
 

 
 

 تاسم سَاالت سدیف

 در عبارات زیر صحیح ٍ غلط را هشخص کٌیذ. 1

 آیذ. ّا تِ ٍجَد هی اسادُ ٍ آگاّی اًساىتِ ای تىَیٌی است وِ ُ  الف( جْاى اجتواػی پذیذ

 اجتواػی است. ّای جْاىّا, ػلت تفاٍت  ّا ٍ تٌَع اسادُ ٍ اختیاس آى ب( تٌَع آگاّی ٍ هؼشفت اًساى

 .ضَد هیّای تٌیادیي جْاى اجتواػی پذیذاس  دس ًظش تگیشین، الیِ تاّناجتواػی سا جْاى ّای  ج( ٍلتی اجضا ٍ الیِ

 .وٌذ ّا تش اساس تفىش هشدم، تغییش هی اًذ؛ ٍلی هشص آى آسهاًی جْاى اجتواػی تش سٍی یىذیگش تستِللوشٍ ٍالؼی ٍ د( 

 ّای عثیؼی است. ّا ٍ وٌص ّای اجتواػی اًساى جْاى اجتواػی تشویة وٌصُ( 
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 .پرکٌیذجاّای خالی را با عبارت هٌاسب،  2

 .ساصد هیّای اًساى سا هؼیي  تؼضی اص ًیاص تأهیي لثَل لاتلّش ......... ضیَُ الف( 

 .گَیٌذ ّا ّستٌذ ............ هی ّای هطتشوی وِ اػضای یه جْاى اجتواػی، خَاّاى سسیذى تِ آى تِ هجوَػِ اّذاف ٍ اسصشب( 

 .ضًَذ ًویّای اجتواػی، هحمك  یه اص اسصش ج( اگش ........... ًثاضذ، ّیچ ٌّجاس ٍ ّیچ

  ضًَذ. .......... خَدضاى، وٌص، هحسَب هیّای  د( پیاهذ

2 

 ای گسیٌِ 4 سؤاالت 3

 ّای کٌش اًساى است؟ یک از ٍیژگی تَاًٌذ حرف بسًٌذ، بیاًگر کذام ایٌکِ کَدکاى ًوی( 1-3

 هؼٌاداس تَدى تَدى                د( داس ّذف لف( آگاّاًِ تَدى         ب( اسادی تَدى               ج(ا

 ؟ّای اجتواعی است گسیٌِ بیاًگر ترتیب درستی از الیِ کذام( 2-3

 ًواد -ٌّجاس -اسصش -ػمایذ ب(     ػمایذ                                                -ًواد -اسصش -ٌّجاس الف(

 ٌّجاس -اسصش -ػمایذ -ًواد د(        ًواد                                               -ٌّجاس -ػمایذ –اسصش  ج(

بر چِ اساسی صَرت گرفتِ  ّای کالى قرار دارد، تقسین ّای خرد ٍ در طرف دیگر پذیذُ طرف آى پذیذُ در پیَستاری کِ در یک (3-3

 ؟گیرًذ بِ ترتیب در کذام قسوت قرار هی "ًظام آهَزشی"ٍ  "هذرسِ"است ٍ در ایي پیَستار، 

 سغح والى -سغح خشد -اًذاصُ ٍ داهٌِ( شد                    بسغح خ -هیاًِ پیَستاس -ٍ ػیٌی تَدى رٌّی الف(

 سغح والى -هیاًِ پیَستاس –ًذاصُ ٍ داهٌِ د( ا                 سغح خشد         -سغح والى -رٌّی ٍ ػیٌی تَدى ج( 

 ساختي جْاى اجتواعی جذیذ ًیازهٌذ ........... است ٍ هوکي است ..............( 4-3
جْاى هَجَد اص تسظ آى  –گستشش آگاّی ٍ اسادُ ًَیي  -ّای ضشٍسی تالی تواًذ                  ب پیاهذ -ّا هَلؼیت جذیذ تشای وٌص -الف

 جلَگیشی وٌذ.

