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2 (1)جلسه|شناسیجامعه

 کنش :1 درس 

 ........................................................................... ←کنش 

 دهنده فعالیت انجام ←گر  کنش

 .............................................. ←تر کنش  تعریف دقیق

 های کنش ویژگی 

 آگاهانه: ...........................................................................

 ارادی: ..............................................................................

 .........................................................................دار:  هدف

 معنادار: ...........................................................................

 

 است؟« کنش»های زیر در علوم انسانی تعریف  یک از گزینه کدام

 شود. هرکاری که در جهان انجام می 

 .دشو می تمخلوقا یگراز د ننساا تمایز باعث که ننساا رفتااز ر پیامدهایی 

 دهد. فعالیتی که انسان انجام می 

 پیامدهای ارادی و غیر ارادی رفتارهای انسان 

 

 

 باشد؟ یم ریز یها نهیاز گز کی کدام امدیهر عبارت پ

 ؟یکرد یکار نیچرا چن دیپرس یاز هر کنشگر توان یم 

 بازماندن از گفتار 

 یآگاهانه بودن کنش انسان - یدار بودن کنش انسان هدف 
 یبودن کنش انسان یاراد - یآگاهانه بودن کنش انسان 
 یمعنا دار بودن کنش انسان - یدار بودن کنش انسان هدف 
 یدار بودن کنش انسان هدف - یبودن کنش ا نسان یاراد 
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3 (1)جلسه|شناسیجامعه

 .ننهند یپا نند،ینب یجا تا که انینایناب از :لقمان ؟یآموخت که از تمحک :لقمان از پرسش

 پیامدهای کنش 

 ارادی: 

 بسته به اراده کنشگر یا دیگری 

 ......................................................... 

 غیرارادی: 

 طبیعی غیروابسته به اراده افراد 

 ......................................................... 

 

 ؟کند  نبیا نسانیا کنش یپیامدها ردمودر  ستیدر توضیح گزینه امکد
 پیامد هستند.ها دارای  اکثر کنش 

 ها هستند. پیامدهای ارادی کنش، نتیجه طبیعی کنش 

 بعضی پیامدهای غیر ارادی کنش، خود، کنش هستند. 

 پیامدهای ارادی کنش یا به اراده خود کنشگر یا به اراده افراد دیگر وابسته هستند. 

 

 
 ................................................................................................................ 

 نامطلوب امدیها به واسطه پ کنش یاز انجام برخ یخودداریاراد ریو غ یاراد امدیبا توجه با پ انیکار آدم انجام 

 

 شیخو عمل گرو در یآدم :قرآن هیآ

 
 از پیامبر به اصرار پند و اندرز خواست، ایشان درباره توجه به پیامد کارها قبل از انجام توصیه کردند.خصی ش
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4 (1)جلسه|شناسیجامعه

 ها: نمونه

 

 

 عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟به ترتیب هر 

. استاد دهد پاسخ میهای آزمون  . در پی آن به پرسشکند مطالعه میدانشجویی کتاب درسی خود را »

 «دهد متناسب با تالش او، نمره می

 نتیجه طبیعی کنش –پیامد ارادی  –کنش انسانی  

 کنش انسانی –پیامد ارادی وابسته به دیگران  –پیامد ارادی وابسته به خود  

 پیامد ارادی وابسته به خود -پیامد غیر ارادی  –کنش انسانی  

 پیامد ارادی وابسته به دیگران -پیامد ارادی وابسته به خود  -کنش انسانی  

 

 

و درست  نادرستترتیب  به« های کنش ویژگی»و « پیامدهای طبیعی کنش»کدام گزینه در ارتباط با 

باشد ـ ممکن است فردی به کاری آگاه  پیامدهای غیرارادی کنش انسان وابسته به اراده فرد و یا دیگران نمی  است؟

 باشد، ولی تصمیم به انجام آن نگیرد.

ها  پیامدهای غیرارادی کنش انسان احتمالی است، یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود ـ کنش انسان 

 گیرد. براساس آگاهی صحیح صورت نمیهمیشه 

توان از هر  را می« چرا چنین کاری کردی؟»اند ـ پرسش  پیامدهای طبیعی کنش انسان حتمی و قطعی 

 کنشگری پرسید.

پیامدهای طبیعی کنش انسان، خودشان کنش نیستند ـ بسته شدن ناخودآگاه چشم در موقع خطر، نشانه  

 کنش انسانی است.

