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 مرند مدیریت آموزش وپرورش      
نوبت        90زمان:               22/10/99تاریخ آزمون دولتي مکتب قلم       غیر  دبیرستان      ام ونام خانوادگی :             ن

 اول دی ماه 
 طراح:نوائي                    دهم انسانی كالس                           1جامعه شناسی  : رشته  ادبیات وعلوم انسانی       درس: 

 بارم سواالت ردیف

                     جمالت  صحیح وغلط را مشخص کنید :                                                                                                1
 کنش انسان غیر ارادی است.  (1-1
 ارزش ها و هنجار های اجتماعی از طریق کنش های انسانی تحقق می یابند.   (2-1
 .  نها را به وجود اورده اند, مستقل می شوند آ پدیده های اجتماعی به مرور, از انسان هایی که  (3-1
اجتماعی  پدیده های جهان اجتماعی ازجهت ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسانها پیدا می کنند وارد جهان ( 4-1

 می شود. 
 تمامی پدیده های اجتماعی هویتی عینی و محسوس دارند.  (5-1
 . (جامعه و فرهنگ پدیده خرد جهان اجتماعی هست 6-1

5/1 

 جمالت زیر را تکمیل کنید :   2
 در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد.............. و به انجام دهنده آن,...... می گویند.  (1-2
 . جهان اجتماعی با .............به نسل های بعد تداوم می یابد(  2-2
 نشستن,کنش...........هستند. ,کنش...............و برخی مانند  برخی کنش های انسانی مثل تفکر( 3-2
 به بخش هایی که تأثیر تعیین کننده بر جهان اجتماعی دارند............جهان اجتماعی می گویند. ( 4-2

 در دیدگاه ...............همه جوامع در یک خط قرار دارد. (2-5
 داند. (جهان متجدد فقط علومی که با روش های.............بدست می آیند , علم می  2-6
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 پاسخ های کوتاه ارائه کنید :   3

 پیامد های غیر ارادی کنش انسان چگونه است؟ (1-3
 چرا پدیده های اجتماعی معنادار هستند؟  (2-3
 چگونه جهان اجتماعی فرو می ریزد یا دگرگون می شود؟ ( 3-3
 اجزای جهان اجتماعی را نام ببرید. (  4-3
 کالن,آرمان ها واعتقادات اصلی باز می گردد چه نوع تفاوتی هست؟ تفاوت هایی که به ارزش های ( 5-3

 آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست و اراده افراد است؟   (3-6
 دو ابزار مهم برای شناخت عقاید وارزشها کدامند؟ (7-3
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 سواالت چهار گزینه اي:  4

 به جهان غرب بعد از رنسانس چه می گویند؟ (4-1
 جهان شرق (4            اسالم ( 3        رنسانس(2       متجدد جهان (1
.آرمان های اجتماعی در چه چیزی متبلور می شوند؟(4-2  

ارزشها(  4نماد ها        ( 3رفتارها          (2هنجارها           (1   

 حق وباطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی چگونه شناخته می شود؟ ( 4-3

  فرهنگ(4       با علِم متناسب با همان الیه(3         عقل و وحی(2     اجتماعیکنش (1

 (جهان اجتماعی ونظم آن چگونه است؟ 4-4

 اعتباری -(تکوینی 4(غیر ارادی        3(اعتباری           2(تکوینی          1

2 

 

 

 
 

 1  با ذکر یک مثال پیامد های کنش انسانی را توضیح دهید.  5



 1  پدیده اجتماعی را تعریف کنید با ذکر یک مثال.  6

 5/1    ؟ دمی گیر ربا ذکر یک مثال توضیح دهید آیا زلزله و خشکسالی درون جهان اجتماعی قرا 7

 2  ؟ ترین نهاد های جهان اجتماعی کدامندم نهادهای اجتماعی چیست؟ ومه 8

 5/1 تنوع جهان اجتماعی انسان ها چیست؟ علت تفاوت و  9

دو مورد از فرصت ها ومحدودیت های جهان متجدد را  از نظر ماکس وبر نام ببرید ویک مورد را به اختیار    10
 توضیح دهید. 
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 1  تعریف کنید. آرمانی جهان اجتماعی را   قلمرو 11

 5/0 آیا حقایق همیشه ثابت اند؟چرا؟  12

 20 نمره به حروف: نمره به عدد:   مصحح: 

باشید%        نوائي موفق   
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