
  14مدیریت آموزش و پرورش منطقه               نام و نام خانوادگی: 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه پیام غدیر             کالس: دهم انسانی ومعارف 

 1399-1400دوم   ی پایان                      نام دبیر: آقای فیض آبادی 

 تاریخ امتحان:           ومعارف   رشته تحصیلی: علوم انسانی

 شماره:
 ساعت شروع امتحان:   1نام درس: جامعه شناسی

 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 

 شود. گفته می کنشدهد  به فعالیتی که انسان انجام می فلسفی ( در علوم 1

 شود. به آگاهی انسان وابسته است. یعنی تا آگاهی انسان نباشد، انجام نمی اراده( 2

 است.   عتباریا( عضویت اعضا در جهان اجتماعی و تنظیم آنها 3

 شود. ( به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ، هنجار اجتماعی گفته می4

2 

 ت زیر را کامل کنید. عبارا ب

 هر بخش از جهان اجتماعی که از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت انسان باشد .................... است. ( 5

 علوم ................ توان داوری درباره فنون و روش های اجرائی را دارد. ( 6

 یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیر است.( منظور از جهان ....................... 7

 شوند. های اجتماعی مختلف میها و همچنین تنوع اراده آنها، سبب پیدایش جهان.......... انسان و  ( تنوع ...........8

5/2 

 ( مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.9 ج

 ماکس وبر الف( 

 خودآگاه هویت ناب( 

 ج( ابعاد هویت انسان

 پیامبران و اولیای الهی د( 

 شناسیم( بخشی از هویت ما، که برای ما پنهان است و آن را نمی1

 ( جسمانی، نفسانی و اجتماعی2

 ابعاد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان  ( 3

 قفس آهنین ( 4
 

 

2 

  پاسخ کوتاه دهید.به سواالت زیر  د

 5/1              را توضیح دهید.         تشویق و تنبیه( الف( روش  10 

 1 را تعریف کنید؟  کنترل اجتماعی(  11 

 1 ( ویژگی جوامع نژاد پرست را توضیح دهید. 12 

 1 تحرک اجتماعی صعودی را تعریف کنید؟ (  13 

 1 تعارض فرهنگی را تعریف کنید؟ (  14 

ـ    سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟به  ه

 1 در جوامع مختلف بر چه اساسی تغییرات هویتی را تشویق یا تنبیه می کند؟ (  15 

 5/2 را تعریف کنید؟ از خودبیگانگی تاریخی ب(            را تعریف کنید؟       فرهنگی ( الف( از خودبیگانگی16 

 2 غرب، باعث چه تحوالتی در جهان اسالم شده است؟   نظامی و  سیاسی ( قدرت17 

 1 قدرت اجتماعی چگونه تحقق پیدا می کند؟ (  18 

 5/1 را تعریف کنید.  دموکراسیب(             علت پیری و سالمندی جمعیت جهان غرب چیست؟( الف( 19 

  موفق باشید 

 


