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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1جامعه شناسی سواالت امتحانی درس:

  25/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  15تعدادسوال:  1071کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  1جامعه شناسی االتسؤ  سوال

1  

   غلط را مشخص کنید.و  صحیح در عبارات زیر موارد 

    غ     ص    هویت دینی  ومعنوي افراد نمی تواند بروز و ظهوراجتماعی داشته باشد.  در یک جهان سکوالر،الف)

    غ     ص        بندي در کشورهاي مختلف یکسان است.   دهر بندي مشاغل وجود دارد و دهدر همه کشورها رب)

                           غ     ص                            دارد.           هتعارض فرهنگی اضطراب و نگرانی هاي اجتماعی فراوانی به همرا)پ

75./  

2  

  .ي خالی را با عبارات مناسب پر کنیدهاجا

  ............................تنبیه و مجازات.تبلیغ و اقناع، .........روشهاي پیشگیري از کجروي اجتماعی عبارتند ازالف)

  در طبیعت مجاز می داند.است که هردخل وتصرفی را رزش هاي آن به گونه اياو ......جهان متجدد.........نگاه ........ب)

  تزلزل فرهنگی می تواند به ........................................منجر شود.)پ

  یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود.پیامدهاي ارادي کنش انسانی ...................................است.)ت

............................است یعنی بر اساس آگاهی و اراده افراد به هاه و نظم آنموجودات زنداعضاء در بدن )عضویت ث

  تغییر نمی کند. ءوجود نمی آید وبه همین دلیل با اراده اعضا
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3  

  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.

  رمند عادي درمی آید چه نوع تحرکی پیدا کرده است؟)مدیراداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود به صورت کا1-3

  رك عموديتح -د            تحرك نزولی          - ج               تحرك افقی     - ب          تحرك صعودي        -الف

چه را  دبا انتظارت جامعه انجام می گیر انطباق افراد فرهنگ جامعه و  براي پذیرش )به مجموعه فعالیت هایی که 2-3

  می گویند؟

  جامعه پذیري - د     امر به معروف                 - ج               هویت اجتماعی -ب           کنترل اجتماعی      -الف

  هویت فرهنگی جهان اجتماعی پدیده اي گسترده تر از..............................است.) 3-3

  نظام اجتماعی - د            هویت اجتماعی افراد - ج           ارزشهاي اجتماعی - ب              جهان اجتماعی -الف

  تشویق و تنبیه به دو شیوه .................................. انجام می شود.) 4-3

  واجتماعی فردي - د        امربه معروف ونهی ازمنکر     -ج      رسمی وغیررسمی     - ب      آشکار وپنهان         -الف

  

2  

  

  





٣ 
 

نام و نام خانوادگی  
 رمصحح/دبی

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

10 

  دو مورد از آثاري که در نقد رویکرد تقلیدي به فرهنگ غرب توسط متفکرین اسالمی تدوین شد را نام ببرید.
  
  
  

1  

11  

  خودباختگی فرهنگی را تعریف کنید.
  
  
  
  
  
 

1  

12  

  اقتصاد را تعریف کنید. نهاد
  
  
  
  

1  

13  

  در چه صورت تغییرات و تحوالت فرهنگی یک جامعه مثبت است؟
  
  
  
  
  

1  

14  

  منظور از سیاست هاي جمعیتی چیست؟
  
  
  
  

1  

15  

  دو مورد از تاثیرات انقالب اسالمی بر هویت ایرانی را بنویسید.
  
  
  
  
  
  

1  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1جامعه شناسی سواالت امتحانی درس:

  25/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  یقهدق 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  15تعدادسوال:  1071کالس:  فرخانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

 

  بارم  1جامعه شناسی پاسخنامه  سوال

   غلط را مشخص کنید.و  صحیح در عبارات زیر موارد   1
                                                         ص )پ                       غ ب)                       ص الف)

75./  

  .ي خالی را با عبارات مناسب پر کنیدهاجا  2
  تکوینی)ثاحتمالی                   )تبحران هویت                )پدنیوي                  ب)تشویق وپاداش        الف)

  

5/2 

  

3  
  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.

           کنترل اجتماعی      - الف)3-2               تحرك نزولی         - ج)1-3
      رسمی وغیررسمی     - ب) 3- 4          هویت اجتماعی افراد -) ج3-3

2  

4  
  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

  درونی و بیرونی -ج       جهان- ث       عقل و وحی-ت     اقناع-پ       عقاید و ارزشها - ب     فرهنگ -الف
  جوامع غیر غربی در برابر کشورهاي غربی را غرب زدگی گویند. - چ

5/3  

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  5
  جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرك اجتماعی گویند.

75./  

  دفاع از عدالت و حقوق انسانها- حمایت از مستضعفینحق:  6
  تجاوز به حقوق دیگران- بی عدالتی- ظلمباطل:

1  

  1  4درس اول صفحه  7

  اکتسابی-متغیر-اجتماعی  8
  انتسابی-ثابت- اجتماعی-ایرانی بودن

5/1  

  1  اساطیري وسکوالر و دنیويجهان اجتماعی مشرکانه   9

  1  بازگشت به خویشتن مطهري- غرب زدگی جالل آل احمد 10

  1 89درس دوازده صفحه  11

عه کنش ها،روابط و قواعدي که حول تولید و مصرف کاال و خدمات و توزیع ودرآمد و ثروت صورت می گیرد.نهاد مجمو  12
  اقتصادرا شکل می دهد.

1  

  1  84درس یازده صفحه  13

  1  104درس چهارده صفحه  14

  1  شداسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر -ایران به صورت قلب تپنده بیداري اسالمی درآمد  15

  20  »موفق باشید«  


