
1 
 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

 التسوا

بارم
 

1 

 نمره 5/0هرمورد  ت زیر را مشخص کنید؟الصحیح یا غلط بودن جمالف( 

دارند.  هااجتماعی  انسان هایدرکنشایتعیین کننده تأثیرات اند،طبیعی هایپدیده اینکه با خشکسالی یازلزله -1

 ص     غ

دارد.    نقش مهمی اجتماعی کنترل و ریپذی جامعه فرایندهای در منکر از نهی و معروف امربه اسالم، جهان در -2

 ص    غ

 ر هستند.     ص       غهای عمیق جهان اجتماعی هم تأثیرات محدودتری دارند و هم بیشتر در معرض تغیییهال -3

داده و جذب از دست خودراهویت فرهنگی دیگر، اجتماعیهایجهان با رویارویی نخستینِ هایدرسده اسالمجهان-4

 یحیت شد.   ص       غفرهنگ مس

 واقعی قرار دارد.  ص       غ قلمرو از زیستی از آرمان های است که، بیرون ساده -5

 بیشتری می یابد.    ص       غ بسط فرهنگ، آن باشند، بیشتر معانی آن و فرهنگ، یک عامالن و حامالن هرچه-6

3 
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 مرهن 5/0هرجای خالی  در جای خالی عبارت مناسب بنویسید؟ب( 

 . به کنش اجتماعی و پیامدهای آن............................. می گویند-1

 است.  ................. انسان، کنش غیرارادی های پیامد-2

 . گویندمی .....را........... دیگر اجتماعی موقعیت به اجتماعی موقعیت یک از افراد جاییجابه -3

 .  گویند می .............هستند،..... جامعه هنجارهای و ها ارزش عقاید، برخالف که هایی کنش به -4

 غرب را  ..................... می نامند.  جهان برابر در غیرغربی جوامع خودباختگی -5

  .جوامع نیز دارای قدرت اجتماعی هستند و  ................نهادها،  وه بر افراد،الع -6

3 
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 نمره 1هر سوال  فقط نام ببرید؟موارد خواسته شده را ج( 

 وبر نام ببرید؟ متجدد از دیدگاه ماکس جهان های محدودیت و ها دو مورد از فرصت -1

 انواع از خودبیگانگی فرهنگی؟ -2

 

 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 ..نام پدر: .........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه   2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطین سرای دانشرانه دختی غیر دولتدبیرستان 

 0411 -0410ی سال تحصيل دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 1جامعه شناسی نام درس: 

 خدابخشخانم  نام دبیر:

 1041/ 40/43 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 34    ساعت امتحان:

 دقیقه144مدت امتحان :
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 نمره   20جمع بارم : 

3 

 (مورد 2ذکر )روش های پیشگیری و کنترل اجتماعی جامعه؟  -3

 ؟عوامل ایجاد تعارض فرهنگی -4

   بخش های هویت فردی؟ -5
5 

4 

 موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید؟  (د

 اجتماعی جهان هر در تحوالت ترین انقالب اسالمی ایران                       الف( مهم -1

 انقالب پیامدهای ترین مهم از انقالب ها                                    ب(یکی -2

  جدید عصر انقالب ترین مردمی و ترین یتی                             ج( بزرگتحوالت هو -3

55/0 

5 

 

 :ت زیر پاسخ بدهیدالبه سواو( 

 

یکدیگرند، و به عبارتی به جوامع نگاه خطی  شبیه اجتماعی های جهان همۀ معتقدند شناسان جامعه از ایعده -1

 نمره 1  ید؟را به طور کامل توضیح ده دیدگاه خطی  دارند.

 

 

 نمره5/1فرهنگی را توضیح دهید؟   تزلزل -2

 

 

 نمره  5/1  سه مورد از آسیب های اقتصاد نفتی را توضیح دهید؟ -3

 

 

 نمره 1  چیست؟ آن هویت احیای و ایران اقتصاد نجات راه -4

 

 

      ؟ام مناطق گسترش یافتنوردید و درکد جهان اسالم کدام مرزها را د دوم زبان فرهنگی عنوان فارسی بهزبان  -5

 نمره 55/1

 

 

 نمره 5/1  ؟مقایسه کنید با یکدیگر را « میالجمهوری اس» و  «لیبرال دموکراسی »  مفاهیم  -6

 

 

 نمره 5/0 فرهنگ در چه شرایطی،  بیشتر گسترش می یابد؟ -5

 

5225 

 2 از  2صفحه 



1 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 نمره ( 3)   نمره 5/0هر مورد  ت زیر را مشخص کنید؟الصحیح یا غلط بودن جم الف(

 ص -1

 ص – 2

     غ  - 3

 غ       - 4 

 ص     -5 

 ص-6 
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 نمره ( 3)   نمره 5/0هرجای خالی  در جای خالی عبارت مناسب بنویسید؟ب( 

  اجتماعی پدیدۀ -1

   قطعی-2 

 اجتماعی تحرک -3

  اجتماعی کژروی -4 

   زدگی غرب -5

 سازمان ها -6
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 نمره 1هر سوال  ط نام ببرید؟موارد خواسته شده را فق ج(

 ها( ارزش و اهداف دانش رفتن دست )از ذاتی عقالنیت زوال- وسایل( دانش )گسترش ابزاری عقالنیت توسعه و بسط-1

 کنند. می تعقیب را دنیوی اهداف که عقالنی های کنش غلبه- آهنین قفس-

 (حقیقی)فطری بیگانگی تاریخی و ازخود ازخودبیگانگی -2

 مجازات.  و تنبیه -پاداش و تشویق  -اقناع  تبلیغ و -3

 درونی و علل بیرونی   علل -4

 نفسانی   و جسمانی بخش دو -5

4 

 نمره 55/0موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید؟  د(

                     جدید عصر انقالب ترین مردمی و ترین بزرگ ج( = انقالب اسالمی ایران  -1

                           اجتماعی جهان هر در تحوالت ترین مهم الف( =   ب هاانقال -2

                         انقالب پیامدهای ترین مهم از یکی  ب( = تحوالت هویتی   -3

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه تهران منطق اداره ی آموزش و پرورش شهر

 فلسطین  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 1جامعه شناسی نام درس: 

 خدابخشخانم  نام دبیر: 

 3/4114 /4 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح . 8:  31ساعت امتحان:

 دقیقه411مدت امتحان: 
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 :ت زیر پاسخ بدهیدالبه سوا( و

 

 و ترند پیشرفته واحد، مسیر این در نهاآ از بعضی گیرند؛ قرار می خط یک در جوامع همه دیدگاه، این در پاسخ: -1

 پیشرفته جوامع باید اند، مانده عقب تاریخی لحاظ به که جوامعی و اند مانده پیشرفته، عقب جوامع با مقایسه در بعضی

 نمره 1 دهند. قرار حرکت خود الگوی را

 یابد می اجتماعی تداوم جهان کی های ارزش و عقاید با ناسازگار زندگی شیوۀ همان یا فرهنگی تعارض گاهی پاسخ:-2

 تزلزل "به تواند می وضعیت سامان دهداین خود فرهنگ براساس را اجتماعی های کنش تواند نمی اجتماعی جهان و

جهان  فرهنگی هویت که هایی ارزش و ها آرمان عقاید، که دهد می رخ هنگامی فرهنگی شود.تزلزل منجر " فرهنگی

 دیگر، عبارت به.بدهند دست از مردم زندگی در را خود استقرار و ثبات و گیرند قرار تردید مورد سازند، می را اجتماعی

 نمره 5/1رسد.می ها ارزش و عقاید یعنی ترسطوح عمیق به و شودمی هنجارهاآغاز و رفتارها ازسطح اغلب ناسازگاری

 

 بدون زحمت، شکل گیری دولت بزرگآسیب اقتصادی نفتی شامل: اقتصاد شکننده و ضعیف، درآمد هنگفت  پاسخ: -3

 نمره 5/1

 

 مقاومتی های اقتصاد سیاست و اساسی قانون اجرای با را خود اقتصادی بازسازی هویت آرمان اسالمی، ایرانپاسخ: -4

  1نمره می کند.  تعقیب

 

 تبّت، و زهندوستانا اسالم مختلف جهان مناطق در و نوردید در را عثمانی و گورکانی های امپراتوری مرزهای پاسخ: -5

 نمره 25/1  .یافت گسترش بالکان جزیرۀ شبه و صغیر آسیای تا

 

 این .یابد می سازمان مردم اکثریت اراده و خواست با کند می ادعا که است سیاسی نظام نوعی دموکراسی، لیبرال  -6  

 جهانی این و دنیوی ومتیحک و شناسدنمی رسمیت به را شمولی جهان و فطری فضیلت و حقیقت هیچ سیاسی، نظام

 امت مورد توجه اسالم جهان در که است سیاسی نظام نوعی دینی،ساالری مردم یا اسالمی جمهوری. در عوض است

 اسالمی اجتماعی های ارزش و عقاید مبنای بر نهادها و مردم فعالیت است.در این نظام سیاسی گرفته قرار اسالمی

 نمره  5/1 .کند می پیدا سازمان

 

 نمره 5/0 .یابد می بیشتری بسط فرهنگ، آن باشند، بیشتر آن معانی و فرهنگ یک عامالن و حامالن هرچه -5

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