 

مطالعهههههه  ■

کتههاب درسههی 

 توسط دانشجو

........................ 

یهههههادگیری 

 توسط دانشجو

........................ 

پاسهههخ بهههه  

 پرسش آزمون

........................ 

نمره متناسب  

 از استاد

........................ 
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دار  در مورد هدف یکنش درست است، ول یامدهایدر ارتباط با پ بیبه ترت ریز  یها نهیاز گز کی کدام

 بودن کنش نادرست است؟

 یعیو طب یاراد یامدهایتوسط دانشجو و نشاط روح پس از وضو گرفتن، پ یامتحان یها پاسخ دادن به پرسش 

 محقق شود. دیو با شود یانجام م یانسان با قصد خاص تیفعال -ها است  کنش آن
 -ها است  آن یرارادیو غ یعیطب یامدهایدادن به سالم فرد، پ نمره دادن استاد به دانشجو و پاسخ 

 .دهد یبه او پاسخ مناسب م زیو معلم ن آورد یدر کالس دست خود را باال م یآموز دانش
 یعیطب یامدهایشدن گردش خون پس از ورزش، پ تر عیکالس پس از باز کردن درو پنجره و سر یهوا رییتغ 

 دارد. یریگیقصد ماه رود، یم یا که کنار رودخانه یفرد -ها است  آن یها کنش
از هر  توان یم - باشند یکنشگر م یاراد ریغ یامدهایو سرحال شدن پس از ورزش پ نینرمش و تمر 

 ؟یکرد یکار نیچرا چن دیپرس یکنشگر
 

 پاسخ سالم  ←                     سالم کردن 

....................................  .................................... 

 تغییر هوای کالس           ←         باز کردن در و پنجره 

.............................................. .............................................. 

 پاکیزه بودن دست و صورت ←وضو گرفتن مداوم            

.............................................. .............................................. 

 آثار وضو از دید امام رضا )ع(: نظافت جسم ه نشاط روح ه تقرب به خدا

 ....................................................... ←......................................................  ←  ورزش کردن   

 ........................................................ ←......................................................  ← سیگار و قلیان کشیدن  

 ...................................................... ←.......... ............................................ ←   رعایت حیا 

 ............................................................ ← ........................................................... ←   کنش خشم 
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 (49)کنکور  ، مربوط به کدام قسمت نمودار است؟ ریاز عبارات ز کیهر

گرفتن درس ادی 

یاحساس میاز تصم یشکست ناش 

در امتحان یقبول 

نشاط پس از ورزش 

 الف – ج – د –الف  
 د – ج – الف –ب  
 ب – الف – الف –ج  
 د - الف – ج –ج  

 

 

 دهد؟ درستی نشان می ترتیب کدام گزینه به های زیر را به درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت

 گویند. دهد، کنش می در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می( الف

ها با هدف  توان از هر کنشگری پرسید، زیرا فعالیت انسان را می« کاری کردی؟چرا چنین »ب( پرسش 

 شود و باید به آن برسند. خاصی انجام می

این است که هردو کنش هستند و دارای پیامدهای طبیعی و « کنترل خشم»و « رعایت حیا»ج( اشتراک 

 ارادی هستند.

 شوند. ضربان قلب و گردش خون کنش محسوب نمی هایی مانند د( با توجه به ارادی بودن کنش، فعالیت

 غ ـ غ ـ ص ـ غ 

 ص ـ غ ـ غ ـ ص 

 غ ـ ص ـ غ ـ غ 

 ص ـ غ ـ ص ـ ص 
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 انواع کنش :2 درس 

 انواع کنش 

 ............................................................................................. ←درونی  

 ............................................................................................ ←بیرونی  

 ............................................................................................. ←فردی  

 ....................................................................................... ←اجتماعی  

 درنظر گرفتن دیگران سبب تبدیل کنش فردی به اجتماعی

 کنش اجتماعی 

 های کنش اجتماعی: نمونه 

د معلم ـ رعایت حق تقدم و تعارف کردن هنگام سوار شدن اتوبوس ـ توجه به طرف مقابل در برخاستن در کالس با ورو

 های مختلف وگو ـ تفاوت لباس پوشیدن در موقعیت گفت

 
 کنش اجتماعی ←............................................................................. ............................................................................................................................. 

 کنش فردی ←......................................... ................................................................................................................................................................. 

