدهید ؟ جمله  11

  
1 

 /.5   در چیست ؟  رارزش و هنجاتفاوت  11

 مدرسه بنویسید ؟ پدیده اجتماعی و کوه  اهت و یک تفاوت برای پدیده طبیعیشبیک  12

 
1 

 اجتماع یبیشتر شبیه یک بازی گروهی است یعنی چه ؟ توضیح دهید . جهان  13

 

 

1 

 ؟  دیمثال بزن ستیچ یجهان اجتماع نیادیو بن یسطح یها هیمنظور از ال 14

 
1 

 ویژگی جهان متجدد از دیگاه ماکس وبر را بیان کنید ؟  4 15

 

 

 

2 

 مورد ( کیوجود دارد.)از هر کدام  ییچه ارزش ها، هنجار ها، نهاد ها و نمادها ینهاد اجتماع کیبعنوان  تیوترب میدر تعل 16

 
1 

 

 کند ؟  یت به او منتقل می شود چطور عمل مدر مقابل فرهنگی که از طریق تربیانسان  17

 
1 

 خطی به تاریخ بشر یعنی چه ؟ توضیح دهید ؟ نگاه   18

  
1 

 و آرمانها در چه چیزی متبلور می شوند ؟  عی چیستااجتمآرمان  19

 
1 

حقایق هر چند خود ثابت اند ولی از جهت قرارگرفتن در قلمرو ارمانی و واقعی تغییر پذیرند یعنی چه ؟ توضیح جمله  21

  دهید . 

 

1 

 21 جمع نمرات 

 ویکتورهوگو /  بزرگترین امتحان کننده خداست و کوچکترین امتحان دهنده بنده خدا  

 موفق و سربلند باشی. .  دلها شهيد حاج قاسم سليماني بنده خوبي برای خدا باشي رکن مثل سرداسعي 
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 پاسخنامه و کلید سواالت:  

 نمره جواب سواالت ردیف

 1 نمره    52/0هر کدام             صحیح ت:                 پ : غلط               صحیح ب :         غلط الف:       1

 1.75 ه( الیه های عمیق   معنوی –دنیوی و(           ذاتی د(            اساطیریج(    کنش اجتماعی ب(           هدفدار الف(  

 کالن میانه                                                                    خرد            3

 (52/0) هر مورد   جهان                                     ایران                                    خواف     
75./ 

 1              ج-4                      الف-3            الف -2             د -1 4

 1                                                                                                درونی وفردیب(                  بیرونی و اجتماعی الف(   5

 یکنش احتمال یاراد یامدهایکنشگران است و خودشان کنش هستند و پ ریسا ایوابسته به اراده انسان  یاراد یامدهایپ 6

 هستند یکنش هستند و کنش قطع یعیطب جهیندارد بلکه نت یبه اراده انسان ها بستگ یرارادیغ یامدهایهستند  اما پ

1 

 /.5   وحی و عقل 7

  عقاید : آمریکا دشمن ماست  از آمریکادر انتقام  وردم ی مبراشهادت و سردار ، ارزشحضور مردم اجتماعی کنش  8

 تر کرد  فرصت : مردم را منسجمنماد : وصیت نامه    ک سپرده شدن رکرمان به خا: عمل به وصیت نامه و د هنجار

 : سردار سلیمانی دیگر در بین ما نیست . )ذکر دو مورد کافی است ( د تهیدی

1 

 /.5 امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد . 9

 در کالسانسان با توجه به معنایی که از کنش دارد آن کنش را انجام می دهد . مثال وقتی دانش آموزی یعنی  11

 را باال می برد و این به معنای اجازه خواستن ا زمعلم است . دستش  

1 

 /.5    و روش رسیدن به ارزش ها هستند  ها از جنش هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسیلهارزش  11

 1 د انسان نقشی ندارد اما انسانها مدرسه را به وجود آورده ان کوهپیدایش در س  هستند . تقاوت : هر دور معنادار و محسوشباهت  12

بازی آگاهی  درته است .افراد توسط همه اعضا تعریف و پذیرفی گروهی افراد مختلفی عضوند که عضویت و نقش هر کدام بازدر  13

 و تکالیفی دارند . جهان اجتماعی هم اعضای متفاوتی دارد اعضا حقوق . شناسند ی ارند وظایف و انتظارات خود را ممشترکی دی ها

1 

 ییبه بخش ها ومثل هنجارها و نمادها  یسطح یها هیندارند ال یو اساس یاتیدارند و نقش ح یشتریب رییکه امکان تغ ییبه بخش ها 14

 .ندیگو یم دیمانند ارزش ها و عقا نیادیو بن قیعم یها هیدارند ال یکننده بر جهان اجتماع نییتع ریکه تاث

1 

-3ایجاد قفس آهنین که همه ابعاد وجود آنان را احاطه می کند -2-رویکر دنیوی و این جهانی داشتن با بهره گیری از علوم تجربی -1 15

علوم تجربی را فقط علم دانستن و علوم عقالنی و وحیانی را علم  -4ایجاد جهانی بدون قداست طرد شدن عناصر معنوی و مقدس و 

 مورد (  4)ذکر  عدم امکان ارزیابی ارزش ها و آرمان های بشری برای پدیده های فراتجربی-5نمی داند 

2 

 تر ، کالس و قلم      هنجار : باید برای دانا شدن به مدرسه رفت       ارزش : دانایی بهتر ا ز نادانی است     : دفنماد  16

 : انسان تربیت پذیر است عقاید 

1 

 دی منفعل و پذیرنده نیست بلکه کنشگری فعال و تاثیرگذار است در هر موقعیتی که قرار می گیرد ابتدا آن موقعیت را برایموجوصرفا  17

 سپس دست به عمل می زند. خود تعریف می کند 

1 

 1 یو همه جوامع در یک خط قرا رمیعنی شبیه یک موجود زنده اند جوامع شبیه یکدیگرند و مسیرهای یکسانی را طی می کنند همه  18
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گیرند . 

در  . ندیگو یم یبه آن هستند آرمان اجتماع دنیخواهان رس یجهان اجتماع کی یکه اعضا یمشترک یبه مجموعه اهداف و ارزش ها 19

ارزش ها 

1

 زیآوردن به حق ن یباطل وجود دارد همان گونه که امکان خروج از باطل و رو رشیجوامع امکان انحراف از حق و پذ یبرا یعنی 21

کنند . ینم رییباطل را انتخاب کنند اما حق و باطل بر اساس انتخاب آدمها تغ ایتوانند حق  یوجوددارد . جوامع م

1

21 جمع نمرات

یار نمره آموزشی Nomreyar.com | وبسایت




