
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانایی کارهای بسرگ را نذارد.کنذ چه بسا که مور کوچک سرگرم میاآن که خود را به 

 بارم سواالت ردیف

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنیذ. 1

 ؼًَذ. الف( پیاهذّای غیرارادی کٌػ اًعاى قطؼی ّعتٌذ، یؼٌی حتوا اًجام هی

 ؼٌاظذ. کٌٌذ ػلن هی ّای فراتجربی )ػقلی ٍ ٍحی( اظتفادُ هی ب( جْاى هتجذد فقط ػلَهی را کِ از رٍغ

 ؼَد. کذام بذٍى دیگری هحقق ًوی اًذ ٍ ّیچ ّا بِ یکذیگر ٍابعتِ ّا ٍ هحذٍدیت فرصتپ( 

 ّا ّعتٌذ. ّا آثار ٍ پیاهذ آى ّای اجتواػی ّعتٌذ ٍ ظایر پذیذُ ّای اجتواػی خردتریي کٌػ ت( پذیذُ

 ؼَد. یتَجْی یا اگاّی ٍ جْل هردم تؼییي ه ّا بر اظاض تَجِ ٍ بی ث( حق ٍ باطل بَدى ػقایذ ٍ ارزغ

 ج( جْاى اظاطیری ًَػی جْاى هؼٌَی اظت.
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 جمالت زیر را کامل کنیذ. 2

 رٍد. کار هی ّای بسرگ بِ ای اظت کِ هؼوَالً برای اؼارُ بِ هجوَػِ الف( .......... ٍاشُ

 ب( .......... ؼیَٓ کٌػ اجتواػی اظت کِ هَرد قبَل افراد جاهؼِ اظت.

 .......... از جٌط ٍظیلِ برای رظیذى بِ ّذف ّعتٌذ.پ( .......... از جٌط ّذف ٍ 

 ت( جْاى هتجذد رٍیکرد .......... دارد.

ّها ّعهتٌذ    یک جْاى اجتواػی خَاّاى رظیذى بهِ آى ّای هؽترکی کِ اػضای   ث( بِ هجوَػِ اّذاف ٍ ارزغ

 گَیٌذ. .......... هی

3 

 ستون راست و چپ را به هم وصل کنیذ. 3

 

 ( پیاهذ ارادی کٌػ1 دّذ. اًعاى اًجام هیالف( فؼالیتی کِ 

 ( کٌػ اجتواػی2 ّاظت. گر ًاظر بِ دیگراى ٍیصگی ٍ اػوال آى ب( آگاّی ٍ ارادُ کٌػ

 ( ارادی بَدى کٌػ3 پ( بِ ارادُ افراد اًعاًی ٍابعتِ اظت.

 ( کٌػ4 گیری بر ظر دٍراّی اؼارُ دارد. ت( بِ تصوین

 ن

1 

 

 

 

 

 

  

 16 اداره آموزش و پرورش منطقه

 )غير دولتي(  فدکمجتمع آموزشي دخترانه 

  99 - 1400  اولنوبت امتحان 

 

 نمره : 

 امضاء دبير:

    :گينام و نام خانواد

 1شناسي جامعه نام درس:

 دهم انساني پایه و رشته:

 صبح      ساعت آزمون: 

 دقيقه    75   :زمان آزمون

 10/99/   : تاریخ آزمون 

 نام دبير: خانم مؤمني 

 3تعداد صفحات: 

  1 صفحه:



 بارم دّن اًعاًی 1 ؼٌاظی ظؤاالت جاهؼِ ردیف

  گسینه صحیح را انتخاب کنیذ. 4
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 باؼذ؟ ّای زیر حاصل کٌػ اجتواػی اًعاى هی یک از پذیذُ الف( کذام

 ( بیاباى4 ( قٌات3 ( فلسات2 ( رٍدخا1ًِ

رفغ ًیازّای هؼیٌی از افهراد جاهؼهِ ؼهکل     ّا، ٌّجارّا ٍ ًوادّایی کِ برای ای از ػقایذ ٍ ارزغ ب( بِ هجوَػِ

 گَیٌذ؟ گیرد چِ هی هی

 ( جْاى اجتواػی4 ( ظاختار اجتواػی3 ( ًْاد اجتواػی2 ( ًظام اجتواػی1

 ؼًَذ؟ یک از هَارد زیر پذیذٓ اجتواػی هحعَب ًوی پ( کذام

 ( راّپیوایی4 ( احَالپرظی کردى3 ( دبیرظتاى2 ( اضطراب1

 :بَدى هؽخص کٌیذ« رٌّی»ٍ « ػیٌی»ٍ « کالى»ٍ « خرد»اجتواػی زیر را از جْت  ّای ت( پذیذُ

 «ّذیِ دادى برای تَلذ یک دٍظت –ػذالت اجتواػی »

 ػیٌی ٍ کالى –( رٌّی ٍ خرد 2رٌّی ٍ خرد                              –( ػیٌی ٍ کالى 1

 رٌّی ٍ کالى –( ػیٌی ٍ خرد 4  ػیٌی ٍ خرد                            –( رٌّی ٍ کالى 3

ّایی کِ بِ حَزٓ ًوادّا ٍ  ٍتاگردد از ًَع .......... اظت ٍ تف ّا ٍ اػتقادات اصلی بازهی ّایی کِ بِ ارزغ تفاٍت ث(

 باؼذ. گردد از ًَع .......... هی ٌّجارّا بازهی

 ّای درٍى جْاى اجتواػی تفاٍت –ّای هیاى جْاى اجتواػی  ( تفاٍت1

 ّای هیاى یک جْاى اجتواػی تفاٍت –ّای درٍى جْاى اجتواػی  ( تفاٍت2

 ّای درٍى جْاى اجتواػی تفاٍت –ّای درٍى جْاى اجتواػی  ( تفاٍت3

 ّای هیاى یک جْاى اجتواػی تفاٍت –ّای هیاى یک جْاى اجتواػی  ( تفاٍت4

کٌٌذ ٍ با ػوهل بهر اظهاض     ّای حقیقی حقیقت را بِ .......... ٍارد هی جَاهغ هختلف با ایواى بِ ػقایذ ٍ ارزغ ج(

 کٌٌذ. ّا حقیقت را بِ .......... خَد ٍارد هی ّواى ػقایذ ٍ ارزغ

 قلورٍ آرهاًی خَد –( فرٌّگ ػوَهی خَد 2قلورٍ آرهاًی خَد                   –( قلورٍ ٍاقؼی خَد 1

 قلورٍ ٍاقؼی  –( قلورٍ آرهاًی خَد 4قلورٍ فرٌّگ ػوَهی              –( قلورٍ آرهاًی خَد 3

 سؤاالت پاسخ کوتاه

 5/0 گیرًذ؟ هَجَدات طبیؼی ٍ هاٍرإطبیؼی چگًَِ در گعترٓ جْاى اجتواػی قرار هی 5

 5/0 زباى گفتاری افراد بِ کذام ٍیصگی کٌػ اؼارُ دارد؟ 6

 5/0 ؼَد؟ ًعلی بِ ًعل دیگر هٌتقل هی فرٌّگ چگًَِ از 7

 5/0 تری دارد؟ ّا اّویت بیػ کذام بُؼذ پذیذُ 8

 5/0 هٌظَر از جْاى هتجذد چیعت؟ 9

 5/0 ؼَد؟ ّایی تٌگ هی در جْاى هتجذد ػرصِ بر چِ کٌػ 10

 5/0 ؼَد؟ چگًَِ ؼٌاختِ هیحق ٍ باطل بَدى ّر الیِ از جْاى اجتواػی  11



 بارم دّن اًعاًی 1ؼٌاظی  جاهؼِظؤاالت  ردیف 

 پاظخ کاهل

 اجتواػی( –بیرًٍی( ٍ )فردی  –ّای زیر را هؽخص کٌیذ. )درًٍی  اًَاع کٌػ 12

 ( ظالم کردى4( صحبت کردى                  3( تخیّل                 2( راُ رفتي                 1

1 

 1 را بٌَیعیذ. )ّرکذام یک هَرد(تفاٍت ٍ ؼباّت هَجَد زًذُ ٍ جْاى اجتواػی  13

 1 هَرد(  2ّای ػویق جْاى اجتواػی را با ّن هقایعِ کٌیذ. ) ّای ظطحی ٍ الیِ الیِ 14

 1 خطی بِ جْاى اجتواػی را تَضیح دّیذ. دیذگاُ تک 15

 1 کٌٌذ؟ ّای اجتواػی را بر چِ اظاظی ارزیابی هی جْاى 16

 1 هَرد( 2ٍِبر را بٌَیعیذ. )ّای جْاى هتجذد از ًظر هاکط  ٍیصگی 17

 1 ّا ظخي بگَیٌذ؟ تَاًٌذ دربارُ حق یا باطل بَدى ػقایذ ٍ آرهاى ّای اجتواػی ًوی کذام جْاى 18

 ها فعالیت 19

 ّاظت؟ جسیرُ ػربعتاى جسء کذام دظتِ از تفاٍت ّای جْاى اظالم ٍ جْاى اجتواػی ؼبِ الف( تفاٍت

 ًعبت بِ جَاهغ اظت؟ب( پذیذُ اظتؼوار ًتیجِ کذام دیذگاُ 
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 02 موفق باشیذ 

 ًورُ با ػذد: ًورُ با حرٍف:  اهضاء دبیر:

 

 


