
 نام و نام خانوادگی:

  نام دبیر:

 جامعه شناسی درس:

 دهم پایه:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 سیب و سورانآموزش و پرورش شهرستان 

 

 02/03/1401 تاریخ:

 دقیقه70زمان:

 نام آموزشگاه

 1401خرداد نوبت:

 

 نمره سواالت ردیف

 مشخص کنید.عبارات صحیح و غلط را  1

 الف( افراد با عمل کردن براساس ارزشها و هنجارها به آنها تداوم می بخشند.

 ب( زندگی اجتماعی انسان ها برخالف زندگی سایر موجودات زنده متنوع است.

 ج( هر جهان اجتماعی تغییرات و تفاوت های مختلفی را درون خود می پذیرد.

 ران صورت می گیرد.د( کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگ

 ت(عامل اصلی هویت یابی جوامع غربی سرمایه داری است.

 حکومتی که در آن اکثریت مردم بر اساس فضیلت عمل می کنند دموکراسی نام دارد. ث(

3 

 جاهای خالی را تکمیل کنید. ۵

 می گویند.الف( در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد ......................... 

 ب( خرد ترین پدیده اجتماعی ............................ است که سایر پدیده های اجتماعی آثار و پیامدهای آن هستند.

 اولین و مهم ترین آشنایی های فرد با جهانی که در آن متولد شده است در ......................... می باشد.ج( 

 ،ارزشها و هنجارهای جامعه هستند ........................... می گویند.د( به کنش هایی که برخالف عقاید

 ت(اولین شرط بقای هر جامعه..............آن است.

 به فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق با انتظارات جامعه انجام می گیرد..........می گویند. ث(

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 1

 (روشی که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود چه نام دارد؟1

 د( تشویق و پاداش   ه پذیری                    ج( جامع    اجتماعی             ب( کنترل     اع         الف( اقن

 ماعی و متغیر می باشد؟( کدام یک از ویژگی های هویتی زیر اکتسابی و اجت2

 د( کوشا         دانش آموز               ج(            اورز           شب( ک                جوان    الف(

 نمی باشد؟( کدام یک از پدیده های زیر بیرون جهان اجتماعی 3

 د( رودخانه                       ج( بیابان                              صلح      ب(        ستارگان         الف( 
 در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟« وقت شناس بودن»و « ایرانی بودن»(به ترتیب ویژگی های هویتی4

 متغیر-فردی-ثابت/اکتسابی-اجتماعی-ثابت              ب(انتسابی-اجتماعی-متغیر/انتسابی-فردی-لف(اکتسابیا

 ثابت-اجتماعی-متغیر/اکتسابی-فردی-متغیر                د(انتسابی-فردی-متغیر/انتسابی-اجتماعی-ج(اکتسابی

 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 1

 الف(شیوه غیر رسمی تشویق و تنبیه توسط چه کسانی انجام می شود؟

 نشان دهنده تاثیر کدام بعد هویت بر بعد دیگر است؟ب( یک انسان با تقوا جهانی را تغییر می دهد 

 ج( علوم اجتماعی در چه صورتی می توان درباره حق و باطل بودن واقعیت ها و آرمان های اجتماعی داوری کند؟

 د( مدار مقبولیت و مدار مشروعیت در اعمال قدرت چیست؟
 (به کنش هایی که بر خالف عقاید ،ارزش ها و هنجارهای جامعه باشد چه می گویند؟ت

 برنامه ریزان فرهنگی از چه طریق زمینه تحقق آرمان ها و ورود آنها به قلمرو واقعی را فراهم می کنند؟ث(

3 



 نام و نام خانوادگی:

  نام دبیر:

 جامعه شناسی درس:

 دهم پایه:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 سیب و سورانآموزش و پرورش شهرستان 

 

 02/03/1401 تاریخ:

 دقیقه70زمان:

 نام آموزشگاه

 1401خرداد نوبت:

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. ۵

 الف(کنش اقتصادی:

 فرهنگی: ب(تحول

 :موقعیت اجتماعیج(

 د(آرمان اجتماعی:

2 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 6

 نمره5/1الف(نهاد اجتماعی چیست؟دو مورد از مهمترین نهاد های اجتماعی را نام ببرید؟

 

 

 

 نمره1ب(منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟

 

 

 

 

 نمره5/1ج(انواع خود بیگانگی را نام برده و توضیح دهید.

