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 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران 

  گلوگاهاداره آموزش پرورش شهرستان    بسمه تعالی

       دهن   پایه :                                جاهعه شناسی      سوال اهتحانی داخلی درس :
 دقیقه  62  دت اهتحان :ه             00      ساعت شروع اهتحان :                                                0311/  02/02    تاریخ اهتحان :

 شاهدآهوزشگاه :                                                                             نام و نام خانوادگی دانش آهوز :                                           
 

 بارم  ـــــــــــــــرح سوالشــــــــــــــــ ردیف 

  غحیح یا غلظ تَدى عثارات زیر را تٌَیسیذ. 1

   □ غ   □ظ  آرهاى جْاى اسالم تَحیذ است.      -

   □غ    □زًذُ یکساى ًیست. ظ   ًظن ٍ ّوکاری هیاى اعضای هَجَد-

   □غ    □است.  ظ   کٌص اجتواعی خردتریي پذیذُ اجتواعی-
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 پاسخ کَتاُ دّیذ. تِ سَاالت زیر  2

 ؟دٍ اتسار هْن ترای ضٌاخت عقایذ ٍارزش ّا چیست-

 یکی از هتفکراًی کِ درتارُ ٍیژگی ّای جْاى هتجذد اًذیطیذُ کیست؟-

 تیطتری دارًذ ًٍقص حیاتی ٍاساسی ًذارًذ چِ هی گَیٌذ؟تِ تخص ّایی کِ اهکاى تغییر -
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 ّای خالی را پرکٌیذ. جا 3

 هی ضٌاسین.دٍ تخص .................ٍ...................َّیت فردی را تا -

 هحسَب هی ضَین. ها تٌْا تا عضَیت در جاهعِ ایراى......................-

 ًافراد دیگر متمایس می گردد...............ء آًچِ در پاسخ تِ پرسص کیستی گفتِ هی ضَد ٍضخع تا آى از اضیا-

 را تشکیل می دىد.

 راىنمای کنش اعضای جيان اجتماعی است. ....................-

 بو ...................تبدیل می شٌند.مطابق ارزش ىا عمل کنند ارزش ىا ًقتی مردم -

 آرمانيای اجتماعی در ..................متبلٌر می شٌند.-

 را شکل می دىند. مجمٌعو پدیده ىای اجتماعی ..................-

 بو مجمٌعو آگاىی ىای مشترک ...................می گٌیند.-
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 جوالت ًاقع را کاهل کٌیذ. 4

 هٌظَر از جْاى هتجذد ..............................-

 ضیَُ اًجام کٌص اجتواعی است کِ..................... ٌّجار اجتواعی ،-

 

 

2 

 را در هثالْای زیر هطخع کٌیذ. جْاى عثیعی،جْاى ًفساًی()جْاى اجتواعی،تاثیر ٍ ارتثاط جْاى ّا  5

 عثیعت را تْذیذ هی کٌذ. ،زًذگی اجتواعی اًساًْا-1

 یک اًساى تا تقَا ،جْاًی را تغییر هی دّذ.-2
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هحل ههر 

 آهوزشگاه



 ،ضیَُ زًذگی اجتواعی هردم هتفاٍت است.در ضرایظ اقلیوی هتفاٍت-3

                                                                                                                    

 1 ارزیاتی کرد؟اساسی جْاى ّای اجتواعی هختلف را هی تَاى تر چِ  6

 1 ؟چِ عَاهلی سثة پیذایص جْاى ّای اجتواعی هختلف هی ضَد 7

 1 .ًی کِ ًگاُ تک خغی تِ تاریخ تطر دارًذ را تٌَیسیذًظر جاهعِ ضٌاسا 8

 1 ؟کٌیذ تعذ رٌّی ٍ هعٌایی استعذاد یک داًص آهَز را چگًَِ تحلیل هی 9

 1 ،ٍقتی داًص آهَزی در کالس دست خَد را تاال ترد هعٌای کار اٍ چیست؟تا تَجِ تِ هعٌادار تَدى کٌص 10

 5/1 دارد؟اًساًْا چِ ٍیژگی ّایی  هاکٌص  11

 اغغالحات زیر را تعریف کٌیذ. 12

 تواعیآرهاى اج-الف

 ًْاد اجتواعی -ب

 پذیذُ اجتواعی-ج
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 .هَفق تاضیذ –ًعوت الْی   

 جوع ًورُ 

20 

 ًورُ ٍرقِ : 

 

 

ًام دتیر ٍاهضا :                                     

 تاریخ: 

  تاعذد 

  تاحرٍف 

 ًورُ تجذیذ ًظر :  

 

 

                                                ًام دتیر ٍ اهضا :                     

 تاریخ:

  تاعذد 

  تاحرٍف 
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