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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 8 ساعت امتحان :

 دقیقه 60 وقت امتحان :

 22/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 2 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 مشخص کنید:«  » عالمت و جمالت نادرست را با  « »عالمت مالت درست را با ج .1

 .شودنمیالف( کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام 

 کنش احتمالی هستند؛ یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند. غیرارادیب( پیامدهای 

 ندارند. باهم ایرابطهاجتماعی هیچ  هایمحدودیتو  هافرصتپ( 

 .کندمیتفکر مردم تغییر  بر اساست( مرز و محدودة فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی 

 .داندمیمجاز  ی را در طبیعتث( فرهنگ غرب هر نوع تصرف
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :پرکنیدمناسب هاي عبارتجاهاي خالي را با  .2

 . آن ویژگی، .................... بودن کنش است.دهدمیکنش را نشان  هایویژگیاز  ی، یکدوراهیالف( قرار گرفتن بر سر 

 .اندیادکردهب( دانشمندان علوم سیاسی از نارضایتی مردم از نظام سیاسی لیبرال دموکراسی با عنوان .................... 

 .آیندمیبه شمار  ....................و باورهای اخالقی، از مصادیق  هاارزشیاددهی و یادگیری،  هایشیوهپ( 

 .................... و .................... است. هاارزشپ( دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :گزینۀ درست را انتخاب کنید .3

 ؟نیستکنش  هایویژگیکدام مورد از  -1

   دارهدفد(     پذیرانعطافج(    ب( ارادی    الف( آگاهانه 

 عوض شدن هوای کالس، پس از باز کردن پنجره، .................... کنش است. -2

  ب( ویژگی آگاهانه بودن      ی ادالف( پیامد غیر ار

 د( ویژگی معنادار بودن       ج( پیامد ارادی 

 انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد و جوامع قرار گرفته است. ............... شیوة -3

  اجتماعی  هایپدیدهب(      الف( هنجار اجتماعی 

   پذیریجامعهد(       ج( هویت اجتماعی 

این جمله نشان دهندة رابطة کدام ابعاد « .شودمی هاانسانتیروئید موجب عصبانی شدن  غدة حدّ از بیشح ترشّ» -4

 هویت با یکدیگر است؟

  ب( جسمانی بر نفسانی     الف( نفسانی بر جسمانی 

 د( اجتماعی بر جسمانی      ج( اجتماعی بر نفسانی 

 ؟دهدمینشان  درستیبهرا « بودن آموزدانش»و « خونیگروه »کدام گزینه ویژگی هویتی  -5
  اکتسابی، اجتماعی و متغیر /ب( انتسابی، فردی و ثابت  اکتسابی، اجتماعی و متغیر  /الف( انتسابی، فردی و متغیر 

  انتسابی اجتماعی و متغیر /د( اکتسابی، فردی و ثابت  انتسابی، اجتماعی و متغیر  /ج( اکتسابی، فردی و متغیر 
 

25/1 

5/2 

25/1 
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 :دهید کوتاهپاسخ  .4

 کنند؟ خودداری هاکنشبه چه دلیل ممکن است از انجام برخی  هاانسان -1

 

 پدیده اجتماعی چیست؟ -2

 

 ؟کندمیعمیق فرهنگ، آن را به فرهنگ دیگری تبدیل  هایالیهچرا تغییرات اساسی در  -3

 

  هویت نشانه چیست؟وجود نظریات متفاوت درباره  -4

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :بدهید کاملپاسخ  .5

 منظور از معنادار بودن کنش چیست؟ با مثال توضیح دهید. -1

 

 

 

 طبیعی هستند؟ هایپدیدهاجتماعی همانند  هایپدیده کنندمیچرا بعضی مواقع افراد احساس  -2

 

 

 

 فرهنگ باطل را تعریف کرده و دو نمونه مثال بزنید. -3

 

 

 

 ؟ توضیح دهید.کندمیمرز و محدوده فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر چه اساسی تغییر  -4

 

 

 

 ؟ توضیح دهید.گیردمیهویت اجتماعی افراد چگونه شکل  -5

 

 

 

 مورد اضافی است( 1از تعاریف ستون دوم اشاره دارد؟ ) یککدامهر یک از مفاهیم ستون اول به 

 
 تعاریف مفاهیم

 از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت انسان باشد. هاییبخش. 1 الف. فرهنگ عمومی

 مخالف با فرهنگ عمومی فرهنگخرده. 2 ب. فرهنگ واقعی

 .آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.3 ج. فرهنگ حق

 .کنندمی. آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل 4 د. ضد فرهنگ

 
؛ اما در کنندمی داریجانب. آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن 5

 نادیده بگیرند.عمل ممکن است آن را 
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