 

 

 

 

 نمره5/1اسالمی از دید مستشرقان چگونه هویتی است؟د(هویت فرهنگی جوامع 

 

 

 

 

 نمره5/1ت(انواع تحرک اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید.
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 خانوادگی مصحح................. نمره به عدد.................                                                             نام و نام 

 امضا  تاریخ و نمره به حروف...............                                                           

 

 

 



 نام و نام خانوادگی:

 کلاس: شماره ی

 نام دبیر:

 جامعه شناسی دهم  درس:

 پایه:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 سورانسیب  آموزش و پرورش شهرستان 

 متوسطه دوم مقطع 

 آموزشگاه..

 تاریخ:

 دقیقه      زمان:

 تعداد سوال:

 سال تحصیلی:

 نوبت:
 

 نمره سوالات ردیف

 درست _الف ۱

 درست_ب

 درست_ج

 نادرست_د

 درست_ت

 نادرست_ث

۳ 

 کنش_الف ۲

 کنش اجتماعی_ب

 خانواده_ج

 اجتماعی کژروی—د

 جمعیت_ت

 کنترل اجتماعی_ث

۳ 

 اقناع_الف ۳

 کشاورزدانش آموز یا _ب

 صلح_ج

 گزینه ب_د

۲ 

 خانواده همسالان  یا بوسیله عموم افراد جامعه_الف ۴

 نفسانی بر اجتماعی_ب

 اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند._ج

 مدار مقبولیت خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود._د

 مدار مشروعیت حق و باطل بودن آن است

 اجتماعیکژروی _ت

 با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی_ث

۳ 

 به آن دسته از فعالیت های روزمره انجام میدهیم کنش اقتصادی می گویند. _الف ۵

 به تغییرات اساسی که هویت اجتماعی را متحول می کنندتحول فرهنگی می گویند._ب

 ارد.منظور از موقعیت اجتماعی جایگاهی که فرد در گروه یا جامعه د_ج

به مجموعه اهداف و ارزش های مشترکی که یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آنها هستند آرمان _د

 اجتماعی می گویند.

۲ 

نهاد اجتماعی مجموعه ای از عقاید ارزشها هنجارها و نمادهایی که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جان  ۶

اجتماعی شیوه قابل قبول تامین بعضی از نیازهای افراد را مایع اجتماعی اختصاص پیدا میکند  یا هر نهاد 

 میسازد با متقابل شیوه های غیر قابل قبول را طرد می کند. خانواده تعلیم و تربیت سیاست اقتصاد

۵/۱ 



 نام و نام خانوادگی:

 کلاس: شماره ی

 نام دبیر:

 جامعه شناسی دهم  درس:

 پایه:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 سورانسیب  آموزش و پرورش شهرستان 

 متوسطه دوم مقطع 

 آموزشگاه..

 تاریخ:

 دقیقه      زمان:

 تعداد سوال:

 سال تحصیلی:

 نوبت:
 

درمواقعی که جهان اجتماعی با افزایش یا کاهش جمعیت روبرو می شود برای حل مشکلات جمعیتی چاره  ۷

ند و با همراهی و همکاری مردم تدابیر و راه حل هایی را به اجرا در می آورد که سیاست های اندیشی می ک

 جمعیتی گفته می شوند.

۱ 

 دو نوع یک خود بیگانگی تاریخی دو خود بیگانگی حقیقی یا فطری ۸

 اگر جهان اجتماعی فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند دچار از خود بیگانگی تاریخی میشود.

عقاید و ارزشهای یک جهان اجتماعی مانع از آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود آن جهان  اگر

 دچار از خود بیگانگی حقیقی می شود.

۵/۱ 

در دیدگاه مستشرقان هویت جامعه اسلامی توحیدی و حتی اساطیری هم نیست بلکه سکولار و دنیوی است و به  ۹

 ود می شود.ابعاد تاریخی و اجتماعی آن محد

۵/۱ 

 تحرک صعودی مثل کارمند یک اداره که مدیر آن اداره می شود. _۱ ۱۱

 تحرک افقی مثل منتقل شدن یک کارمند از یک بخش به بخش دیگر_۲

 تحرک نزولی مثل مدیر یک اداره که کارمند می شود. _ج

۵/۱ 

 .۰۲ ارزش دانش در عمل به آن است. 
 

  


