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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه  01  زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 22/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 اندرز آقای نام دبیر:  0جامعه شناسی  درس: 0900-0011سال تحصیلی  دهم  پایه : 9و2و0ساجدین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 0 .در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید -0
 غ)   ( ص)  ( (52/0دارند.) عینی و محسوس های اجتماعی،بُعدپدیده همة (1-1 

 غ)   ( ص)   ( (52/0بود.) غربی( )جوامع پیشرفته شهری و صنعتی جوامع ( وظیفة جامعه شناسی،مطالعة5-1 

 غ)   ( ص)   ( (52/0).اند اجتماعی جهان اعضای کنش ها،راهنمای ارزش (3-1 

 غ)   ( ص)   ( (52/0).دارند هویّت دربارة اندکی مباحث فیلسوفان (4-1 

 
 0 .جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید -2

 نمره( 2/0).است.................................................... انسان، کنش غیرارادی پیامدهای( 1-5 

 نمره( 2/0)ای اجتماعی .............................................. است. ترین(پدیده( خُردترین )کوچک5-5 

 نمره( 2/0)آورند.  می ........................................... رو به نظم ایجاد و سردرگمی از ها برای رهایی( انسان3-5 

 نمره( 2/0)ناپذیری دارد. های جبران.....................،آسیب نادرست از ی( استفاده4-5 

 نمره( 2/0)مانده است.  عقب جوامع برای آبادانی طلب معنای ( نظریة .................... به2-5 

 نمره( 2/0)گویند. نیز می»...................................... « فرهنگ دنیوی ( به 6-5 

 نمره( 2/0)شود. نمی دگرگون آنها با ( باطل بودن ارزش و عقاید فرهنگ باطل،با نوع ................................. مختلف7-5 

  نمره( 2/0)ها وابسته است. .................................... آنتر به ....داری،هویّت افراد بیشی سرمایه( در جامعه8-5 

 
 0 .به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید -9

 نمره( 2/0)های انسانی دارد؟های کنشیک از ویژگیاشاره به کدام« ماندن در سر دوراهی» (3- 1 

 نمره( 2/0)کدام واژه بیندیشید؟به  تربیش کمی است اجتماعی،الزم تر کنشعمیق ( برای شناخت5-3 

 نمره( 2/0)گویند؟های عمومی و مشترک چه می( به مجموعه آگاهی3-3 

 نمره( 2/0)تری نسبت به دیگر اعضا دارند؟( چرا در میان اعضای بدن،قلب و مغز اهمیت بیش4-3 

 نمره( 2/0)( حامل کالم و بیان الهی چیست؟2-3 

 نمره( 2/0)متجدّد،چیست؟ جهان از ( منظور6-3 

 نمره( 2/0)شوند؟ها به واقعیت تبدیل می( در چه صورتی ارزش7-3 

 نمره( 2/0)چیست؟ ی هویّت، نشانة( وجود نظریات متفاوت درباره8-3 

 
 2 حات زیر را تعریف نمایید.اصطال -0

 نمره(72/0) مثال ذکر با ( کنش اجتماعی1-4 

 نمره(72/0) :اجتماعی ( نهاد5-4 

 نمره( 2/0:) ( هویت3-4 
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 20/2 .فقط نام ببرید -0
 نمره( 2/0) ها و هنجارهای جامعه به افراد:( دو روش انتقالِ ارزش1-2 

 نمره( 2/0) های معنوی:( انواع جهان5-2 

 نمره( 2/0) اجتماعی جهان اسالم: های ارزش و ها آرمان ترین ( دو مورد از مهم3-2 

 نمره( 72/0) افراد:( سه بُعد متمایز کننده هویت 4-2 

 
 نمره( 50/1به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.) 

 0/0 ماسک زدن در اماکن عمومی در ایام کرونا،یک کُنش انسانی است؛سه معنا برای آن ذکر کنید. -1

 0/0 حرکت جهان اجتماعی بر اساس دیدگاه طولی )تک خطی( را به اختصار شرح دهید. -5

 0 در دنیای متجدد چیست؟ و چه اثراتی برای افراد در پی دارد؟«  قفس آهنین» منظور از  -8
 0/0 های اجتماعی دیگر چگونه است؟های جهان اجتماعی نسبت به جهانقلمرو آرمانی و واقعی پدیده -0

 20/0 دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه را نسبت به هم مقایسه کنید. -01

 

 اندرز -موفق باشید    

 

  


