
 

دبیرستان بوستان امامت         پایه دهم علوم انسانی                            1آزمون نوبت دوم  درس جامعه شناسی   

 
2تعداد صفحات سوال :            دقیقه03مدت امتحان :             03/2/1033حان:  تاریخ امت     نی     : خانم حسینام دبیر  

 

سواالت درپاسخنامه خودداری شود.  کلیه فقط  ذکر شماره گزینه درست نوشته شود. واز نوشتنتوجه ** سواالت تستی   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نمره 0گزینه صحیح را انتخاب کنید. -1  

 
به کدام ویژگی کنش می پردازد؟ (  چرا چنین کاری کردی؟)پرسش  -الف  

ثابت بودن-0ارادی                  -0آگاهانه                       -2هدف دار                      -1   

 
کدام گزینه دارای بعد معنایی و ذهنی بیشتری هستند؟ -ب  

گاهپارک فروش -درختان-2وسایل برقی                                               -روخود–ساختمان مسکونی -1   

قلم -دفتر -تخته سیاه-0خواندن سرود                                               -عقاید -رازو نیاز باخداوند-0   

 
اجتماعی اند. -----------سیاست واقتصاداز مهمترین -تعلیم وتربیت -خانواده-پ  
پایگاه-0                   پدیده    -0نهاد                        -2ارزش                    -1   

 
افراد همراه است. ------------با تغییراتی در  جدید کسب هویت های اجتماعی-ت  

تحرک اجتماعی-0ارزش های اجتماعی          -0موقعیت های اجتماعی                -2کنش های اجتماعی            -1   

 
پدید می آید. -----------یرفته و به رسمیت شناخته شود هویت هرگاه نوعی از عقاید وارزشها ازسوی افراد پذ-ث  

جهان فرهنگی-0فرهنگی جهان اجتماعی                   -0اجتماعی             -2فرهنگی اجتماعی             -1  

 
از عقاید و ارزشهای اجتماعی خود را نداشته باشد.دفاع ودرجایی بوجود می آید که جهان اجتماعی توان حفظ  ---------مسئله  -ج  
تحول فرهنگی-0تعارض فرهنگی          -0بحران هویت فرهنگی               -2تزلزل فرهنگی              -1   

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

  5/2جاهای خالی را باکلمات مناسب تکمیل کنید. -2

 

آنهامی شوند. -----------ارها موجب افراد با عمل کردن بر اساس ارزش ها و هنج-2-1  

 

است. -----------م فعالیت درحضور دیگران بدون آزار و انجا -----------رعایت حقوق دیگران -2-2  

 

یاباطل بودن واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی داوری کند.آن محدود نکندمی تواند درباره حق  -------اگرعلم را به معنای  ------ -2-0  

 

و تحرک اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند. ----------که دارد برخی  -----------هرجامعه ای به تناسب  -2-0  

 

است. -----------انجام می دهد  ------------انسان به دلیل اینکه کارهای خود را  -2-5  

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

1پیامدارادی و غیر ارادی روزه گرفتن را بنویسید؟   -0  

 

1فرهنگ با چه روشی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد؟ -0  

 

دیدگاه طولی درباره جوامع چه نظری دارد؟ -5  

 

1ش هستند؟ و کدام علوم ,علم بشمار نمی آید؟ کدام علوم درجهان متجدد مورد پذیر-6  

 
1هویت هرجهان اجتماعی براساس چه چیزی شکل می گیرد؟ -0  

 

1درچه صورتی تعارض فرهنگی دریک جامعه بوجود می آید توضیح دهید؟ -8  

 
1چرا دانشمندان به عبور از مرزهای فرهنگی تشویق می شوند؟  -9  

 



 

2دارد. نام برده و توضیح دهید؟  از خودبیگانگی فرهنگی چند معنا-13  

 

  فطرت -غرب زدگی                  ب-الف                 1  نام نویسندگان کتاب های ذکرشده را بنویسید؟ -11

 

1چرازبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسالم درآمد؟  -12  

 

  5/3نظام سیاسی چیست؟ -10

 

1تقسیم بندی فارابی ازنظام سیاسی را بنویسید؟  -10  

 

1یشرفت کدامند؟  ذکرچهارمورد.   پ رجید ایران در برابر موانع داخلی و خاسازوکارهای مقاوم سازی اقتصا -15  

 

  1چرا امروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت و عوارضی چون پیری و سالمندی جمعیت مواجه اند؟  -16

 
 
 
 
 
 
 

 