 
 من در میان جمع و دلم جای دیگریست  ای؟ هرگز وجود حاضر غایب شنیده

 
ـ افرادی که با توجه به آن شناخت عمیقرای ب  گیرد متفاوتند. ها کنش انجام می تر کنش اجتماعی، نیاز به اندیشیدن به واژه )دیگران( 

 

 

 گزینه درباره کنش اجتماعی نادرست است؟کدام 

 شود. نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می 

 گیرد. تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی 

 هاست. ها و اعمال آن آگاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی 

 ای از آن هستند. راه رفتن و نشستن نمونه 

 

9 



 

 

 

 
8 (1)جلسه|شناسیجامعه

 

 رفتارهای انسان در موقعیت های مختلف متفاوت است؟ به چه دلیل

 زیرا رفتارهای انسان در ذات خود متفاوت است. 

 دهد. زیرا انسان با در نظر گرفتن دیگران کنش خود را انجام می 

 زیرا انسان به صورت طبیعی به تنوع در رفتار و کنش احتیاج دارد. 

 از یکدیگر است. ها زیرا تفاوت، مالک تمایز ساختن انسان 

 

 

 اقسام کنش را در موارد زیر معین کنید:

دستگیری از مستمندان 

بلند شدن از رو ی صندلی به احترام فردی دیگر 

های آمازون خیال پردازی درباره جنگل 

 درونی –فردی  –درونی  

 درونی –اجتماعی  -بیرونی  

 بیرونی –اجتماعی  –فردی  

 فردی –فردی  –بیرونی  

 

 

 ؟نیستنددر کدام گزینه تمامی موارد کنش اجتماعی 

  پاسخ سالم –تعارف کردن  –رعایت حق تقدم  

 ادای نماز جماعت –از جا برخاستن با ورود معلم  –سالم کردن  

 باال رفتن از دیوار کسی –رعایت مقررات راهنمایی  –دوربین مخفی  

 احوال پرسی از دیگران –مطالعه فرد در اتاق به تنهایی  -های مختلف   تفاوت لباس در موقعیت 

 

 
 شیپ هاتیمحدود و هافرصت صورت هب که هستند ما اطراف یاجتماع یها دهیپد محصول میکن یم مراعات که یآداب

 .رندیگیم قرار ما یرو
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 تعاریف 

 پدیده اجتماعی: 

 هنجار اجتماعی: 

 ارزش اجتماعی: 

 تعریف بهتر ارزش اجتماعی 

 شود. ها به خاطر آنها انجام می مفاهیم کلی تمایز دهنده خوب و بد که کنش

 

 های اجتماعی هستند؟ های مشخص شده به ترتیب چه نوع پدیده در متن زیر عبارت

 احترام به حضار و به هم نریختن مجلسشود که افراد بسیاری در آن حضور دارند، او برای  فردی وارد مجلسی می» 

 «ای وارد نشود. تا به ادامه مجلس خدشه نشیند کند، می ابتدای مجلس در اولین مکانی که پیدا میهمان 

 نماد ـ هنجار 

 هنجار ـ ارزش 

 هنجار ـ نماد 

 ارزش ـ هنجار 

 

 نمونه 

   آرام مطالعه ،گرانید حقوق تیرعا یبراگرید فرد ورودمکان کی در دلخواه یصدا با ییتنها بهفرد  مطالعه 

 به جبهه رفتند. داوطلبانه جوانان از یا عده جنگ، انیجر در 

 گاریس کردن خاموش ،او احترام بهگرید فرد ورودییتنها به اتاق در فرد دنیکش گاریس 

 روابط 

 ........................................................................... ردیگ ینم شکل یهنجار چیهکنش بدون 

 انتقال.......................................................................................................................................... یاجتماع کنش 

 ...........................................................................  هیتنب و قیتشو ت،یترب و میتعل قیطر از افراد، به هنجار و ارزش

 ها در ارتباط با  توسط انسان یاجتماع یها دهیبه وجود آمدن پد: خرد و کالن یاجتماع یها دهیپد یریگ شکل 

 ...........................................................................  و اراده و هدف یبا آگاهعمل افراد گرید کی       
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  ...........................................................................افراد یکنش و زندگ یهابرا تیها و محدود فرصت جادیا

  یاجتماع و یعیطب دهیپد یکسانی دربارهاحساس افراد 

 
 .است شده خلق انسان توسط یاجتماع دهیپد که میدانیم

 

