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 مشهد 7مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  به نام خدا 1صفحه 

 دبیرستان غیردولتی اسما

 :محل مهر

 ام ونام خانوادگی:ن   /1400/03 :تاریخ امتحان عدد31تعداد سوال: 

 نام دبیر: خانم احمدی دقیقه 75مدت امتحان:  صفحه2تعداد صفحه: 

 ام پایه: دهمن □شهریور ■ نوبت دوم □ آزمون پایانی نوبت اول

  ارزشیابی مستمر با عدد و حروف:

 نمره پایانی با عدد و حروف

 امضاء دبیر با ذکر تاریخ

 رشته تحصیلی: انسانی

 1نام درس: جامعه شناسی 

 .الف. گزینه مناسب را انتخاب کنید بارم

 شیوه انجام کنش اجتماعی است که  مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. 0.25

 الف( هنجار اجتماعی  ب( ارزش اجتماعی   ج( نهاد اجتماعی  د( نظام اجتماعی

1 

 تفکر و تخیل چگونه کنشی است؟ 0.25

 الف( درونی              ب( بیرونی               ج( فردی          د( اجتماعی

2 

 عضویت موجودات زنده و نظم آن ................. است؟ 0.25

 الف( قراردادی          ب( اعتباری              ج( تکوینی         د( قراردادی، اجتماعی

3 

 رفتار سایر موجودات زنده ناآگاهانه یا .............. است 0.25

 ذاتی            د( قراردادیالف( فطری            ب(غریزی                  ج( 

4 

 گردد از نوع تفاوت ............. استمی تفاوت هایی که به حوزه نهادها و هنجارها باز 0.25

 الف( بیرون جهان اجتماعی                        ب( میان جهان اجتماعی

 ج( درون جهان اجتماعی                           د( هیچکدام

5 

 د است؟تجدر کدام یک از ویژگی های جهان مزیر بیانگشعر  0.25

 از همین آتش چراغش روشن است            ن استقوت افرنگ از علم و ف

 الف( عقالنیت ابزاری                                ب( افسون زدایی

 ج( زوال عقالنیت ذاتی                              د( قفس آهنین

6 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید؟جاهای ب. 

 7 کنش انسان برخالف سایر مخلوقات  ........... است 0.5

 8 در کنش اجتماعی آگاهی و ............ ناظر به دیگران ویژگی و اعمال آنهاست. 0.5

 9 جهان واژه ای است که معموال برای اشاره به ......... بکار می رود. 0.5

 10 .متجدد غرب بعد از .......... یعنی جهان چهارصد سال اخیر استمنظوراز جهان  0.5

آدمی را  فایی فطرتت شکو. انسان را نادیده می گیرند یا فرص.........برخی از جهان های اجتماعی، استعدادهای ...... 0.5

 فراهم نمی آورند.

11 

 .پ. درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

 12 طریق وراثت از نسلی به نسلی دیگر منتقل میشود.فرهنگ از  0.25

صاص تماعی اختان اجمجموعه ای از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نمادهایی که برای رفع نیازهای معینی از افراد جه 0.25

 پیدا می کند نظام اجتماعی می گویند.

13 

 14 ی گویند.ماعی ماساسی ندارند الیه سطحی جهان اجتبه بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند و نقش حیاتی و  0.25

 15 به فرهنک دنیوی فرهنگ اساطیری می گویند. 0.25

 16 ست.ا عقل و وحی دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزشها 0.25

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید ج.
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 2صفحه              1درس جامعه شناسی             نام و نام خانوادگی:                             

 آیا فعالیت هایی مانند ضربان قلب، گردش خون؛ کنش محسوب می شوند؟چرا؟ 0.5

 

17 

 پدیده اجتماعی چیست؟  0.5

 

18 

 موجودات طبیعی و ماورای طبیعی چگونه در گستره جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ 0.5

 

19 

 اجتماعی را نام ببرید؟عمیق ترین الیه های جهان  0.5

 

20 

 دو نمونه از فرهنگ ها و تمدن هایی را که در عرض یکدیگر قرار دارند را نام ببرید؟ 0.5

  

21 

 تا چه زمانی جهان اجتماعی جدید پابرجاست؟ 0.5

 

22 

 چ( به سواالت زیر پاسخ دهید؟

 مطالعه کردن فرد چگونه کنشی است؟ 1

 

 

23 

 کنش انسان را توضیح دهید؟ با مثالپیامدهای غیر ارادی  1.5

 

24 

 آیا می توان پدیده هایی چون زلزله و خشکسالی را درون جهان اجتماعی قرار داد توضیح دهید؟ 1.5

 

  

25 

 جایگاه پدیده های اجتماعی زیر را روی طیف خرد، کالن، ذهنی و عینی تعیین کنید 2

 شهر

 عدالت اجتماعی 

  دوستهدیه دادن برای تولد یک  

 تصور من از معلم کالس اول ابتدایی

26 

 نگاه تک خطی به تاریخ چه ویژگی هایی داد؟ 2

 

 

27 

 عناصر معنوی و مقدس چگونه است؟ توضیح دهید؟ در جهان متجدد 1

 

 

28 

 قلمرو آرمانی و قلمرو واقعی جهان های اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟ 1

 

 

29 

 آرمان اجتماعی را تعریف کنید؟ 1

 

 

30 

 ؟سه نمونه از آرمانهای حق را که اغلب یا در همه فرهنگ ها حضور دارند نام ببرید 0.75

 .......................... و .....راست گویی و ..................... و ......................... و .....................
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