


: خانوادگی نام و تعالینام : بسمه امتحان  تاریخ

محل

آموزشگاه  مهر

: پدر ونام آموزش سوسنگرداداره پرورش  : امتحان  ساعت

: فرهنگدبیرستانانسانیدهمپایه دقیقه   75 : امتحان  زمان

: درس شناسینام تحصیلی1جامعه :95-69سال دبیر ساکینام خانم  
امتحانیسواالت ردیف  بارم 

1 

کنید؟ مشخص را غ یا ص پاسخ

فرهنگیالف( است.جامعههویت افراد اجتماعی هویت از تر گسترده

شود.ب( می انجام رسمی غیر و رسمی صورت دو به تنبیه و تشویق

ایج( پدیده شود.غریزیفرهنگ می داده نسبت فرد به و است

اجتماعید( هویت گیری شکل در که است.فرایندی اجتماعی کنترل دارد تاثیر افراد

1 

2 

کنید؟ کامل را زیر عبارات

دهد.الف( می شکل ................. اساس بر را خود هویت غرب جهان

نامندب( می ............... را غرب جهان برابر در غربی غیر جوامع خودباختگی

ایج( واژه بهایستجهان اشاره برای رود.که می کار به .....................

شود.د( می منجر هویت بحران به تواند می ..........................

2 

3 

تستی سواالت

باشد. می .................. اجتماعی تحرک از مثالی شود تاکسی راننده که پزشک یک فرزند الف(

نسلی-4صعودی-3افقی-2نزولی-1 درون

ماه شهریور متولد هویتی ویژگی گزینه کدام دهد.59ب( می نشان درست را

متغیر-انتسابی-4متغیر-اکتسابی-3ثابت-انتسابی-2ثابت-اکتسابی-1

5/0  

گستره 4 در چگونه طبیعی گیرند؟موجودات می قرار اجتماعی  1جهان

ببرید؟ 5 نام را اجتماعی نهادهای ترین  1مهم

ر 6 اجتماعی جهان ببرید؟تغییرات نام  1ا

ارزش 7 و عقاید شناخت مهم ابزار ببرید؟هادو نام 5/0را  

کنید؟ 8 تعریف مثال با را اجتماعی 75/0هنجار  

شود؟) 9 می تقسیم دسته چند به فردی بزنید(هویت  1مثال

کنید؟ 10 تعریف را انتسابی و اکتسابی های  1 ویژگی

های 11 ببرید؟پیشگیریروش نام را اجتماعی رویهای کج 5/1از  

ببرید؟ 12 نام را هستند اجتماعی کنترل و پذیری جامعه فرآیند در که اسالمی فرهنگ عنصر 5/0دو  

کنید؟ 13 تعریف را اجتماعی 75/0تحرک  



جهان 14 است؟در چگونه افراد اجتماعی تحرک اسکان  1سکوالر

بزنید( 15 مثال ( چیست؟ مثبت فرهنگی تحول از  1منظور

دهد؟ 16 می رُخ زمانی چه فرهنگی  1تزلزل

است؟ 17 چگونه مستشرقان یدگاه از اسالم جوامع فرهنگی  1هویت

یونان 18 فرهنگ و عناصر کدام اسالم راجهان روم 5/0پذیرفت؟و  

بنویسید؟ 19 را فرهنگی خودبیگانگی  1انواع

دارد؟ 20 اجتماعی جهان در تاثیری چه چیست جمعیت کاهش یا  1افزایش

است؟ 21 شده جمعیت سالمندی و پیری باعث غربی جوامع در عواملی  1چه

کل  20جمع


