
 باسمه تعالی
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 دزفولاداره آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان غیردولتی حجاب

 انسانی رشته: دهم پایه: 1جامعه شناسی درس: سواالت ارزشیابی نوبت اول

 دقیقه 80 آزمون:مدت  تاریخ آزمون: سه شنبه روز آزمون: شامل ..... سوال در .....  صفحه مهر آموزشگاه

 مرضیه غیبی حیات نام دبیر: نام پدر: 14/10/1400 نام خانوادگی: نام:

 بارم سواالت ردیف

1 

 نمره( 25/1)درست  و نادرستی عبارات را مشخص کنید.

 الف(کنش حیوانات آگاهانه است.

 .دارد یمختلف یموجود زنده، اعضا یکمانند  یجهان اجتماعب( 

 .دارند یو ذهن ییمعنا یتیهو ،یاجتماع یها دهیپد یتمامج( 

 هستیم.منفعل و مجبور  یکنش گذشتگان صرفاً کنش گر جیما در برابر نتاد( 

 .شود یدر ارزش ها متبلور م یجهان اجتماع یآرمان هاو( 

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

2 

 نمره(2)جاهای خالی را کامل کنید.

 به کنشهای اجتماعی و پیامدهای آن ...................... میگویند. الف(

 .راندییدر معرض تغ شتریدارند و هم ب یمحدودتر راتیتأثهم ،.................. یها هیالب( 

 .است ریجهان غرب چهارصدسال اخ یعنی ....................منظور از جهان متجدّد، غرب بعد از پ( 

 آرمان جهان اسالم،.................... است ت(

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

3 

 نمره( 2)گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 کدام گزینه یک کنش درونی است -1

 الف( راه رفتن                  ب(غذا خوردن             ج(تفکر                    د(مطالعه

 دارد. یاریبس تیها، اهم دهیپد ...............و  ...................بُعد  یدر جهان اجتماع -2

 محسوس             د(هیچکدام-ذهنی               ج(معنایی-ذهنی            ب(محسوس-الف(معنایی

 یجامعه شناس آلمان ................. ده،یشیجهان متجدّد اند یها یژگیو ۀکه دربار یاز متفکران یکی -3

 .است

 ویلهلم دیلتای            د(هیچکدام -3الف( اگوست کنت            ب( ماکس وبر                  

 بدن کدام یک از ابعاد هویت انسان است؟ -4

 الف(بعد نفسانی              ب(بعد اجتماعی                 ج(الف وب              د(بعد جسمانی

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

4 
 (75/5)سواالت پاسخ کوتاه دهید.به 

 برای معنای کنش مثالی بزنید. 

 
75/0 

 1 هنجار اجتماعی را تعریف کنید. 5

 5/0 ارزشها و هنجارهای اجتماعی از چه طریقی تحقق می یابند؟  6
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 75/0 جهان اجتماعی چگونه فرو می ریزد یا دگرگون میشود؟ 7

 1 ؟شود یمختلف م یاجتماع یجهان ها شیدایپچه چیزی  8

 1 آرمان اجتماعی را تعریف کنید. 9

 75/0 جوامع چگونه به سوی باطل گام برمی دارند؟ 10

11 
 نمره( 9.)به سواالت پاسخ کامل دهید

 چرا به برخی پیامدهای کنش پیامدهای ارادی میگویند؟

 

5/1 

 جهان اجتماعی و نظم آن چگونه است توضیح دهید. 12

 
5/1 

 اجتماعی را تعریف کنید.نهاد  13

 
25/1 

 در دیدگاه جامعه شناسانی که نگاه خطی دارند جوامع چگونه میتوانند پیشرفت کنند؟ 14

 
5/1 

 سه مورد از فرصتها و محدودیتهای جهان متجدد از نگاه وبر را نام ببرید. 15

 
25/1 

 2 هویت انسان آگاهانه است یا پنهان؟ با مثال توضیح دهید. 16
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 نمره به عدد:
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1 
 درست  و نادرستی عبارات را مشخص کنید.

 ص-غ             و -د          ص -ج   ص -ب    غ-الف
25/1 

2 
 نمره( 3جاهای خالی را کامل کنید.)

