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 است؟ی شناس کدام گزینه تعریف جامعه  .9
 ها است.  شناسی مطالعه علمی زندگی گروهی انسان الف( جامعه 

 کند. ها را به طور کلي و عيني و با روش علمی توصيف می نحوه زندگی کردن و کنش متقابل در گروه یشناس جامعه (ب
 .دهند سامان را خود جامعه بايد چگونه گويد می مردم به که است یهاي ارزش شناسی نظام جامعه (ج
  گزينه الف و ب صحيح است. (د

 کدامند؟ی ارتباط نمادی ها شیوه  .6
 ، اعتباريات اجتماعيی، زبان جسمانی، زبان نوشتار یزبان گفتار الف(  

 ی ، زبان جسمانیزبان گفتاري، زبان نوشتار  (ب
 ی، ارتباط مجاز یارتباط حضور  (ج
  ی، زبان خارجی، زبان قومی، زبان نوشتار یزبان گفتار  (د

 است؟ی فرهنگی کدام گزینه تعریف هنجارها  .9
 کنند. یها را تاييد م ، از افراد انتظار دارند و آنیيا رفتار ی که گروه به لحاظ فکر ی ثابتی رفتار ی الف( معيارها 

 دهد. یکه رفتار فرد را سامان می اجتماعی قوانين و مقررات زندگ (ب
 یآداب و رسوم قوم (ج
  گيرد.ی که مطابق آن رفتار صورت می و عرفی قومی ها ارزش (د

 منظور از خرده فرهنگ چیست؟  .4
 شود. از جامعه است که به صورت مستقل اداره ميی کوچکتر ی الف(  بخش 

 کنند. را شديدا طرد مي از فرهنگ کل است که عليه فرهنگ کل در جدال هستند و آنی بخش (ب
 برخوردار نيست.با جامعه کل ی و عملياتی و انسجام سازمانی از جامعه که از وحدت فرهنگی بخش (ج
  با فرهنگ کل، از هنجارها و موازين خاص خود نيز برخوردار است. ی هاي از جامعه که عالوه بر شباهتی گروه کوچک (د

 فرهنگ چه نام دارد؟ی و غیر مادی میان تغییرات در بخش مادی ناهماهنگ  .7
  ضد فرهنگ (د یچالش فرهنگ (ج یضربه فرهنگ (ب الف( تاخر فرهنگي 

 است؟ی کدام گزینه تعریف پایگاه اجتماع  .2
 دهد. نقش از خود نشان ميی ايفای که فرد در راستای هاي الف( استعدادها و مهارت 

 که فرد با تالش خود به دست آورده است.ی حقوق و مزاياي (ب
 رود. که از فرد انتظار ميی و رفتارهايی اکتسابی ميزان حقوق و مزايا (ج
  کند. ی ديگر احراز می ها يک گروه، در مقايسه با گروهی که فرد در گروه يا در مرتبه اجتماعی جايگاه (د

 گروه مرجع:  .1
 کند. ميی است که فرد نقش خود را در يک موقعيت معين بر اساس آن ارزيابی الف( معيارها و الگوهاي 

 کنند. ها تقليد مي آن ازی اجتماعی است که افراد در زندگی مجموعه افراد (ب
 به عهده دارند.ی اجتماعی ها سايرين را در عرصهی که رهبر ی هاي گروه (ج
  گزينه الف و ب درست است.  (د
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 :برد به ترتیب که فرد در عمل به کار ميی ا نقش طبق انتظارات جامعه و شیوهی شیوه ایفا  .9
 ها نام دارند. فشار نقش و تعارض نقش (ب از نقش نام دارند.ی الف( نقش نمونه و دلسرد 

  نقش محقق و نقش محول نام دارند. (د نقش محول و نقش محقق نام دارند. (ج
 :است که ی شدن فرایندی اجتماع  .1
 دهد. کردن در جامعه را به فرد آموزش ميی زندگی ها الف( راه 

 رود انتظار مياز او ی گيرد چه رفتارهاي کودک از ديگران ياد مي (ب
 نقش بپردازد.ی از جامعه به ايفای شود تا به عنوان عضو  فرد آماده مي (ج
  همه موارد درست است. (د
 ساختن کدامند؟ی ترین عوامل اجتماع عمده  .90

 خانواده، خويشاوندان، مدرسه، ماهواره (ب همساالن، مدرسهی ها الف( خانواده، گروه 
  خويشاوندان، مدرسه، دوستان صميمي، رسانه (د همسال، مدرسه ی ها گروهخانواده، رسانه،  (ج

 تفاوت گمینشافت و گزلشفات چیست؟  .99
 و گزلشافت معرف جامعه است.ی الف( گمينشافت معرف اجتماع محل 

