
 بسمه تعالی                                                                      
                                                              سواالت امتحانات داخلی شهرستان مالیر                                            

   ه با حروف:                       تاریخ و امضاء:                                  نام مصحح:نمره با عدد:               نمر     

 

 بارم     صفحه یک سواالت ردیف    

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.    1    

 5/0درونی    -درونی-بیرونی     د-بیرونی-بیرونی     ج-درونی-درونی     ب-بیرونی-الفالف(تخیل و نشستن به ترتیب چه نوع کنشی هستند؟             

 5/0هنجار اجتماعی   -عدالت اجتماعی     د-ارزش اجتماعی             ج-کنش اجتماعی        ب-خردترین پدیده اجتماعی چیست؟الفب(            

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  2       

 5/0       الف(جهان اجتماعی و نظم آن..............نیست  بلکه...............است؟            

                                                                5/0                                 ب(یکی از متفکرانی که درباره ویژگیهای جهان متجدد اندیشیده .................جامعه شناس آلمانی است.           

 را مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر    3       

        5/0      غلط      صحیح    .الف(هریک از موجودات بیرون جهان اجتماعی بواسطه ارتباط با زندگی اجتماعی در گستره جهان اجتماعی لرار میگیرند             

 5/0          غلط                            لم می داند.  صحیح ب(جهان تجربی علومی که از روشهای فراتجربی )عمالنی و وحیانی (به دست می آیند،ع             

                                           1                پیامدهای ارادی و غیرارادی کنش انسان چه تفاوتی با هم دارند؟                                             4        

 1                                 های سطحی والیه های عمیك جهان اجتماعی چیست؟                        منظور ازالیه   5     

    1                                                                               ؟در نگاه عرضی جهان های اجتماعی چه ارتباطی با یکدیگر دارند     6     

 1                                                             ؟جوامع مختلف چگونه عماید و ارزشها را به للمرو آرمانی و والعی وارد می کنند    7     

                            1       انتسابی/اکتسابی،فردی/اجتماعی ،ثابت/متغیربودن ویژگیهای زیر را مشخص  کنید.                                                         8      
 اعی       ویژگی                  اکتسابی          انتسابی           فردی             اجتم            
 ایرانی                  ..........         ...........          .........          ..........                 
 خوش اخالق          ..........         ............         .........           ...........                

                                    1         اع تحرک اجتماعی رابنویسید.درموارد زیر انو    9       

 الف:هنگامی که کارمند یک اداره مدیر آن اداره می شود.....       ب:فرزند یک متخصص للب،متخصص مغزواعصاب میشود....           

 1         علل تعارض فرهنگی چند دسته اند؟توضیح دهید.  10      

                 2                                                                                    ومثال بزنید.تحول فرهنگی مثبت ومنفی را با هم ممایسه کنید. 11       
 1        چگونه یک جهان اجتماعی دچار تحوالت هویتی می شود؟  12      
 1        اجتماعی به دادوستد با جهان های دیگر می پردازد؟ چه زمانی جهان  13      
 2                  هویت اسالمی جامعه ایرانی چگونه اسالم را به یک لطب فرهنگی تبدیل کرد؟                                                  14      

 1د.                                                                                                مفاهیم ممبولیت و مشروعیت را با هم ممایسه کنی  15      

                                                                                                             1             چه کسانی از لدرت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند؟                                                                                16      

 2            منظور از سیاستهای جمعیتی چیست؟چند نوع است؟                                                                                     17      

                                   20     جمع نمره                             موفك باشید            

 رشته:ادبیات و علوم انسانی 1آزمون درس:جامعه شناسی  طراح آزمون:فاطمه سعادت کیا

 دلیمه 75مدت آزمون: 3/1400تاریخ آزمون:    / نام و نام خانوادگی:

 صفحه1سوال  17تعدادسوال و صفحات: 1400امتحانات خردادماه نام پدر:

 نیاز به پاسخنامه: نام آموزشگاه: شماره کالس:


