
 

 

:گزينه صحيح را انتخاب كنيد   

.مي گويند ............................ جامعه اعضاي يك به آگاهي و انديشه ي مشترك  -1   
نماد ) د          فرهنگ                     ) ارزش                             ج) هنجار                           ب) الف  

 

فرايند اجتماعي شدن نخست در كجا شكل مي گيرد؟ -2  
خانواده) د        جامعه                      )  محله                              ج) دوستان                        ب) الف  

 

به نشانه يا نماينده ي يك پديده چه مي گويند؟ -3  
هنجار ) د                            ارزش  ) فرهنگ                            ج) نماد                            ب) الف  

 

.مي گويند ................... به قواعد و شيوه ها ي مورد قبول در يك جامعه ، براي انجام دادن كارهاي مختلف -4  
ارزش) د        هنجار                      ) فرهنگ                            ج) نماد                            ب) الف  

 

.آن شكل مي دهد ............... و .............. بخش مهمي از فرهنگ جامعه را  -5  
خانواده و مدرسه) د    نمادها و نشانه ها         ) عقايد و باورها                   ج) ارزش ها و سنّت ها             ب) الف  

 

.هستند .................... را ايجاد مي كنند و جهت دهنده ي ............. .......ارزش ها زمينه ي شكل گيري  -6  
رفتارها –باورها ) رفتارها              د –هنجارها ) عقايد              ج –هنجارها ) عقايد              ب –باورها ) الف  

 

.مي آيند به وجود ............................. نمادها در جريان  -7  
روابط اجتماعي) رفتارها                        د) هنجارها                              ج) فرهنگ                     ب) الف  

 
فرايندي طوالني مدت از تولد تا آخر عمر كه افراد از طريق آن زندگي در جامعه را مي آموزند چه مي گويند؟ -8  

الف و ج ) اجتماعي شدن                            د) ج          فرهنگ           ) جامعه پذيري                    ب) الف  
 

.هستند ....................... براي يك تيم ورزشي ، پيروزي در مسابقه و براي يك ملت دفاع از كشور خود و مقابله با دشمنان  -9  
فرهنگ اجتماعي ) هنجارهاي اجتماعي            د) ارزش هاي اجتماعي            ج) اي اجتماعي            بباوره) الف  

 

نيست؟كدام گزينه صحيح  -10  
.نسبت جامعه به فرهنگ را مي توان به نسبت سخت افزار و نرم افزار رايانه تشبيه كر د) الف  
                                      .كنند اما فرهنگ ندارند مورچه ها و زنبورها با هم زندگي مي ) ب
                                                     .نمادها و هنجارها اليه هاي عميق تر فرهنگ هستند ) ج
.مهم ترين داليل پيروي از هنجارها ، ارزش دانستن و اعتقاد به آنها ، حفظ آبرو و احترام است ) د  

 

 
 
 
 

    
 

:     نام   
:نام خانوادگي    

9/       :كالس  

  مطالعات اجتماعي : نام درس
 

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي  تحصيلي

...................آموزش و پرورش منطقه   
)دوره اول(   .................................دبيرستان   

       17 تست درس :آزمون 

                   نهم: پـــايــــه   
30/11/94: تــاريـــخ امتــــحان   

دقـــيقـــه 6:   زمـــــان   
 