 از ستيز و رقابت است.ی نزديک و گمينشافت حاکی تعاملی از پيوندهای گزلشافت حاک (ب
 از رقابت است.ی صميمانه و گزلشافت حاکی از پيوندهای حاک گمينشافت (ج
  گزينه الف و ج صحيح است.  (د

 چیست؟ی منظور از نهاد اجتماع  .96
 ی اجتماعی يافته از الگوها پايدار و سازمانی الف( نظام 

 گيرد. ینظارت شده را در بر می از رفتارهای که برخی رفتار ی الگوها (ب
 سازد. یجامعه را برآورده می اساسی که نيازهای پايدار ی رفتار ی الگوها (ج
  همه موارد صحيح است. (د

 خصوصیات مشترک نهادها کدامند؟  .99
 ی، گستردگی، پايدار یرفتار ی الگوها (ب ی، قواعد رفتار، اصول اعتقادیفرهنگی الف( نمادها 

  یمکانی ، گستردگی، استمرار زمانیپايدار  (د یفرهنگی ها ها، هنجارها و سنت ، ارزشیاصول اعتقاد (ج
 در چیست؟ی ا تفاوت خانواده گسترده و هسته  .94

 يک يا دو نسل و در خانواده گسترده بيش از دو نسل حضور دارند. ی ا الف( در خانواده هسته 
 فرزندان زياد است.ی تک فرزند خانواده گسترده دارای ا خانواده هسته (ب
 است.ی روستايی مختص شهر و و در خانواده گسترده مختص زندگی ا خانواده هسته (ج
  ب و ج صحيح است. (د
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 دهد؟ خانواده را نشان ميی کدام گزینه کارکردها  .97
 کردنی الف( تنظيم روابط جنسي، مراقبت از فرزندان و سالمندان، اجتماع 

 فراهم کرن امنيت اقتصاديو ی توليد نسل، تثبيت جايگاه اجتماع (ب
 کرن، فراهم کردن زمينه ازدواج فرزندانی توليد نسل، حمايت و مراقبت، اجتماع (ج
  گزينه الف و ج صحيح است. (د

 پنهان آموزش و پرورش کدامند؟ی کارکردها  .92
 ها دستور زبان و مهارتآموزش خواندن، نوشتن،  (ب آموزش دانش، مهارت، شايستگي، کيفيت مطلوب رفتار (الف 

  آموزش تخصص، تعهد، اخالق و انسانيت (د ی و هماهنگی آموزش نظم، مقررات، تعاون، سازگار  ج(
 را تعریف کنید.ی نظارت اجتماع  .91

 الف( تاثير و تاثر از رفتار ديگران در عرصه روابط اجتماعي 
 د.ير وانطباق با انتظارات گروه به کار موادار کردن فرد به ی که برای هاي ابزارها و روش (ب
 ها زير نظر داشتن افراد به منظور کنترل و بهبود رفتار آن (ج
  مثل پليسی رسمی کنترل رفتار ديگران توسط نيروها (د

 :است که ی ا جامعه مطلوب، جامعه  .99
 همنوا شوند. ی پذير  الف( افراد جامعه از طريق فرايند جامعه 

 و کارآمد در جامعه وجود داشته باشد.ی نظارت و کنترل قو  (ب
 اختصاص يابد. ی و کنترل رسمی ، کنترل غير رسمیپذير  بيشترين تاثير به ترتيب به جامعه (ج
  بپرهيزند.ی از رفتار انحرافی و اخالقی افراد به صورت درون (د

 است؟ی کدام گزینه تعرف رفتار جمع  .91
 ناپذير. ی بين و پيشی ساختار، خودانگيخته، هيجان یبی رفتار ی الف( الگوها 

 ها و اجتماع مورد توجه گروهی رفتار ی الگوها (ب
 یبه عقل جمعی ، خردمدار و متکیعقالنی رفتار ی الگوها (ج
  يافته و هماهنگ سازمانی رفتار ی الگوها (د

 چیست؟ی منظور از آنوم  .60
 کند.ی وجود ندارد که فرد از آن پيرو ی هنجار معينالف( وضعيت که در جامعه  

 ناهماهنگ و ناسازگار باشد.ی با واقعيات اجتماعی انتظارات فرهنگ (ب
 بزنند.ی کار  دست به بزهی افراد به دليل ضعف نظارت رسم (ج
  گزينه الف و ب صحيح است.  (د

  نمره( 0فرهنگ را تعریف نمایید و انواع آن را نام ببرید.  )  .69
  نمره( 0)  .را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه تعریف نماییدی انواع رفتار جمع  .66
  نمره( 0کرد، شرح دهید.  )ی تلقی توان یک نهاد اجتماعی چرا دین را نم  .69
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