 تواًذ           ّای ضشٍسی تالی پیاهذ -گستشش آگاّی ٍ اسادُ ًَیي -جْاى هَجَد اص تسظ آى جلَگیشی وٌذ.        د -ّا هَلؼیت جذیذ تشای وٌص -ج
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 زیر، پاسخ کَتاُ دّیذ. سؤاالتبِ  4

 ّا ٍ لَاًیي الْی چِ ًسثتی تا جْاى اجتواػی داسًذ؟ هَجَدات هاٍسالغثیؼی هاًٌذ سٌت  الف(

 هٌظَس اص جْاى هتجذد چیست؟ب( 

ضذُ است وِ ّوِ دس اختیاس ٍ وٌتشل تطشًذ؛  وٌین اص هَاد ٍ هَجَدات خاهی ساختِ جْاًی وِ ها دس آى صًذگی هی "ػثاست ( ج

 دس ًظش هاوس ٍتش است؟ ّای جْاى هتجذد اص ٍیژگی یه وذامتیاًگش  "سًٍذ ٍ ّیچ لذاستی ًذاسًذ. ٍسیلِ اٍ تىاس هی تِ

 ؟گیشد، چگًَِ است آى ضىل هی آگاّی ٍ ضٌاختی وِ جْاى اجتواػی تش اساسد( 

 ؟ّا سا فشاّن هیىٌٌذ سیضاى فشٌّگی اص چِ عشیمی صهیٌِ تحمك آسهاى تشًاهُِ( 

 ّای اجتواػی سا ًام تثشیذ. تشیي ًْاد ٍ( چْاس هَسد اص هْن

 ؟آیٌذ اػضای جْاى اجتواػی چِ صهاى تِ ػضَیت ایي جْاى دسهی ص( 
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 ّا را بر اساس درًٍی ٍ بیرًٍی بَدى ٍ فردی ٍ اجتواعی بَدى، هشخص کٌیذ. جذٍل زیر کٌشدر  5

 

 اجتواعی فردی بیرًٍی درًٍی کٌش/ ًَع

     هشٍس رٌّی خاعشات

     ضشوت دس ًواص جواػت

     ایي اهتحاى سؤاالتجَاب دادى تِ 

     پشداصی خیال

     وِ وسی دس خیاتاى ًیست. دسصهاًی، لشهض چشاؽتَلف پطت 
 

2 

 ، اضافِ است(ٍسظ ٍ چپستَى  2؟ ) دٍ هَسد دس اضاسُ داسد ستَى تؼذی 2اص هفاّین  یه وذامتِ  سوت ساستتؼاسیف ستَى  6
 

 ٍ( وٌص اجتواػی                      الف(  فشٌّگ                                                                                 ًظن( 1

 پذیذُ رٌّیص(               ب(  اسصش اجتواػی                       جاهؼِ تاضذ. هَسدلثَلضیَُ اًجام وٌص اجتواػی وِ ( 2

   تىَیٌی ض(             ج( ٌّجاس اجتواػی                             ٍ پزیشش تاضذ. هَسدتَجِّای هغلَب وِ  پذیذ( 3

 ّای ػویك د(  الیِ   یاتذ.                                    هی تذاٍم( جْاى اجتواػی تذیي عشیك 4

         ًْاد اجتواػی  ُ(                                                         ( ًظن هیاى هَجَدات عثیؼی5

                                                                                                                                                        ّا                                                                   ( ػمایذ ٍ اسصش6
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 سَاالت تشریحی 7

 لغؼی ٍ احتوالی تَدى پیاهذ وٌص اًساًی، یؼٌی چِ؟  الف( 

 ّای عثیؼی ّستٌذ؟  ذ پذیذّای اجتواػی ّواًٌ وٌٌذ پذیذ چشا ٍ چگًَِ افشاد احساس هی ب( 

  تَضیح دّیذ. ؟یؼٌی چِ "حمیمت ّن ثاتت است، ّن هتغیش "جولِ  ج( 

 اى اجتواػی ا تؼشیف وٌیذ.ّای سغحی ٍ ػویك جْ الیِ د( 

 ؟ تَضیح دّیذ.اًذ ّای جْاى اجتواػی چگًَِ ّا ٍ الضام پیاهذ  ُ(

 موفق باشید                                                          س دیذگاُ هاوس ٍتش سا تَضیح دّیذ.آٌّیي داصغالح لفس ٍ( 
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 پاسخ سدیف

 ای اػتثاسی است پذیذُ یاجتواػ؛ ٍ جْاى ضَد یهای تىَیٌی هحسَب  ایي جْاى عثیؼی است وِ پذیذُ ،3درس الف( غلظ :   1

 اجتواػی است. ّای جْاىّا, ػلت تفاٍت  ّا ٍ تٌَع اسادُ ٍ اختیاس آى تٌَع آگاّی ٍ هؼشفت اًساى، 33، صفحِ 5 ب( صحیح: دسس

 ّای تٌیادیي. ٍ ًِ الیِ ضَد ًوی، ًْاد اجتواػی پذیذاس دس ًظش تگیشین تاّناجتواػی سا جْاى ّای  ٍلتی اجضا ٍ الیِ، 4ج( غلظ: دسس 

هشدم،  عولّا تش اساس  ؛ ٍلی هشص آىاًذ گشَدُللوشٍ ٍالؼی ٍ آسهاًی جْاى اجتواػی تش سٍی یىذیگش  48، صفحِ 7د( غلظ: دسس 

 .وٌذ تغییش هی

 ّای اجتواػی گَیٌذ. ، تش اساس هتي وتاب، جْاى اجتواػی تِ هجوَػِ پذیذ3ُُ( غلظ: دسس 

 28. ظ  4دسس  .ساصد هیّای اًساى سا هؼیي  تؼضی اص ًیاص تأهیي لثَل لاتلضیَُ   ًْاد اجتواعی الف( ّش  2

 آرهاى اجتواعیّا ّستٌذ،  ّای هطتشوی وِ اػضای یه جْاى اجتواػی، خَاّاى سسیذى تِ آى تِ هجوَػِ اّذاف ٍ اسصشب( 

 48. ظ  7دسس .گَیٌذ هی

 . 12. ظ  2دسس  .ضًَذ یًوّای اجتواػی، هحمك  یه اص اسصش ًثاضذ، ّیچ ٌّجاس ٍ ّیچ کٌش اجتواعی ج( اگش 

 .6. ظ1دسس  ضًَذ. خَدضاى، وٌص، هحسَب هی ارادی  ّای د( پیاهذ

هیاًِ  –ًذاصُ ٍ داهٌِ ( د( ا3-3.* 27.ظ4: دسس ًواد -ٌّجاس -اسصش -ػمایذ ( ب(3-2.* 4.ظ1لف( آگاّاًِ تَدى :  دسس ا( 1-3 3

. 6: دسسجْاى هَجَد اص تسظ آى جلَگیشی وٌذ –گستشش آگاّی ٍ اسادُ ًَیي  -ب( 3-4.* 24. ظ 4: دسس سغح والى -پیَستاس

 .40ظ 

 .20. ظ 3ضًَذ. دسس استثاط تا صًذگی اجتواػی، دس گستشُ جْاى اجتواػی هحسَب هی ٍاسغِ تِالف(  4

 .43.ظ 6سال اخیش. دسس  چْاسصذب( غشب تؼذ اص سًساًس یؼٌی جْاى غشب دس 

 .44. ظ 6همذس دس جْاى هتجذد. دسس ج( عشد ػٌاصش هؼٌَی ٍ 

 .17. ظ 3د( آگاّی فشدی ٍ خصَصی ًیست، تلىِ ًَػی آگاّی ػوَهی ٍ هطتشن است. دسس

 .48. ظ 7ُ( اص عشیك تؼلین ٍ تشتیت. دسس

 .28. ظ 4ٍ( خاًَادُ، تؼلین ٍ تشتیت، سیاست ٍ التصاد. دسس 

 .17. ظ 3ضَد. دسس  تشخَسداسػضَیت سا تپزیشًذ ٍ ًمطی تش ػْذُ گیشًذ ٍ هتٌاسة تا آى اص حمَق ٍ تىلیف  وِ یٌّگاهص( تٌْا 

