
 

                                                                         صبح8ساعت شروع:  بسمه تعالی                      سواالت درس:جامعه شناسی دهم

   دقیقه 30: متحاناوقت 

 مالدارمقدم مرضیه  نام دبیر:  :  تاریخ امتحان نام ونام خانوادگی دانش آموز: 

 صفحه2تعدادصفحات :   غیر انتفاعی علوم  رستان :یدب 1400:سال تحصیلی

 بارم دانش آموزگرامی درکمال آرامش پاسخ دهید             همانا بایادخدادلهاآرام می گیرد  ردیف

 یا نادرستی جمالت ذیل رامشخص نمایید:   درستی(   1 

 1                                     الف(فرصت ها ومحدودیت ها اجتماعی هیچ رابطه ای باهم ندارند. الف( صحیح          ب(غلط      

 ب(تزلزل فرهنگی می تواند به بحران هویت منجر شود.               الف( صحیح         ب( غلط 

 نمایید: گزینه صحیح راانتخاب         (2

   ؟عوض شدن هوای کالس بعد از باز کردن پنجره ..........کنش است الف 
 د( معنادار بودن      ج(آگاهانه      ب( پیامد ارادی       الف(پیامدغیر ارادی

0.5 

        کدامیک ازموارد زیر از فرصت ها ومحدویت های جهان متجدداز نگاه وبر نیست؟  ب
 ب(زوال عقالنیت  ذاتی        ج(زوال عقالنیت ابزاری          د(ویژگی های جهان متجدد        آهنینالف(قفس 

0.5 

                                                                        ؟ هویت اجتماعی جهان متجدد باهویت روانی واخالقی معنوی..........   ج
 رد است       د(آن را نادیده می گی ج(در برخی موارد باآن موافق     (ناسازگار استب   الف( همخوانی دارد   

0.5 

به کدام معنای از خود بیگانگی  که در مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خودرا از یاد می برند جوامع خود باخته ای  د
 گرفتار می شوند؟الف( فطری      ب(تاریخی       ج( حقیقی     د(مورد الف ب وج

0.5 

 جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید (    3     

 0.5 در جهان اسالم ............در فرایند های جامعه پذیری وکنترل اجتماعی نقش مهمی دارد.  الف 

 0.5 هویت های اجتماعی جدید با تغییراتی در ............همراه است. کسب  ب

                                                                              مفاهیم ستون دوم اشاره دارد زتعاریف ستون اول به کدامیک ا     4 

2 

 الف(هنجار                      مجموعه آگاهی های مشترک افراد                   الف(
 شیوه انجام کنش اجتماعی                                                  ب(فرهنگب(
 امع غیر غربی در برابر جهان غرب                       ج(غرب زدگی  خودباختگی جوج(

 د(سیاست     به هدفی معین                 د(اعمال قدرت سازمان یافته برای رسیدن 

 "به سواالت ذیل پاسخ کوتاه دهید " 

 0.5 ؟  ها را نام ببرید  ن  دانشمندان جهان اجتماعی را برچه اساسی تقسیم بندی می کنندآ     5     

 0.5 ؟ اقعی وارد می کنندوچگونه برنامه ریزان فرهنگی بخشی از فرهنگ آرمانی رابه عرصه فرهنگ  6   

 0.5 ؟  دو ابزار مهم شناخت عقاید وارزش ها را نام ببرید 7  

 0.5 ؟ روی اجتماعی چه روشهای به کار گرفته می شود )یک مورد(برای پیشگیری وکنترل کج 8

 0.5 جوامع براساس چه چیزی برخی تغییرات هویتی خود را تشویق وبرخی را منع می کنند ؟         9   

 0.5 ؟ چه نامی یادمی شود   از هویت جهان اجتماعی به 10

 0.5 ؟ از نظر قرآن انسان چه هنگامی به شناخت حقیقت خود وجهان می رسد     11   

 ؟ رنوشت مشترک وحتمی بشریت می دانستندسنظریه پردازان غربی طی قرن بیستم چه چیز را  12
 

0.5 



 

 ؟ این بیت شعر از اقبال الهوری به چه موردی از جهان متجدد اشاره دارد 13     
     کاروان زندگی بی منزل است     درنگاهش ادمی اب وگل است  

0.5 

 0.5 ویژگی خانواده مطلوب چیست؟ به نظر شما مهم ترین  14     

 0.5 نوعی نظام سیاسی که ادعا می کند با خواست واراده اکثریت مردم سازمان می یابد؟  15

 0.5 راه نجات اقتصاد ایران وحیای هویت آن چیست؟  16

 0.5 ورود استعمار ونابودی هویت سیاسی واجتماعی فرهنگی جوامع کدام است؟ روزنه  17     

 0.5 مهم ترین پیامد انقالبها چیست ؟  18     

 پاسخ کامل دهید 

 1 ؟ امروزه جوامع غربی به چه علت هایی با مسئله کاهش جمعیت وعوارض پیری وسالمندی جمعیت مواجه است 19   

 

 1 ؟  دیگران تشریح می کندرسانه های مناسب این کارکردها را برای  دو کار کرد مهم خانواده که بااستفاده ار ابزار 20   

 1 ؟ بازگشت ایران به اسالم چگونه بازگشتی بود  21   

 1 علل درونی تحوالت فرهنگی چیست؟ 22     

 1 کدام جهان اجتماعی آدمی رااز حقیقت جهان خود بیگانه می کند ؟  23     

 1 شود؟در جهان معنوی ودینی چه نوع هویت هایی به رسمیت شناخته نمی  24     

 1 تفاوت مدار مشروعیت ومقبولیت چیست؟  25     



  بجنورد علوم دبیرستان  دهم شناسی جامعه درس جوابیه

  غلط الف

   درست ب

   الف جواب  الف ۲

  د گزینه جواب  ب

  ب گزینه د

   اجتماعی موقعیت الف ۳

 معروف امربه ب

 ( فرهنگ ) ب گزینه میشه الف سوال ۴

 (  هنجار) الف گزینه ب  سوال

 (  زدگی غرب) ج گزینه ج سوال

 ( سیاست) د دگزینه سوال

  عینی ذهنی ، دامنه اندازه ۵

 وتربیت تعیلم ۶

   وحی عقل۷

  وپاداش تشویق ، ومجازات تنبیه۸

 ها  وارزش عقاید۹

   اجتماعی جهان فرهنگی هویت۱۰

 بنگرد  جهان به توحیدی بانگاه ۱۱

  شدن ودنیوی سکوالریسم۱۲

 زدایی افسون۱۳

 ...... و  وصداقت همدلی ۱۴

 دموکراسی لیبرال۱۵

   مقاومتی اقتصاد۱۶

 اقتصاد۱۷

  هویتی تحوالت۱۸

 گرایی مصرف ، زندگی رفاه ، سن باالرفتن ۱۹

 وجوامع  انسانها  میان محبت ،پرورش فرهنگ انتقال۲۰

 بود خویشتن به بازگشتن۲۱

 اجتماعی  جهان واعضای افراد ومنفی مثبت نواوری۲۲

 سکوالرودنیوی ۲ اساطیری، مشرکانه  اجتماعی جهان۲۳

  کند می رانفی انسان والهی متعالی ابعاد که هایی هویت۲۴



  بودن وباطل حق  ، مشروعیت ۲۵

 افراد واراده خواست ، مقبولیت


