
 بسمه تعالی   

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 متوسطه دوم دولتی خوارزمی غیرمدرسه 

 1جامعه شناسی    : درسامتحان داخلی  االتؤس                                                                                       

 1صفحه            19:   تعداد کل سؤاالت                   1400 دینوبت:                    دهم انسانی  :پايه                             رجبی  دبیر : نام 

 بارم نمره سؤال رديف

 غلط گزینه های زیر را مشخص کنید. صحیح و 1

 است. قطعیارادی کنش انسان  پیامدالف ( 

 پدیده های اجتماعی بعد محسوس و عینی ندارند. همه( ب

 جهان متجدد رویکرد دنیوی و معنوی دارد.ج(

5/1 

 کنید پرمناسب  کلماتجاهای خالی را با  2

 الف(............... ازجنس هدف و مقصود هستند.

 آرمانهای اجتماعی در .................... متبلور می شوند. ب ( 

 پیامدهای آن ............... می گویند.( به کنش اجتماعی و ج 

5/1 

 .نیست بیرونیکدام یک از کنش های زیر  3

 به خاطر سپردند (       راه رفتنخندیدن       ج ( ب ( گریه کردن   الف ( 

5/0 

 پاسخ کوتاه دهید.به سؤاالت زیر  4

 دو نهاد مهم اجتماعی را نام ببرید؟الف ( 

  از چه نوع تفاوتی است؟کالن و اعتقادات اصلی باز می گردد  که به ارزشهایتفاوتهایی ب (

 ؟وجود نظریات متفاوت درباره هویت نشانه چیستج (

 جهان اجتماعی بر اساس چه نوع آگاهی هایی شکل می گیرد؟د ( 

2 

 پدیده های زیر را روی پیوستار خرد و کالن قرار دهید. 5
 نظام آموزشی، کالس، مدرسه

 کالن میانه خرد 

75/0 

 فردی و اجتماعی بودن ویژگی های زیر را مشخص کنید. –در جدول زیر اکتسابی و انتسابی بودن  6
 ویژگی               

 

 

                

 

       1 

 1        چه تفاوتی میان جهان اجتماعی و موجود زنده وجود دارد؟ 7

 نمره ورقه
 

  با عدد
 

 نمره تجديد نظر

  با عدد

  با حروف
 

  با حروف

 تاريخ و امضاء                                                   زهرا رجبی    نام ونام خانوادگی دبیر  : تاريخ و امضاء                                                  زهرا رجبی      : نام ونام خانوادگی دبیر 

 1400/ 10 / 19تاریخ امتحان :   

 صبح 30/10     ساعت شروع :

 دقیقه 70    مدت امتحان : 

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

 : ام کالسن

 انتسابی                   فردی                      اجتماعی           اکتسابی                         ویژگی

 دختر بودن

 معلم بودن

 

 

 

 

 



 

 بارم نمره 2صفحه                                                سؤال  رديف

 پیامد ارادی ورزش کردن و سیگار کشیدن را بنویسید؟ 8
 
 

1 

 1 در چه صورتی جهان اجتماعی و پیامدهای آن باقی  است؟ 9

 1 از ویژگی های کنش انسان ارادی بودن را توضیح دهید؟ 10

 1 فرصت و محدودیت های زبان را بنویسید؟ 11

 1 قلمرو آرمانی چیست؟ 12

 1 نگاه جهان اسالم به طبیعت را بنویسد؟ 13

 1 جوامع چگونه از حق به سوی باطل گام بر می دارند؟ 14

 1 جوامع تک خطی را توضیح دهید؟ 15

 1 پدیده های اجتماعی چه تفاوتی با پدیده های طبیعی دارند؟ 16

 1       چگونه در گستره جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ماعی قرار دارند هر یک از موجوداتی که بیرون جهان اجت 17

 75/0 ؟منظور از الیه های سطحی جهان اجتماعی چیست 18

 1 چه عواملی سبب پیدایش جهان های مختلف می شود؟ 19

 20 جمع نمرات   

  رجبیموفق باشید /     
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