 توحید -ت            رنسانس -پ              سطحی -ب           پدیده اجتماعی-الف
2 

3 
 نمره( 2گزینه صحیح را انتخاب کنید.)

 ید(بعد جسمان -4ب(ماکس وبر              -3            یذهن-ییالف(معنا -2ج(تفکر            -1
2 

4 
 به سواالت پاسخ کوتاه دهید.

 کار او اجازه خواستن از معلم است.  یآورد، معنا یخود را باال م دست در کالس، یدانش آموز یمثالً وقت 

 
75/0 

 است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. یانجام کنش اجتماع ۀویش ،یهنجار اجتماع  5
 

1 

 کنشهای اجتماعی 6
 

5/0 

 نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اینسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند  یهرگاه ک 7

 شود. یم لیتبد یگرید یدگرگون شده و به جهان اجتماع ای زدیر یآن فرو م ی  اجتماع
75/0 

 1 شود. یمختلف م یاجتماع یجهان ها شیدایسبب پ ارآنها،یتنوع اراده و اخت نیو معرفت انسان ها و همچن یتنوع آگاه 8

9 
 به دنیهان رسخوا یجهان اجتماع کی یکه اعضا یمشترک یارزش هابه مجموعه اهداف و 

 .ندیگو یمآنها هستند آرمان اجتماعی 
 

1 

 خود را مانیاگر ا ایو مطابق آن عمل نکنند  اورندین مانیرا نشناسند، و به آن ا قیاگر جوامع حقا 10

 دارند یباطل گام برم یاز دست بدهند، از حق گسسته و به سو قیبه حقا نسبت
75/0 

11 

 به سواالت پاسخ کامل دهید

 وابسته است. به گریافراد د ایخود  کنشگر  یعنی ؛یافراد انسان ۀکنش، به اراد یها امدیاز پ یبرخ 

آنها را  ،یکنشگر دیبا وخودشان، کنش هستند  امدها،یدسته از پ نی. اندیگو یم یاراد یها امدیپ به آنها لیدل نیهم

 انجام دهد

5/1 
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12 
 ۀو اراد یبا آگاه یعنیاست؛  یبلکه اعتبار ست،ین ینیو نظم آن، تکو یجهان اجتماع

 براساس آن شکل یکه جهان اجتماع یو شناخت یآگاه ن،ی. عالوه بر اردیگ یها شکل م انسان

 است یمشترک و عموم یآگاه یبلکه نوع ست؛ین یو خصوص یفرد یآگاه رد،یگ یم

5/1 

از افراد و جهان  ینیمع یازهایرفع ن یاست که برا ییارزش ها، هنجارها و نمادها د،یاز عقا یجموعه ام ینهاد اجتماع 13

 .کندیم دایاختصاص پ یاجتماع
25/1 

14 
در  یترند و بعض شرفتهیپ واحد، ریمس نیاز آنها در ا یبعض رند؛یگ یم خط قرار کیهمه جوامع در  دگاه،ید نیدر ا

 یرا الگو شرفتهیجوامع پ دیعقب مانده اند، با یخیکه به لحاظ تار یمانده اند و جوامع عقب شرفته،یبا جوامع پ سهیمقا

 قرار دهند. خود حرکت

5/1 

 بیرا تعق یویکه اهداف دن یعقالن یغلبه کنش ها -نیقفس آهن -یذات تیزوال عقالن-یابزار تیبسط و توسعه عقالن 15

 مورد کافیست3کنند. یم
25/1 

16 

 بخش. نندکیم بازگو مانیبرند و برا یم یبه آن پ گرانید ای میشناس یآن را م یعنیآگاهانه است؛  ت،یاز هو یبخش

تأمل  م،یستیاز خود که به آن واقف ن ییها یژگیو ۀما دربار یگاه .میشناس یما پنهان است و آن را نم یبرا گر،دی

و دوستان خود  نیو از والد میریگ یکمک م گرانیشناخت خود، از د یبرا یگاه .میشیاند یآنها م ۀو دربار منیکیم

 .منیکیسؤال م شیضعف خو و نقاط قوت ۀدربار

2 
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 نمره به حروف:
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