
  

 
 جامعه شناسی دهم   نام درس:  

   

                                         ................زمان:                     ...........................................................................کالس:              1400/   10تاریخ امتحان:          /              ..................................................نام دبیر:  آقاي 

 

 ) دو و نیم نمره(  .جای خالی را با واژه مناسب پر کنید 

 پیامد غیرارادی کنش .......... و پیامد ارادی کش ........... است. (1
 جهان اجتماعی با انتقال ............ به نسل های بعد تداوم می یابد.  (2
 .به مجموع اهداف و ارزش های مشترک اعضای یک جهان اجتماعی .......... می گویند   (3
 علوم مبتنی بر ........ و ....... دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزش ها هستند. (4
 اشد .ترشح بیش از اندازه غده تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می شود که ناشی از تاثیر بُعد ...... بر ........ می ب (5
 در جامعه سرمایه داری هویت افراد بیشتر به ......... وابسته است و در جامعه اسالمی هویت به ........... وابسته است. (6

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

 )دو نمره(  .د یو غلط را مشخص کن  حیصح یعبارت ها

 گردش خون کنش محسوب می شود.  (1
 کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می گیرد. (2
 جهان اجتماعی که بر اساس خرافات شکل گرفته را فرهنگ باطل می گویند. آن بخش از  (3
 دانشجو بودن از نظر ویژگی هویت اکتسابی و ثابت است. (4

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

 )پنج نمره(  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 ویژگی های کنش را نام ببرید. (1
 انواع کنش را نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید. (2
  نهاد اجتماعی را تعریف کنید . (3
 ؟ علت تفاوت و تنوع جهان اجتماعی انسان ها چیست  (4
 ابعاد هویت انسان را بنویسید؟ (5

 

 

 

 هاي استان تهـراناداره کل آموزش و پرورش شهرستان  سؤال و پاسخ 

 شهــرري    2مدیـریت آمـوزش و پـرورش نـاحیـه 

 دانشجــو  دوم دوره غیردولتی دبیرستان

 *   امتحانات نوبت اول   401-400سال تحصیلی

   غلط       صحیح  
   غلط       صحیح  
   غلط       صحیح  
   غلط       صحیح  



 االت زیر پاسخ بلند دهید.به سو

 نمره(  5/1ارزش اجتماعی را تعریف کنید و مثال بزنید. ) (1
 نمره(  5/1رابطه جهان اجتماعی با جهان طبیعت چگونه است می باشد؟مثال ذکر کنید.)  (2
 نمره(  5/1الیه های سطحی و الیه های عمیق جهان اجتماعی چیست ؟ )چهار مورد()  (3
 نمره(  5/1هنجارهای جامعه چگونه شکل میگیرد؟)تفاوت میان ارزش ها و  (4
 نمره( 5/1نگاه تک خطی به جامعه را از نظر جامعه شناسان  شرح دهید. ) (5
 نمره(  5/1منظور از قلمرو واقعی و قلمرو آرمانی چیست؟ ) (6
 نمره(  5/1نگاه جهان متجدد و نگاه اسالم به طبیعت و بدن انسان چگونه است؟) (7

 

 

 


