
  14مدیریت آموزش و پرورش منطقه               نام و نام خانوادگی: 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه پیام غدیر             کالس: دهم انسانی ومعارف 

 1399-1400پایان دوم                       نام دبیر: آقای فیض آبادی 

 تاریخ امتحان:           ومعارف   رشته تحصیلی: علوم انسانی

 شماره:
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 صفحه  1تعداد برگ سؤال:   دقیقه  60مدت امتحان:  
 

 بارم سؤال ردیف 

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. الف 

 است فلسفی  مو کنش انسان وابسته به عل( 1

 به فعالیتی که انسان انجام می دهد کار اجتماعی می گویند. ریاضی و تجربیدر علوم ( 2

 « است. وینیکت عضویت اعضا در بدن موجودات زنده و تنظیم آن ها »( 3

 به کنش اجتماعی و پیامدهای آن، نظام اجتماعی گفته می شود. ( 4

2 

 عبارات زیر را کامل کنید.  ب

کنند به شدت رواج  هایی که اهداف دنیوی را به وسیله علوم تجربی تعقیب می..... کنشدر جهان ..............( 5

 یابد.می

 تنوع اراده و اختیار، سبب پیدایش ................... می شود. ( 6

 ....................... هستند.های تر دانستن یک قوم یا گروه خاص و استعمار از عقاید و ارزش رگرایی و بنژاد ( 7

 گیرند.جوامع در یک خط قرار می  همه در نگاه ....................... به تاریخ بشر، ( 8
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 ( مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.9 ج

 جهان اجتماعی واقعی قلمرو  الف( 

 تبلیغ و اقناع ب( 

 تنبیه ج(  

 هویت انسان  اجزاءد( 

 کند. می  تنبیهجهان اجتماعی ، افراد متناسب با خود را ( 1

 ارزشهای خود را ترویج کند.  د کوش جهان اجتماعی می ( 2

 خودآگاهانه، ناخودآگاهانه( 3

 ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند.( 4
 

 

2 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 1 تعریف کنید؟ موقعیت اجتماعی را (  10 

 1 علل تعارض فرهنگی را ذکر کنید؟ ( 11 

 5/1 را تعریف کنید. جامعه پذیریالف( بخش آگاهانه هویت ما را تعریف کنید؟       ب( ( 12 

 1 قلمرو واقعی جهان اجتماعی را توضیح دهید؟ (  13 

 1 را تعریف کنید.  مثبت  تحول فرهنگی (  14 

ـ    کامل دهید؟به سؤاالت زیر پاسخ  ه

 1 کهولت و مرگ جهان های اجتماعی را توضیح دهید؟(  15 

 5/2 را تعریف کنید؟ تاریخیرا تعریف کنید؟         ب( از خودبیگانگی  غرب زدگی ( الف( 16 

 5/1 دهد؟تزلزل فرهنگی در چه هنگامی رخ می (  17 

 2 جهان غرب چه بود؟ در  تأثیر انقالب اسالمی  (  18 

 نظام سیاسی را تعریف کنید؟ ( الف( 19 

 راه گسترش هر فرهنگ چیست؟ توضیح دهید. ب(        
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