
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

 1جامعه شناسی   : نام درس کبیر جناب آقای نام دبیر: شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی:  پایه و رشته: هفته( روز) روزامتحان:

 دقیقه 80 مدت آزمون: شماره صندلی : تاریخ امتحان:

 .نیاز دارد؟توسط دبیر پاسخ داده شود ماشین حسابیا به آ .نیاز دارد؟ توسط دبیر پاسخ داده شود پاسخنامه چندصفحه پاسخ داده شودآیا به چکنویس نیاز دارد؟ توسط دبیر 

 نمره( 1الف. با توجه به سواالت داده شده، بهترین گزینه را انتخاب نمایید. )
که  درباره شیوه انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است و هم چنین آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستی .1

 مورد توجه و پذیرش همگان اند، کدام گزینه به ترتیب درست و نادرست است؟
 ارزش اجتماعی -( هنجار اجتماعی ۱

 هنجار اجتماعی  -( ارزش اجتماعی 2

 کنترل اجتماعی -هنجار اجتماعی ( ۳

  کنترل اجتماعی -( ارزش اجتماعی ۴

 هریک از عبارات زیر به کدام یک از پدیده های اجتماعی اشاره می کند؟  .2
 دانایی از نادانی بهتر است. 
 برای دانا شدن باید به مدرسه رفت. 
 باید به پدر و مادر خود احترام بگذاریم. 

 عیهنجار اجتما -ارزش اجتماعی  -( ارزش اجتماعی ۱ 

 ی ارزش اجتماع -ارزش اجتماعی  -( هنجار اجتماعی ۲

 عیهنجار اجتما -هنجار اجتماعی  -( ارزش اجتماعی 3

 ی کنش اجتماعیشیوه –ی دارای مقبولیت اجتماعی پدیده -( تحقق ارزش ها4

 ب. پاسخ کامل دهید.
 نمره( 5/0ارادی کنش انسانی چیست؟ ) منظور از پیامدهای غیر  .3
 نمره(  5/0منظور از پیامدهای ارادی کنش انسانی چیست؟ )  .4
 نمره( 1یک تفاوت و شباهت نظام اجتماعی و موجودات زنده را نام ببرید. ) .5
 نمره( 5/0یابد؟ ) جهان اجتماعی چگونه تداوم می  .6
 نمره( 1گذارد؟ )اعی اثر میبا ذکر مثال توضیح دهید جهان طبیعی چگونه بر جهان اجتم .7
 نمره( 1منظور از اندازه و دامنه در جهان اجتماعی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.) .8
 نمره( 1ترین قیمت ممکن فروختند؟ )چرا در بحران های اقتصادی، کشورهای نفت خیر، سرمایه نفت خود را به ارزان .9
 نمره( 5/1)  نهاد را تعریف نمایید و چهار نهاد را نام ببرید .10
 نمره( 1).منظور از نگاه تک خطی چیست؟ توضیح دهید .11
 نمره( 5/1) .ویژگی های جهان اجتماعی زنده را نام ببرید .12
 نمره( 5/0های اجتماعی تا چه زمانی زنده باقی خواهند ماند؟ ) جهان .13
 نمره( 5/0ساختن جهان اجتماعی جدید نیازمند چیست؟ ) .14
 نمره( 1ها متفاوت است؟ ) ی زندگی انسانبه چه دلیل شیوه .15
 نمره( 5/0توان ارزیابی نمود؟ ) های اجتماعی مختلف را بر چه اساسی میجهان .16
 نمره( 2)   .ماکس وبر چه فرصت ها و محدودیت هایی را برای جهان اجتماعی بر می شمارد؟ نام ببرید .17
 نمره( 5/0یابد؟) تغییرات سطحی جهان اجتماعی در اموری تحقق می  .18
 نمره( 5/0یابد؟ ) عمیق جهان اجتماعی در اموری تحقق می تغییرات .19
 نمره( 5/0جوامع در چه صورت، از حق گسسته و به سوی باطل گام برمی دارند؟ )   .20



 نمره( 5/0آیا حق و باطل در قلمرو تمامی جوامع یکسان است؟ توضیخ دهید. )  .21
 نمره( 5/0دهید. ) دهد؟ توضیحآیا کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران رخ می .22
 نمره( 5/2هر یک از موارد ذیل را تعریف نمایید: )  .23

 هنجار: .1
 ارزش: .2
 پدیده اجتماعی : .3
 الیه های عمیق جهان اجتماعی:  .4
 آرمان اجتماعی: .5

 



 

 