 

 (49)خارج از کشور  .دیمشخص کن بیبه کار رفته را به ترت یشناس جامعه میمفاه ر،یمتن زدر 

. دو مسافر هجوم آوردند حق تقدم به سمت درها تیاز مسافران بدون رعا یا مترو، عده ستگاهیا کیدر »

اعتراض کرد که  ستگاهیو به مامور ا متاثر شدهصحنه بود  نیکه شاهد ا ی. جوانقطار جا ماندندسالمند از 

 «.تذکر دهدنوبت به مسافران  تیدر مورد رعا

 اجتماعی کنترل – اجتماعی ارزش – یکنش اجتماع یاراد ریغ امدپی – یکنش اجتماع 
 یرپذی جامعه – اجتماعی هنجار – یکنش اجتماع یاراد امدپی – یکنش انسان 
 یرپذی جامعه – انسانی کنش – یکنش اجتماع یعیطب ریغ امدپی – یکنش اجتماع 
 یتماعاج کنترل – اجتماعی هنجار – اجتماعی کنش – یاجتماع ی دهیپد 

 

 

 دهد؟ ینشان م یها و هنجارها را به درست ها، ارزش کنش ۀرابط بیبه ترت نهیکدام گز
انتقال دادن یکنترل اجتماع و یریشدن جامعه پذ یضرورها و هنجارها تحقق ارزشها کنش 

 هیو تنب قیو تشو تیترب و میتعل قیها و هنجارها به افراد از طر ارزش

معنادار شدن یکنترل اجتماع و یریشدن جامعه پذ یضرورها تحقق کنشها و هنجارها ارزش 

 یاجتماع یها دهیپد

هیو تنب قیو تشو تیو  ترب میتعل قیها و هنجارها به افراد از طر انتقال دادن ارزشها و هنجارها ارزش 

 ها ها و هنجارها با عمل کردن به آن ارزش تداومیریشدن جامعه پذ یضرور

 یضرورها با عمل کردن به آن ها و هنجارها تداوم ارزشها  تحقق کنشیاجتماع دهیپد یریشکل گ 

 یو کنترل اجتماع  یریشدن جامعه پذ
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 ........................................................................... سازی: درونی 

 ........................................................................... سازی: برونی 

 

 است؟نادرست های اجتماعی  کدام گزینه درباره پدیده

ها و  شوند و فرصت اند، مستقل می ها را به وجود آورده هایی که آن های اجتماعی به مرور، از انسان پدیده 

 کند. ها ایجاد می ها و زندگی آن هایی را برای کنش محدودیت

های  های اجتماعی همانند پدیده کنند پدیده یابد که افراد احساس می ها تا جایی ادامه می روند استقالل پدیده 

 های اجتماعی نتیجه کنش افراد هستند. دانیم پدیده طبیعی هستند و درحالی که می

های اجتماعی بر افراد  ای اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برونی سازی و تاثیر پدیدهه به وجود آمدن پدیده 

 نامند.  ها را درونی سازی می و کنش اجتماعی آن

های اجتماعی مانند عدالت،  یک از ارزش گیرد و هیچ اگر هنجار اجتماعی نباشد، هیچ کنش اجتماعی شکل نمی 

 شوند. امنیت و آزادی محقق نمی

 

 

 دهد؟ کدام گزینه برونی سازی را نشان می

 تأثیر جریمه نبستن کمربند ایمنی بر رواج رعایت کمربند ایمنی در میان مردم 

 های قلبی و عروقی های اقتصادی بر افزایش میزان بیماری تأثیر تحریم 

 نوشتن کتاب جنایت و مکافات توسط داستایوفسکی به سبب تبعید به سیبری 

 ساختن مجسمه فردوسی توسط ابوالحسن صدیقی برای نصب در میدان فردوسی 
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 در میان مفاهیم زیر کدام گزینه به درونی سازی اشاره دارد؟

نوشتن پایان نامه ساختمان سازی 

در میان گذاشتن یک ایده با دیگری جامعه پذیری 

ساختن در توسط نجار کنترل اجتماعی 

هنری خلق یک اثر گفت و گو کردن 

 تحصیل در مدرسه تبدیل خانه پروفسور رجایی به موزه 
 جامعه پذیری –تحصیل در مدرسه  –کنترل اجتماعی  