 اجتواعی فردی بیرًٍی درًٍی کٌش/ ًَع 5

     هشٍس رٌّی خاعشات

     ضشوت دس ًواص جواػت

     ایي اهتحاى سؤاالتجَاب دادى تِ 

     پشداصی خیال

     وِ وسی دس خیاتاى ًیست. دسصهاًی، لشهض چشاؽتَلف پطت 

 . تحث وٌص اًساًی ٍ اجتواػی.2ٍ  1تش اساس دسٍس 

( ص( 5* 3( الف( فشٌّگ دسس4.* 2. دسس  ب(  اسصش اجتواػی( 3* 2. دسس ج( ٌّجاس اجتواػی( 2* 4. دسس پذیذُ رٌّیص(  ( 1 6

  .            5ٍ  4ّای ػویك. دسس  ( د( الی6ِ* 3تىَیٌی. دسس 

 .  پاسخ سَاالت تشریحی:7



اًذ، احتوالی است؛ یؼٌی  ّا ٍاتستِ اًساى اسادُضَد، ٍلی پیاهذّای وِ تِ  اًجام هی حتواًوٌص اًساًی لغؼی ّستٌذ؛ یؼٌی  یشاسادیغالف( پیاهذّای 

 .6. ظ 1دسس  اًجام تطَ یا ًطَد. استهوىي 

ّا  ّایی سا تشای وٌص ّا ٍ هحذٍدیت ضًَذ ٍ فشصت اًذ، هستمل هی ّا سا تِ ٍجَد آٍسدُ ّایی وِ آى اص اًساى هشٍس تِّای اجتواػی  ب( پذیذُ

ّای عثیؼی ّستٌذ. دسس  ّای اجتواػی ّواًٌذ پذیذُ وٌٌذ، پذیذ یاتذ وِ افشاد احساس هی وٌٌذ. ایي سًٍذ تا جایی اداهِ هی ّا ایجاد هی آى یٍصًذگ

 .13. ظ 2

ّای اجتواػی، هىاى اًحشاف  اًذ؛ ٍلی اص جْت لشاس گشفتي دس للوشٍ آسهاًی ٍ ٍالؼی، تغییشپزیشًذ. یؼٌی تشای جْاى خَد ثاتت ذّشچٌج( حمایك 

تَاًٌذ تش هذاس حك یا  ّای اجتواػی هی گًَِ اهىاى خشٍج اص تاعل ٍ پزیشش حك ًیض ٍجَد داسد.جْاى اص حك ٍ پزیشش تاعل ٍجَد داسد؛ ّواى

 .53. ظ 7ضَد. دسس  ّا دچاس تغییش ًوی ا حك ٍ تاعل تش هذاس تیٌص ٍ گشایص آىتاعل تچشخٌذ، اه

ّای سغحی  آٍسد. سا الیِ ّا تحَل چٌذاًی دس جْاى اجتواػی پذیذ ًوی وٌذ ٍ تغییش ٍ تحَل آى تغییش هی یآساً تِد( تخطی اص جْاى اجتواػی وِ 

ّای  ّا، الیِ . تِ ایي دست اص الیِسیضد یفشٍهوٌذ ٍ اگش حزف ضَد جْاى اجتواػی  یتغییش ًو یآساً تِّای دیگشی ٍجَد داسد وِ  آى گَیٌذ. تخص

 .27.ظ 4دسس  ػویك جْاى اجتواػی گَیٌذ.

ّایی سا تِ  ّا ٍ الضام ّا هحمك ضذًذ؛ پیاهذ وِ تا وٌص اًساى ّا پس اص آى ٍلی ایي پذیذُ آیذ یهّا پذیذ  اًساى اسادُجْاى اجتواػی تا آگاّی ٍ ُ( 

ّای تؼذی ها  ّا ٍ  اًتخاب افشاد ًیست. ایي پیاهذّا خَد هَلؼیت جذیذی سا تشای وٌص ته ته اسادُوِ ٍاتستِ تِ لشاسداد ٍ  آٍسدًذ یهل دًثا

 .39. ظ 6. دسس آٍسًذ یهفشاّن 

ّای  سٍاج ایي دستِ اص وٌصیاتