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خالصه درس جامعه شناسی )1( پایه دهم

درس اول: کنش های ما

تعریف کنش
در زبان فارسی برای فعالیت های انسان، اسم های گوناگونی همانند کار، عمل ، فعل، رفتار، کردار، کنش و... وجود دارد. در علوم انسانی 
به فعالیتی که انسان انجام می دهد، »کنش« و به انجام دهنده آن، »کنشگر« می گویند. »کنش« ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت 

مخلوقات دیگر متمایز می کند.

ویژگی های کنش
الف( کنش ، آگاهانه است. یعنی وابسته به آگاهی آدمی است و تا آگاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد.

ب( کنش ، ارادی است. یعنی تا اراده و خواست انسان نباشد، انجام نمی شود.
پ( کنش ، هدف دار است. یعنی فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود؛ اگر چه ممکن است همیشه به آن هدف نرسد. 

به عبارت دیگر کنش انسان، برخالف فعالیت سایر مخلوقات معنادار است.
کنش ، معنادار است. انسان ها بر خالف سایر مخلوقات با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند.

آثار و پیامدهای کنش انسانی
هر کنشی بنابر آثار و پیامدهایی که دارد به دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم می شود:

الف( برخی از پیامدهای کنش، به اراده افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است. به همین دلیل به آن ها »پیامدهای ارادی« 
معلم : دادن نمره خوب می گویند. مثال : دانش آموز : پاسخ دادن به پرسش های امتحانی  

ب( دسته ای از کنش ها به اراده افراد بستگی ندارد . به همین دلیل به آن ها »پیامدهای غیرارادی« می گویند. این دسته از پیامدها، 
کنش نیستند که الزم باشد کنشگری آن ها را اراده کند؛ بلکه نتیجه طبیعی کنش اند. مثال: شما در و پنجره را باز می کنید و هوای 

کالس عوض می شود.

تفاوت پیامد کنش های ارادی و غیرارادی
پیامدهای غیرارادی کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتمًا انجام می شود، ولی پیامدهایی که به اراده انسان ها وابسته است، احتمالی 

است؛ یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود. اگر افراد آن را اراده کنند، انجام می شود و اگر نخواهند انجام نمی گیرد.

نظریهکنشدرجامعهشناسی
کنشبهعنوانابتداییترینودرعینحالمهمترینفعالیتانسانها،منشاءیکیازمهمتریننظریات

جامعهشناسیاست.ایننظریهکهتوسطتالکوتپارسونزمعرفیوارائهشدهاست،انگیزهرابهعنوان

بخشمهمیازکنشهایمادرنظرمیگیرد.پارسونزمیگویدوقتیبهمطالعهکنشهامیپردازیم،

بایدمقاصد،اهدافوآرمانهارانیزدرنظربگیریم.مقاصدواهدافیکهجامعهدرساختآنها

بسیارموثراست.پارسونزمعتقداستکنشبارفتارمتفاوتاست.رفتار،واکنشیمکانیکیاستکه

بهمحرکهادادهمیشوداماکنشیکفراگردفعاالنه،خالقانهوذهنیاست.

مطالعه آزاد
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خالصه درس جامعه شناسی )1( پایه دهم

فعالیت های درس اول

گفتگو کنید

»بوق زدن« راننده یک کنش است. درباره معناهای مختلف آن با یکدیگر گفت وگو کنید.

3- بوق برای ابراز عصبانیت 2- بوق برای اعتراض  1- بوق برای سالم و خداحافظی 

6- بوق برای بازکردن درب پارکینگ 5- بوق برای سوار کردن مسافر  4- بوق برای ابراز شادی 

8- بوق برای ... 7- بوق برای هشدار 

تحلیل کنید

پیامدهای ارادی و غیرارادی هر یک از کنش های زیر را مشخص کنید:

پیامدهای غیرارادی

پیامدهای ارادی

کنش
وابسته به اراده دیگری وابسته به اراده کنشگر

سالمتی- شادابی مورد تحسین و تأیید دیگران سالمتی- تناسب اندام ورزش کردن

آسیب به جسم و روح سرزنش و طرد شدن لذت بردن- تفریح سیگار و قلیان کشیدن

آرامش فرد و جامعه
مورد تشویق قرار گرفتن

مورد اعتماد بودن

سالمت روح و روان آدمی 

دور شدن از گناه
رعایت حیا

آرامش فرد و جامعه مورد تحسین و قدردانی قرار گرفتن آرامش قلب، آرامش روح و روان کنترل خشم
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تاریخ امتحان: خرداد ماه
مدت امتحان: 75 دقیقه

درس: جامعه شناسی)1(
رشته: علوم انسانی

سؤاالت امتحان کالس های دهم متوسطه
سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال

آزمون شماره

9
1 الف( جمالت درست و نادرست را مشخص کنید :

1- ویژگی  های هویتی مانند مکان و زمان تولد قابل تغییر هستند.