 نوشتن پایان نامه –گفت و گو کردن  –ساختمان سازی  

 ساختن در توسط نجار -تبدیل خانه پروفسور رجایی به موزه  -گفت و گو کردن  

 جامعه پذیری –در میان گذاشتن ایده با دیگری  –خلق یک اثر هنری  

 

 

 های مشخص شده به کدام مفهوم جامعه شناسی اشاره دارد؟ در متن زیر بخش

او به سالگی،  11به محض رسیدن به  رانندگی کند.محمد خیلی دوست دارد بتواند با ماشین پدرش 

، پدرش به او اجازه رانندگی گذراندن امتحان و اخذ گواهینامهبعد از رود.  کالس آموزش رانندگی می

 .شود توسط پلیس جریمه میرود، به سبب تخطی از مقررات  دهد. اما بار اولی که با خودرو بیرون می می

 کنترل اجتماعی –پیامد ارادی کنش  –جامعه پذیری  –کنش اجتماعی  

 جامعه پذیری –پیامد غیرارادی کنش  –کنش اجتماعی  –هنجار اجتماعی  

 کنترل اجتماعی –پیامد غیرارادی کنش  –جامعه پذیری  –کنش اجتماعی  

 جامعه پذیری –هنجار اجتماعی  –کنش اجتماعی  –ارزش اجتماعی  
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 ها پایه و اساس دیگر موارد است؟ در میان تعاریف زیر کدام یک از آن

 اجتماعی فردگیری هویت  مسیر شکل 
 های مطلوب و خواستنی مورد توجه و پذیرش همگان پدیده 
 شیوه کنش اجتماعی مورد قبول افراد جامعه 
 کنش با توجه به دیگران 

 

 

 های طبیعی هستند؟ های اجتماعی همانند پدیده کنند پدیده در چه حالتی افراد احساس می

  یکدیگرهای اجتماعی از  مستقل شدن پدیده 
 اند وجود آورده ها را به های اجتماعی از افرادی که آن مستقل شدن پدیده 

 ها توسط کنش اجتماعی ها و محدودیت ایجاد فرصت 

 ها ها و هنجارها به واسطه کنش تحقق ارزش 

 

 

 :دیمشخص کن بیکار رفته را به ترت به یجامعه شناس میمفاه ریدر متن ز

 یا مسابقات منطقه یتا برا کند یورزش مساعت  2 یمدرسه است. او روز بالیوال میعضو ت دیحم»

 «نزد دکتر برود دیبا لیدل نیبه هم کند یم احساس درد شیاو در پا ری. در هفته اخداشته باشد یآمادگ

 یاراد ریغ امدپی – اجتماعی کنش – یاراد امدیپ 

 یاراد ریغ امدپی – یاراد امدپی – یکنش اجتماع 

 یاراد امدپی – یاراد امدپی – یاراد ریغ امدیپ 

 وابسته به خود یاراد امدپی – یاراد امدپی – یکنش اجتماع 
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 :دیمشخص کن بیکار رفته را به ترت به یجامعه شناس میمفاه ریدر متن ز

 یافراد برا لمیف شینما . در هنگامبه نوبت وارد شوند کنند یم یافراد معموالً سع نمایدر ورود به سالن س»

 «دهد یبه او تذکر مکند. مأمور سالن  یرفتار نیچن ی. اگر فردندیگو یبلند سخن نم گران،ید حفظ حقوق
 یرپذی جامعه – اجتماعی ارزش – اجتماعی هنجار – یکنش اجتماع 

 یترل اجتماعکن – اجتماعی هنجار – اجتماعی کنش – یهنجار اجتماع 

 اجتماعی کنترل – اجتماعی هنجار – یاجتماع ارزش – یکنش اجتماع 

 یریپذ جامعه – اجتماعی کنش – اجتماعی هنجار – یارزش اجتماع 

 

 

 (49)کنکور  مربوط به کدام قسمت از نمودار است؟ بیبه ترت ریاز عبارات ز کیهر

اجازه خواستن از معلم 

گرفتن درس ادی 

یامتحان یپاسخ دادن به پرسش ها 

خبر کیشدن از  نیغمگ 

 د – ج – ج –الف  

 ج – الف – د –ب  

 د – الف – ج –الف  

 ب - الف – الف –ج  
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 ین. ا« دببر تلذآب  ایصد نشنیداز  خواهد می یادارد  یماهیگیر قصدرود،  می ای رودخانه رکنا که دی»فر

 دارد؟ رهشاا کنش یژگیو امکد به رت،عبا

 ارادی 

 معنادار 

 آگاهانه 

 دار هدف 

 

 

 دهد؟ یارائه م یدرست حاتیتوض یکنش انسان یرارادیغ یامدهایدر مورد پ نهیکدام گز

 .ستندیکنش ن -هستند  یقطع 

 .ستندیوابسته ن یافراد انسان ی به اراده -کنش هستند  

 هستند. یاحتمال -کنش هستند  یعیطب ی جهینت 

 کنش هستند. - شوند یحتما انجام م 

 

 

 نادرست است؟ نهیکدام گز یبا توجه به معنادار بودن کنش انسان

 .دهند یکنش خود، آن را انجام م یها با توجه به معنا انسان 

 کار او اجازه خواستن از معلم است. یمعنا آورد یدر کالس، دست خود را باال م یآموز دانش یوقت  مخلوقات معنادار است. ریسا تیکنش انسان مانند فعال 

کنش  یمعنا که دست خود را باال برده است پاسخ مناسب دهد که یآموز به دانش تواند یم یمعلم در صورت 

 .ابدیاو را در
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 است؟ یکدام بخش از کنش انسان انگریمشخص شده ب یها از عبارت کیهر

 سیبعد از اتمام تدر یاضیر ریآموزان با سرعت به کالس رفتند. دب مدرسه به صدا درآمد، دانش زنگ»

آموزان به سخت بودن سواالت  دانش ی، برخکرد عیتوزآموزان  دانش نیرا ب یامتحان یها خود برگه

را  ودخ ریدب   یعال ی با کسب نمره گرید یبرخ یکسب نکردند ول یخوب ی و نمره اعتراض کردند

 «خوشحال کردند

 یاراد امدیپ - یاراد امدیپ - یکنش فرد - یکنش فرد 

 یاراد امدیپ - یعیطب امدیپ - یکنش اجتماع - یکنش فرد 

 یعیطب امدیپ - یعیطب امدیپ - یکنش اجتماع - یکنش اجتماع 

 یعیطب امدیپ - یاراد امدیپ - یکنش اجتماع - یکنش اجتماع 

 

 

 اشاره کرده است؟ یرا به درست ریز یها کنش یرارادیغ یامدهایپ نهیکدام گز

 ( ورزش کردنالف

 دنیکش گاریب( س

 ج( کنترل خشم

 گرانیاز نزاع با د زیپره -طرد شدن از جمع خانواده  - یسالمت 

 آرامش جامعه - یتنفس ستمیصدمه به س - یشاداب 

 شدن نیتحس - نهیپرداخت هز -شدن  یمل میعضو ت 

 مورد اعتماد قرار گرفتن -ها  به دندان بیآس -تناسب اندام  
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انتقال ارزش و هنجارها  یو کنترل اجتماع یریپذ جامعهیها و هنجار اجتماع ارزشیکنــش  اجتمـاع  نادرست است؟ یاجتماع یها دهیپد یریگ شکل ندیدر ارتباط با فرآ ریز یها نهیاز گز کی کدا

 هنجار کیتحقق حق تقدم هنگام سوار شدن به اتوبوس تیاعتقاد به رعا  یبه کنش اجتماع یکنش فرد لیتبد گرانیکنشگر ناظر به د ی و اراده یآگاه  یاجتماع یها دهیمعنادار بودن پداراده، هدف ،یهمراه با آگاه یکنش انسان  به افراد

 

 

 .نندیب ینم یعیطب یها دهیرا همانند پد یاجتماع یها دهیپد یطیشرا چیافراد در ه  .کنند ینم جادیافراد ا یها و زندگ کنش یبرا ییها تیها و محدود فرصت یاجتماع یها دهیپد  .شوند یها مستقل م آن ی  به وجودآورنده یها به مرور از انسان یاجتماع یها دهیپد  .شوند یم دهید یعیطب یها دهیمانند پد ،یاجتماع یها دهیپد ی همه  است؟ حیکدام مورد صح یعیطب یها دهیبا پد یاجتماع یها دهیپد سهیدر مقا

 

 

