
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید. صحیح یا غلط 1

 عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اجزای آن تکوینی است. الف( 

 هویت دو بخش دارد: آگاهانه و ناآگاهانه. ب( 

  به بعد در ایران مطرح شد.  شمسی ی سی زدگی از دهه بازگشت به خویشتن و نقد غربج( 

 سیاست کاهش جمعیت در ایران اجرا شد. 1631تا  1631از سال  د( 

2 

   .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 . های اجتماعی مسیرهای ............................ دارند بنا به دیدگاه کتاب، جهان الف(

 .......... است........... و ..............هویت فرهنگی جوامع اسالمی ........در دیدگاه مستشرقان همانا ب( 

 . گویند می ............................ ها و هنجارهای جامعه هستند هایی که بر خالف عقاید، ارزش به کنشج( 

 .شوند های جهان اجتماعی در  ..................... متبلور می آرماند( 

2 

 های سمت چپ ارتباط دارد؟ های سمت راست با کدام یک از گزینه یک از گزینههر  6

                             گسترش فرهنگ -1                                              اقتصاد مقاومتیالف( 

 کنترل اجتماعی -2                                                افزایش جمعیتب( 

     تقلید -6                                        خودباختگی فرهنگیج( 

 اسالمیالگوی پیشرفت ایرانی ـ  -4                                                      پذیری جامعهد( 

2 

تحرک اجتماعی او از نوع  ،اگر شخصی شغل خود را تغییر دهد و در عین حال موقعیت اجتماعی او تغییر نکندالف(  4

  است.  ............................

    هیچ کدام( 4                 افقی( 6                   نزولی( 2                 صعودی( 1

   دارد؟ هجهان اجتماعی تا چه زمانی پابرجاست و ادام یک پیامدهای ب(

 تا زمانیکه افراد به طور اجتماعی مشارکت کنند. ( 2                               تا زمانیکه الزام اجتماعی برداشته شود.( 1

 رود. پیامدهای هیچ جهان اجتماعی از بین نمی ( 4                                تا زمانیکه فرد خود را از جامعه نداند. ( 6

1 

 2 دهید.هایی دارند؟ نام برده و توضیح  های انسان چه ویژگی کنش 5

 2 و دو نهاد اجتماعی را نام ببرید.نهاد اجتماعی چیست؟ تعریف کنید.  3

 2 شناس شهیر آلمانی ماکس وبر توضیح دهید. های جهان متجدد را از دیدگاه جامعه ها و محدودیت فرصت 7

 2 موقعیت اجتماعی و تحرک اجتماعی را جداگانه تعریف کنید. 1

 2 هر یک را توضیح دهید. گیرد؟ هایی را بکار می های اجتماعی چه روش روی کنترل کجهر جامعه برای پیشگیری و  3

کند؟  شناسی را برآورده می ی جامعه ( مقطع دهم تا چه میزان اهداف رشته1شناسی ) به نظر شما کتاب درسی جامعه 11

 (.مطالب کالس هم استناد کنیدتوانید به  نظر شخصی خود را مستدل و روشن بیان فرمایید. در صورت لزوم می

6 

 1از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 1 شناسیجامعهنام درس: 

 میرزازادهمحسن  نام دبیر:

 23/1398 /19 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 28:  32ساعت امتحان:

 دقیقه 72مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غد(                                 صج(                                صب(                                 غالف(  1

 ارزشهاد(             کژروی اجتماعیج(           سکوالر و دنیویب(                       متفاوتیالف(  2

 گسترش فرهنگ                             -1اقتصاد مقاومتی                                              الف(  6

 کنترل اجتماعی -2  افزایش جمعیت                                              ب( 

 تقلید     -6خودباختگی فرهنگی                                        ج( 

 اسالمیالگوی پیشرفت ایرانی ـ  -4     پذیری                                                  جامعهد( 

 2( ب                     6الف(  4

 آگاهانه، ارادی، هدفدار، معنادار 5

 شود. آگاهی آدمی است و بدون آن انجام نمیکنش وابسته به 

 کنش وابسته به اراده و خواست انسان است.

 کنش معطوف به هدفی است.

 دهد. انسان با توجه به معنای کنش خود آن را انجام می 

قواعد، هنجارها، ای از   شود. مجموعه های جهان اجتماعی را با هم بررسی کنیم، نهاد اجتماعی پدیدار می وقتی اجزا و الیه 3

های قابل قبول  یابد. تعیین شیوه ها و نمادهایی که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص می ارزش

 . های غیر قابل قبول تامین نیازها و طرد شیوه

 سیاست و اقتصاد

جهانی و دنیوی دارد. به دنبال تسلط بر این عالم است. انسان متجدد با استفاده از علوم تجربی  جهان متجدد رویکرد این 7

ها بیشتر حسابگرانه و معطوف به دنیا شده است و  بینی به دست آورده است. اهداف دنیوی رواج یافته، کنش قدرت پیش

ای ایجاد شده که همانند قفس آهنین اراده  است. در نتیجه نظام پیچیدههای عاطفی و اخالقی نگذاشته  جایی برای کنش

و آزادی انسان را محدود کرده است. در جهان متجدد عناصر معنوی جایی ندارد. فقط علوم تجربی علم است. و امکان 

 داوری از میان رفته است. 

 ی دارد.موقعیت اجتماعی: جایگاهی که فرد در یک جامعه یا یک گروه اجتماع 1

  تحرک اجتماعی: جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر.

 پذیری جامعه 3

 تبلیغ و اقناع: فرهنگ در افراد درونی میشود. 

 تشویق و پاداش: رسمی )ادارات، زندان، دادگاه، پلیس( و غیر رسمی )خانواده، همساالن و محافل عمومی(. 

  رسمی )ادارات، زندان، دادگاه، پلیس( و غیر رسمی )خانواده، همساالن و محافل عمومی(.تنبیه و مجازات:  

 پاسخ آزاد است.  11

 امضاء:   محسن میرزازاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 1جامعه شناسی  نام درس:

 محسن ميرزازادهنام دبير:

 03/1398/  19تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح 08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 70مدت امتحان: 
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