2- ایرانی بودن هویت اجتماعی است و زودرنجی هویت فردی است.

3- انقالب ها مهم ترین تحوالت در هر جهان اجتماعی محسوب می شوند.

4- هویت اجتماعی افراد ، محصول عضویت گروهی آن هاست.

2/75 ب(  سواالت چهار گزینه ای زیر را پاسخ دهید :

5- کدام یک از مثال های زیر بعد جسمانی ، بعد نفسانی و بعد اجتماعی را در بر می گیرد :

ب( ناامیدی - گروه خونی - قد الف( وزن - ایرانی بودن - اخالص  

ت( ایرانی بودن - مومن بودن - راستگویی پ( تاریخ تولد - تنبلی - ایرانی بودن 

6- اولین و مهم ترین عوامل آشنایی فرد با جهانی که در آن متولد شده ، کدام است :

ت( همبازی ها پ( مجالس علمی ، مذهبی  ب( مدرسه  الف( خانواده 

7- روشی که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود کدام است :

ت( کنترل اجتماعی پ( تبلیغ  ب( اقناع  الف( جامعه پذیری 

8- تشویق و تنبیه کدام یک از گزینه های زیر آثار و نتایج عمیق تری دارد :

ت(خانواده و دادگاه پ( دادگاه و زندان  ب( پلیس و خانواده  الف( خانواده و همساالن 

9- افراد در بدو تولد هویت اجتماعی .................... خود را به صورت .................... در محیط خانواده می پذیرند.

ت( انتسابی - انفعالی پ( اکتسابی - فعال  ب( انتسابی - اکتسابی  الف( اکتسابی - مفعول 

10- هنگامی که یک کارمند ، مدیر بخشی از اداره می شود یا مدیر یک بخش ، مدیر کل می شود ، تحرک اجتماعی .................... 

پیدا کرده است.

ت( درون نسلی پ( نزولی  ب( صعودی  الف( افقی 

11- مسدود بودن راه ارتقاء و تحرک اجتماعی صعودی را .................... می گویند.

ت( اقناع پ( انسداد اجتماعی  ب( کنترل اجتماعی  الف( جامعه پذیری  

12- در جامعه ای که قواعد و روابط آن براساس ارزش های اقتصادی است ، تحرک اجتماعی صعودی برای کسانی که .................... 

دارند امکان پذیر است.

ت( ارزش های دنیوی پ( منابع قدرت  ب( منابع ثروت  الف( نژاد خاص 

13- اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزش های جامعه نباشد و فراتر از فرصت هایی باشد که در یک جهان اجتماعی وجود   

دارد چه اتفاقی رخ می دهد :

ت( تحول فرهنگی پ( تعارض فرهنگی  ب( اضطراب اجتماعی  الف( از خودبیگانگی فرهنگی 
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تاریخ امتحان: خرداد ماه
مدت امتحان: 75 دقیقه

درس: جامعه شناسی)1(
رشته: علوم انسانی

سؤاالت امتحان کالس های دهم متوسطه
سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال

آزمون شماره

9
14- هویت فرهنگی جهان اجتماعی توسط کدام گزینه زیر شکل می گیرد :

ت( هنجارها ، ارزش ها پ( تعلیم وتربیت  ب( عقاید و ارزش ها   الف( هنجارها و نمادها  

15- از ویژگی های جهان اجتماعی زنده و سالم این است که :

الف( از تجربیات جهان اجتماعی دیگر استفاده کند.

ب( مطابق با نیاز خود از دستاوردهای جهان های اجتماعی دیگر بهره  ببرد.

پ( در صورتی که الزم باشد تغییراتی در تجربیات جهان های اجتماعی دیگر به وجود می آورد و سپس از آن ها استفاده می کند.

ت( هر سه مورد درست است.
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پ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :

16- انواع از خود بیگانگی فرهنگی را نام ببرید.

17- کدام جهان های اجتماعی نمی گذارند که انسان ها به شناخت و تفسیری درست از عالم و آدم نائل شوند ؟

18- سه مورد از تأثیرات اسالم بر هویت ایرانی را بنویسید.

19- قدرت سیاسی و نظامی غرب چه تأثیری بر ذهنیت مسلمانان گذاشت ؟

20- منظور از هویت جهان اجتماعی چیست ؟ این هویت چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد ؟

21- انواع روابط جهان های اجتماعی با یکدیگر را بنویسید.

22- جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم چه عناصری را اخذ و چه عناصری را رد کرد؟

23- کدام فرهنگ ها در تعامل با جهان اسالم با پذیرش عقاید و ارزش های توحیدی آن ، به آن ملحق شد ؟

24- جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی چگونه تحوالت هویتی پیدا کرد ؟

25- در معرفی جوامع ، ویژگی های جمعیتی آن شامل چه مواردی است ؟

26- راه گسترش هر فرهنگ چیست و حامل و عامل فرهنگ و معانی چه کسانی هستند؟

27- کدام شرایط  مانع تحقق جهان اجتماعی توحیدی می شود ؟

28- یکی از کارکردهای مهم نهاد خانواده چیست؟

29- آثاری را که متفکران ایرانی در نقد رویکرد تقلیدی به غرب پدید آوردند بنویسید.

30- قدرت را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید .

31- موقعیت اجتماعی افراد غیر از مشاغل به چه عوامل دیگری بستگی دارد؟

32- مدار مقبولیت و مدار مشروعیت چیست ؟

33- هنگامی که قدرت برخالف و حکم و قانون الهی باشد و تبعیت از قدرت هم از روی احساس رضایت باشد چه نوع قدرتی 

شکل می گیرد ؟

20 جمع     
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مریم امامی زاده مؤلف : کالس های دهم متوسطه
درس: جامعه شناسی )1(

مریم امامی زادهسؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال مؤلف :  کالس های دهم متوسطه
درس: جامعه شناسی )1(

سؤاالت امتحان پیشنهادی پایان سال 9 پاسخ آزمون شماره

4- درست 3- درست  2- درست  1- نادرست 

6- )الف( خانواده 5- )پ( تاریخ تولد - تنبلی - ایرانی بودن 
8- )الف( خانواده و همساالن 7- )ب( اقناع   

10- )ب( صعودی 9- )ت( انتسابی - انفعالی   
12- )ب( منابع ثروت 11- )پ( انسداد اجتماعی   

14- )ب( عقاید و ارزش ها 13-)پ( تعارض فرهنگی   
15- )ت( هر سه مورد درست است.

16- از خودبیگانگی تاریخی و ازخودبیگانگی فطری
17- جهان های اجتماعی که براساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش حق برخوردار نیستند.

18- الف( ایرانیان با پذیرش اسالم به تفسیری توحیدی از هویت خود دست یافتند.
ب( عقاید و ارزش های توحیدی اسالم ، ایران را به جهان اسالم ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت هویت بخشی از جهان اسالم درآمد.
پ( زبان فارسی به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسالم ، به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسالم درآمد.

19- بخش هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت.
20- جهان اجتماعی هویتی دارد که به آن هویت فرهنگی جهان اجتماعی گفته می شود. این هویت براساس عقاید و ارزش های اجتماعی 
آن شکل می گیرد. هویت فرهنگ جهان اجتماعی گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است. هویت اجتماعی افراد ، محصول عضویت 
گروهی آن هاست مانند شهری بودن یا روستایی بودن. در جامعه ، هویت اجتماعی فرد با توجه به هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد.

21- در محدوده سطحی هنجارها و نمادها - در سطح عقاید - در سطوح عمیق تر مثل آرمان ها و ارزش های اجتماعی
22- جهان اسالم عناصر عقلی را پذیرفت ولی عناصر اساطیری و مشرکانه را نپذیرفت.

23- مصر - ایران
24- جهان غرب طی جنگ های صلیبی ، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی و پذیرش برخی الیه های آن ، بدون این که به جهان اسالم 

بپیوندد تحوالت هویتی پیدا کرد.
25- تعداد جمعیت - محدوده سنی جمعیت - روستایی یا شهری بودن جمعیت - بیکار یا شاغل بودن جمعیت

26- راه گسترش هر فرهنگ شناخت )اندیشیدن( ، پذیرفتن و عمل کردن به آن است. عامل و حامل فرهنگ و معانی هر جهان 
اجتماعی اعضای آن جهان اجتماعی هستند.

27- کاهش جمعیت موجب کاهش اعضای حامل و عامل معانی حق می شود.
28- فرزندآوری و تأمین جمعیت

29- غرب زدگی ) جالل آل احمد( - بازگشت به خویشتن )دکتر علی شریعتی(- خدمات متقابل اسالم و ایران )شهید مرتضی مطهری(
30- هرگاه موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد ، دارای قدرت است. دو نوع فردی و اجتماعی 

31- علم ، ایمان ، تقوا ، هنر ، احترام و ...
32- مقبولیت : خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آن ها اعمال می شود.

       مشروعیت : حق و باطل بودن است.
33- غیر مشروع