 و …………اگر آن نباشد  رایدارد؛ ز یبستگ …………و عدالت به  یآزاد ت،یتحقق امن

 هنجار - یکنش اجتماع -ارزش   یاجتماع ی دهیپد - یعیطب ی دهیپد - یاجتماعکنش    ارزش -هنجار  - یکنش اجتماع  یکنش اجتماع -ارزش  -هنجار   .ردیگ یشکل نم …………
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 به کدام مفهوم اشاره دارد؟ فیهرکدام از تعار بیبه ترت

 یاجتماع  دهیپد نیخردتر

 موردقبول افراد جامعه یانجام کنش اجتماع ی وهیش

 یاجتماع ی دهیپد - یهنجار اجتماع - یکنش اجتماع  یهنجار اجتماع - یارزش اجتماع - یکنش انسان  آن یامدهایو پ یاجتماع کنش

 یارزش اجتماع - یاجتماع ی دهیپد - یهنجار اجتماع  یریپذ جامعه - یهنجار اجتماع - یارزش اجتماع 

 

 

 آمده است؟ یبه درست نهیدر کدام گز ریز یها پاسخ پرسش

 ها هستند؟ از انواع کنش کی جزء کدام« نشستن»و « تفکر» بی( به ترتالف

 .دیکن یم تیب( هنگام سوار شدن به اتوبوس حق تقدم را رعا یرونیب - یالف( درون  .دیمشغول غذا خوردن هست ییب( در خانه به تنها یرونیب - یالف( درون  .دیزیخ یبرم یب( با ورود معلم به کالس از جا یدرون - یرونیالف( ب  .دیکن یم یپرس ب( بعد از برخورد با دوستتان با او سالم و احوال یدرون - یرونیالف( ب  شود؟ یمحسوب نم یکنش اجتماع کی( کدام مورد ب

 

 

 . ………… امدیپ یو کنترل اجتماع یریپذ جامعه یها دهیساختن پد یضرور

 است. یاجتماع یها کنش قیاز طر یاجتماع یها و هنجارها تحقق ارزش  است که افراد جامعه آن را قبول دارند. یکنش اجتماع ی وهیش  خود است. لیو تما شیعمل کردن افراد بر اساس گرا  به افراد است. هیو تنب قیو تشو تیو ترب میانتقال تعل 
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 به ترتیب، عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن، مشخص نمایید.

 طلبد. نسبت به افراد متفاوت، آداب و قواعد خاصی میکنش اجتماعی 

های طبیعی شوند. توانند تبدیل به پدیده های اجتماعی می پدیده 

ص -غ  -غ   غ –ص  -ص   غ –غ  -ص   ص –ص  -ص   ناپذیرند. ها استقالل های اجتماعی از انسان پدیده 

 

 

 است؟کدام گزینه در ارتباط با شعر زیر درست 

 افتد لزوما کنش اجتمعی نیستند. ها اتفاق می هایی که در حضور دیگران و با توجه به آن کنش  و قواعد خاصی نیست. های ناظر به دیگران تابع آداب کنش  افتد کنش اجتماعی نیستند. ها اتفاق می هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آن کنش  اند. زنند، یکسان ها دست به کنش می کسانی که کنشگران با توجه به آن  «ای / من در میان جمع و دل جای دیگرست هرگز وجود حاضر غایب شنیده»

 

 

 (49شناسی به کار رفته را به ترتیب مشخص کنید: )سراسری  در متن زیر مفاهیم جامعه

ای برای مشاهده  داد. عده در خیابانی شلوغ، یک تصادف رانندگی بین اتومبیل و موتورسواری رخ»

تفاوت نبوده برای کمک به  صحنه تصادف، جمع شدند. از این میان چند نفر نسبت به فرد حادثه دیده بی

 کنترل اجتماعی -پذیری  جامعه -ارزش اجتماعی  -پیامد غیر ارادی کنش اجتماعی   پذیری جامعه -ارزش اجتماعی  -هنجار اجتماعی  -پیامد طبیعی کنش اجتماعی   کنترل اجتماعی -هنجار اجتماعی  -اجتماعی ارزش  -کنش اجتماعی   پذیری جامعه -ارزش اجتماعی  -هنجار اجتماعی  -کنش اجتماعی   «وی اقدام کردند. پلیس برای شناسایی مقصر در صحنه حضور یافت.
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 ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟ هر عبارت به

