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   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 67/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 اندرز آقاینام دبیر:  6 جامعه شناسی درس: 6076-6072سال تحصیلی  دهم پایه : 2و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 2)در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید. -1
 5/0 72 (      غ)   (  ص)  دارند. عینی و محسوس های اجتماعی،بُعدپدیده همة (1-1 

 5/0 55 (      غ)   (  ص)  بود. غربی( )جوامع پیشرفته شهری و صنعتی جوامع ( وظیفة جامعه شناسی،مطالعة7-1 

 5/0 51 (      غ)   (  ص)  .اند اجتماعی جهان اعضای کنش ها،راهنمای ( ارزش5-1 

 5/0 44 (      غ)   (  ص)  ( قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی فقط محدودیت به همراه دارد.4-1 

 

 نمره( 5/3)عبارات مناسب کامل نمایید.جاهای خالی را با  -2
 5/0 6 هستند................................ انسان ها، کنش ( پیامدهای ارادی1-7 

 5/0 17 بیندیشید.» ...........................« واژۀ  به بیشتر کمی است اجتماعی،الزم کنش تر عمیق شناخت ( برای7-7 

 5/0 12 .رودمی کار .................................. به به اشاره برای معموالً که ای است( جهان،واژه5-7 

 5/0 50 شود.بگیریم ............................ آشکار می نظر در هم با ارتباط در را های جهان اجتماعیالیه و اجزا ( وقتی4-7 

 5/0 55 ........................................................................ بود.( وظیفة جامعه شناسی در جهان غرب 5-7 

 5/0 45 آن نیز باقی است. پابرجاست،پیامدهای افراد طریق .............................. از که زمانی تا اجتماعی ( هرجهان6-7 

 5/0 55 ........................................ آن ارزیابی کرد. پرتو در توانمی را اجتماعی جهان های هر( واقعیت2-7 

 

 نمره( 5/3)به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید. -3
 5/0 4 های انسانی دارد؟های کنشیک از ویژگیاشاره به کدام« ماندن در سر دوراهی» (5- 1 

 5/0 15 گویند؟اجتماعی و پیامدهای آن چه می ( به کنش7-5 

 5/0 11 گویند؟های عمومی و مشترک چه میبه مجموعه آگاهی (5-5 

 5/0 50 اجتماعی کدام اند؟ جهان های الیه ترین ( عمیق4-5 

 5/0 52 شود؟هایی میاجتماعی،شامل چه تفاوت جهان یک های درون( تفاوت5-5 

 5/0 46 متجدّد،چیست؟ جهان از ( منظور6-5 

 5/0 51 شوند؟تبدیل می ها به واقعیت( در چه صورتی ارزش2-5 

 

 نمره( 2اصطالحات زیر را تعریف نمایید.) -4
 25/0 17 :مثال ذکر با ( کنش اجتماعی1-4 

 

 

 1 57 :فرهنگ واقعی ( قلمرو7-4 

 

 نمره( 25/2)فقط نام ببرید. -5
 5/0 12 های موجودات زنده: ( دو مورد از ویژگی1-5 

 5/0 42 های معنوی:( انواع جهان7-5 

 5/0 52 عربستان)دو مورد(: یجزیره اجتماعی شبه جهان های بنیادیارزش و اعتقادات (5-5 

 5/0 54 های فرهنگ حق)دو نمونه(:( عقاید و ارزش4-5 
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 نمره( 55/6)به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. -6

 5/1 5 ی کدام است؟( اهداف و معانی برگزاری کالس های مجازی در ایام آلودگی هوای شهرها از دیدگاه کنش1-6 

 

 

 5/1 53 ( حرکت جهان اجتماعی بر اساس دیدگاه طولی )تک خطی( را به اختصار شرح دهید.7-6 

 

 

 

 

 1 43 در جهان متجدد چیست؟ زدایی()افسون( منظور از طرد عناصر معنوی و مقدس 5-6 

  

 

 

 5/1 57 اجتماعی دیگر چگونه است؟های های جهان اجتماعی نسبت به جهان( قلمرو آرمانی و واقعی پدیده4-6 

 

 

 

 

 75/1 72 بندی جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه را با رسم نمودار مربوطه توضیح دهید. )با ذکر مثال(( تقسیم5-6 

 

 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید   
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 1جامعه شناسی درس  راهنمای تصحیح

 1 نمره( 25/0)هر مورد  :صحیح و غلط بودن -1

 (55ـ ص 5( صحیح ) درس1-7  (72ـ ص 4)درس (غلط1-1 

 (44ـ ص 6( غلط )درس1-4  (51ـ ص 2صحیح )درس (5-1 

 5/3 نمره( 5/0)هر مورد  :جاهای خالی -2
 (17ـ ص 7( دیگران )درس7-7 (6ـ ص 1( احتمالی ) درس1-7 

 (50ـ ص 4( نهاد اجتماعی )درس7-4 (12ـ ص 5بزرگ )درس های ( مجموعه5-7 

 (55ـ ص 5)درس پیشرفته شهری و صنعتی جوامع ( مطالعة5-7 

 (56ـ ص 2( مواجهه جوامع )درس7-2 (45ـ ص 6( مشارکت اجتماعی )درس6-7 

 5/3 (نمره 5/0 مورد هر)به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید. -3
 (4ـ ص 1( ارادی بودن )درس1-5 

