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 غلط جمالت زیر را مشخص نمایید. –صحیح  1

 کنش اجتماعی فقط در حضور دیگران صورت می گیرد.الف( 

  اگر کنش اجتماعی نباشد هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از ارزش های اجتماعی محقق نمی شود. ب(

 یکی از جامعه شناسان معتقد است که سهم مردگان در ساختن جامعه بیشتر از سهم زندگان است. پ(

 یدی شکل می گیرد. ( با تغییر جامعه و فرهنگ پیامدهای آن تغییر نخواهد کرد و بلکه جامعه و فرهنگ جدت

 

 

1 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. 2

 در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، .....................و به انجام دهنده آن ...................... می گویند.الف( 

 ........................نامیده می شود.آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند ب( 

آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته می شود و با آن هر شخصی از افراد دیگر متمایز می گردد ..................... فرد را  پ(

 تشکیل می دهد.

 

 

2 

 

 

 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید. 3

 متفاوت است.با سایرین کدام گزینه الف( 

 برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص( 2تحمل دیگران                             ( 1

 عقیده به توحید ( 4وفای به عهد                              ( 3

 

 صحیح نمی باشد.ب( کدام گزینه 

 جوامع مختلف با ایمان به حق ، حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند. (1

 اند ولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع تغییرپذیرند.حقایق ثابت ( 2

 حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها را می توان با علوم تجربی شناخت.( 3

 عقل و وحی دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزش ها هستند.( 4

 

 

 

 

 

 

 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 پیامد آن چه می گویند؟به کنش اجتماعی و الف( 

 نمونه ارزش اجتماعی ذکر کنید؟ 2 (ب

 

 به گروهی از انسان ها گفته می شود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند؟( پ

 نمونه از مصادیق فرهنگ را بنویسید؟ 2( ت
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 وزارت آموزش و پرورش  

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن 

 شهرستان صومعه سرا

 دبیرستان نمونه دولتی صومعه سرا

 97-98سال تحصیلی
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 1 /.25( غ       هر کدام تص           پ(ص         ب(غ        الف(  1

 2 /.5هویت پ( /.           5فرهنگ عمومی    ب(           1کنش / کنشگر    الف(  2

 1 3گزینه ب(                          2گزینه الف(  3

 /.5مورد کافی است     2آزادی(  -امنیت  ) سعادت –عدالت  ب( /.              5پدیده اجتماعی    الف(  4

 /.5مورد     2اب و رسوم ...............آد -گویش ها -پوشش ها –خوراکی ها ت( /.            5جامعه  پ( 

 

2 

 2 یکی به دلخواه  3معنادار        توضیح ص  -4هدفدار      -3ارادی    -2آگاهانه        -1 5

 1  4ص  6

نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود. درکنش اجتماعی اراده وآگاهی کنشگر ناظر به دیگران و ویژگی ها  7

 اعمال آنها ست.و 

1 

 

 5/1 11ص  8

 1 16ص  9

 1 16ص  10

 5/1 23ص  11

 5/1 25ص  12

13  

 متغیر ثابت اجتماعی فردی اکتسابی انتسابی ویژگی ها

  √  √  √ سفید پوست بودن

 √   √ √  امانت دار بودن
 

 

14  

 الف( تأثیر بعد جسمانی بر نفسانی ) اخالقی (

 جسمانیب( تأثیر بعد نفسانی بر 

 

 

1 

 1 35ص  15

 



 


