
 

 تعالی بسمه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(دبیرستان پسرانه  

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 
 

   انسانی  دهم نام کالس :                مقدم عاقلی آقای  نام دبیر :                       نام و نام خانوادگی :    

        10/1398/ 30  : تاریخ                    دقیقه75زمان :                                 جامعه شناسی نام درس :

 کلید 

 نمره به عدد : 
 امضاء : 

ظر
د ن

دی
ج

ت
 

 نمره به عدد : 
 شماره : امضاء : 

  نمره به حروف : نمره به حروف : 
 

 درست یانادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید : -1

 نمره5/0 غد :             نمره         5/0 ج :غ                                                 نمره    5/0 ص :ب                                  نمره    5/0 الف: ص

 نمره2درجای خالی کلمات مناسب قرار دهید :   -2

 نمره5/0  پدیده اجتماعی -د           نمره  5/0 پدیده اجتماعی: ج                  نمره 5/0 دیگران ب:                            نمره   5/0 قطعیالف:  

 نمره2:گزینه مناسب را انتخاب کنید -3

  نمره5/0تکوینی-2د: نمره         5/0 مستقل -2ج:                              نمره   5/0 هنجاری -1 ب:    نمره          5/0 هنجار اجتماعی-2 الف : 

 4: به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید :4

 نمره5/0 بازی کردن الف:

 نمره5/0 با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد ب:

 نمره5/0 باعث گسترش آن ج:

 نمره5/0 و عینی اندازه و دامنه و ذهنید: 

 نمره5/0 خرد و کالنه: 

 نمره5/0 بعد ذهنی پدیدهو: 

 نمره5/0 سطحی و عمیقز: 

 نمره5/0 وقتی اجزاء و الیه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریمح: 

 نمره10به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید: -5

 نمره1 طوری که فرد از بدو تولد  پس از آن نیز همچنان وجود دارد  متفاوت هستند بهالف : 

 نمره1واحد رخ می دهد نوع تفاوت هایی است که دردرون جهان اجتماعی  ازب: 

 نمره1 خیر بلکه درمراحل مختلف از یک خط تبعیت نمی کنند ج: 

 نمره1 ال می آوردخیر انسان دارای آگاهی و اراده است ولی وقتی با کنش انسانی پدید می آید الزام هایی را به دنبد: 

 نمره1 محدودیت هستند ولی عمل به آنها فرصت خوبی را به دنبال می آورده: 

 نمره1. افق و ظرفیت جدیدی را برای انسان فراهم می کند و ممکن است ظرفیت ها و توانمندی ها ی بشر را نادیده بگیردو: 

و این امر قدرت پیش بینی و پیشگیری حوادث را  داند و برای رسیدن به این اهداف از علوم تجربی استفاده می کنن متوجه اهداف دنیوی آدمیانز: 

 نمره1.   به انسان می دهد 

 نمره1 فرصت و محدودیت هایی را برای این جهان اجتماعی برمی شماردح: 

 نمره1 بعد از رنسانس یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیرغرب ن: 

 نمره1 نظر دانش آموز ی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید 