 (15ـ ص 7( پدیده های اجتماعی )درس7-5 

 (11ـ ص 5( فرهنگ )درس5-5 

 (50ـ ص 4ها )درس ارزش و ( عقاید4-5 

 (52ـ ص 5اجتماعی )درس جهان سطحی های الیه به مربوط های ( تفاوت5-5 

 (46ـ ص 6اخیر )درس چهارصدسال غرب جهان یعنی رنسانس از بعد ( غرب6-5 

 (51ـ ص 2کنند. )درس عمل ها ارزش مطابق مردم ( وقتی2-5 

 2 اصطالحات زیر را تعریف نمایید. -4

 شود. سالم کردن به دیگران و یا هر مثال دیگر .... می انجام دیگران به توجه با که است کنش نوعی اجتماعی: کنش( 1-4 

 (11 ص ـ 25/0 ـ 7درس)

امّا  دانند می الزم را آنها رعایت و کنند می داری جانب آن از جامعه یک مردم که هایی ( قلمرو آرمانی فرهنگ: ارزش7-4 

 (57ـ ص  2بگیرند. )درس نادیده را آنها از برخی است ممکن عمل در

 25/2 ببرید. نام فقط -5
 5/0ـ  5)درس. و.برخوردارند مناسبی نظم و چینش مشترک،از هدف تأمین برای دارند ـ اعضا متفاوتی اعضای و ( اندام1-5 

 (12ـ ص

 (42ـ ص  5/0ـ  6( توحیدی ـ اساطیری  )درس7-5 

 (52نمره ـ ص 5/0ـ دو مورد ـ  5ای  )درس قبیله و نژادی نگاه ـ پرستی بت و ( شرک5-5 

 (54نمره  ـ ص 5/0ـ دو مورد ـ  2عدالت هر مثال دیگری  )درس از دفاع مظلومان ـ  و مستضعفان از ( حمایت4-5 

 25/5 .به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید -6
و معنایی:عقب ناماندن از درس و آزموش ـ  اهدافی  چه شهرها هوای آلودگی ایام در مجازی های کالس ( برگزاری1-6 

جلوگیری از به تعطیلی کشانده شدن فرایند آموزش ـ استفاده از تمام امکانات و پتانسیل در اختیار برای ارتقای 

 (5ص ـ نمره 1 ـ 1درس) ـ( باز پاسخ... ) کمیت و کیفیت آموزشی و ...

 نیز را یکسانی مسیر اساس همین بر و یکدیگرند شبیه اجتماعی های جهان همة معتقدند  شناسان جامعه از ای ( عده7-6 

 در زنده موجود آن که است تفاوتی همانند تفاوتشان و اند زنده موجود نوع یک شبیه آنها همة یعنی کنند؛ می طی

 دارند. بشر تاریخ به خطی نگاه عده، کند.این می سالی پیدا بزرگ مراحل تا کودکی دوران از خود رشد مختلف مراحل

 در بعضی و ترند پیشرفته واحد، مسیر این در آنها از بعضی قرار می گیرند؛ خط یک در جوامع همه دیدگاه، این در

 الگوی را پیشرفته جوامع باید اند، مانده عقب تاریخی لحاظ به که جوامعی پیشرفته،عقب مانده اند و جوامع با مقایسه

 (53نمره ـ ص 5/1ـ  5شوند.  )درس می ختم رُم به ها راه دهند. ـ همة حرکت خود قرار
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 که است شده ساخته موجودات خامی و مواد از صرفاً شوند.جهان می طرد مقدس و معنوی عناصر متجدّد جهان ( در5-6 

 گونه یچه و رسند می مصرف شوند،به می شوند،دگرگون می گرفته کار به او وسیلة بشرند؛به کنترل و اختیار در همه

 (43 ص ـ نمره 1 ـ 6درس. )ندارند قداستی

 است ممکن دانند،امّا در عمل می الزم را آنها رعایت و کنندمی داریجانب آن از جامعه یک مردم که هایی ( ارزش4-6 

 می عمل آن به مردم شکل می دهد و ارزش هایی که را اجتماعی جهان آرمانی قلمرو بگیرند، نادیده را آنها از برخی

 و اند گشوده یکدیگر روی اجتماعی به جهان آرمانی و واقعی سازد. قلمرو می را اجتماعی جهان واقعی قلمرو کنند،

 وارد ها آرمان اندازه همان به کنند، عمل ها ارزش مطابق مردم اندازه هر .کند می مردم تغییر عمل براساس آنها مرز

 الزم می را آنها رعایت جامعه آرمانی قلمرو در که هایی ارزش به مردم اگر امّا .شوند می اجتماعی واقعی جهان قلمرو

 (57نمره ـ ص 1ـ  2گیرد. )درس می فاصله ها آرمان از واقعی قلمرو نکنند، عمل دانند،

 کرد.به یکدیگر تفکیک از دامنه و اندازه براساس را آنها توان می و اند اجتماعی جهان اجزای اجتماعی، های ( پدیده5-6 

 مانند )کوچک( خُرد اجتماعی های آن،پدیده سوی یک در که شود می ترسیم اجتماعی جهان در ترتیب،طیفی این

 .دارند قرار جامعه و فرهنگ مانند )بزرگ( های کالن پدیده آن، دیگرِ سوی در و افراد اجتماعی های کنش

 

 