 گفتاره بازماندن از 

 آموز توسط معلم ه پاسخ مناسب به دانش

 ه نشاط روح و اُنس الهی پس از وضو گرفتن

 کنش ارادی است ـ کنش دارای هدف است ـ پیامد ارادی وضو گرفتن 

 عدم وجود هدف ـ کنش ارادی است ـ پیامد غیرطبیعی وضو گرفتن 

 وضو گرفتنآموز ـ پیامد طبیعی  عدم وجود آگاهی ـ درک معنای کنش دانش 

 کنش آگاهانه است ـ کنش دارای هدف است ـ پیامد ارادی وضو گرفتن 

 

 

 ترتیب به کدام مفهوم اشاره دارد؟ هر عبارت به

 ها های اجتماعی بر افراد و کنش اجتماعی آن ه تأثیر پدیده

 ه شیوه انجام کنش اجتماعی

 ه وفای به عهد

 سازی ـ معنادار بودن ـ پدیده طبیعی برونی 

 سازی ـ هنجار اجتماعی ـ پدیده اجتماعی درونی 

 سازی ـ هدفدار بودن ـ پدیده طبیعی برونی 

 سازی ـ ارزش اجتماعی ـ پدیده اجتماعی درونی 
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 شود. نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می  است؟ نادرستکدام گزینه در ارتباط با کنش اجتماعی 

 گیرد. کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی 

 تر به واژه دیگران بیندیشید. تر کنش اجتماعی، الزم است بیش برای شناخت عمیق 

 افتد، کنش اجتماعی است. ها اتفاق می دیگران ولی بدون توجه به آنهایی که حتی در حضور  کنش 

 

 

 دهد؟ درستی پاسخ می های زیر به ترتیب به پرسش کدام گزینه به

 گویند؟ ه به کنش اجتماعی و پیامدهای آن چه می

 دهنده چیست؟ ه اجتماعی بودن کنش اجتماعی، نشان

 افتد؟ میه اگر کنش اجتماعی نباشد، چه اتفاقی 

 شوند. های اجتماعی محقق نمی یک از ارزش شود ـ هیچ پدیده اجتماعی ـ با توجه به دیگران انجام می 

 گیرد. گیرد ـ پدیده طبیعی شکل نمی پدیده اجتماعی ـ مستقل از پدیده اجتماعی شکل می 

 گیرد. هنجار اجتماعی ـ در هر موقعیت متفاوت است ـ هیچ هنجاری شکل نمی 

کنند ـ مفاهیمی مانند عدالت، امنیت و آزادی  ها خلق می های اجتماعی را انسان هنجار اجتماعی ـ پدیده 

 شوند. محقق نمی
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 هر عبارت با کدام قسمت نمودار مرتبط است؟

 ه تقرب به خداوند پس از وضوی مداوم

 ه اخراج از محل کار به دلیل مصرف سیگار و قلیان

 خبر زلزله کرمانشاهه غمگین شدن از 

 کننده ه پاسخ سالم فرد سالم

 ج ـ ب ـ الف ـ ب 

 الف ـ د ـ ب ـ ج 

 ج ـ د ـ الف ـ ب 

 الف ـ ج ـ د ـ ب 

 

 

 ترتیب در کدام گزینه آورده شده است؟ شناسی مشخص شده در متن زیر به مفاهیم جامعه

کند. حال اگر فرد دیگری وارد آن مکان شود،  فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در مکانی مطالعه می»

آرام مطالعه ، باید در حضور دیگران رعایت حقوق دیگریخواهد بود. او برای  در حضور دیگرانمطالعه او 

 کنش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ ارزش اجتماعی  .«کند

 ارزش اجتماعی ـ کنش اجتماعیهنجار اجتماعی ـ  

 ارزش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ کنش اجتماعی 

 کنش اجتماعی ـ ارزش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی 
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23 (1)جلسه|شناسیجامعه

 

 ترتیب با کدام گزینه مرتبط هستند؟ شده، به های مشخص عبارت

 یک کاالی پیچیده دفترچه راهنمایه مراجعه به 

 دارند. آلودگی هواه خودروهای فرسوده سهم زیادی در 

 .آورد دست خود را باال میآموزی در کالس درس  ه دانش

 پیامد غیرارادی کنش ـ کنش ارادی است ـ کنش هدفدار است. 

 کنش آگاهانه است ـ پیامد طبیعی کنش ـ کنش معنادار است. 

 آگاهانه است. پیامد ارادی کنش ـ پیامد طبیعی کنش ـ کنش صرفاً 

 کنش هدفدار است ـ کنش آگاهانه است ـ پیامد طبیعی کنش 
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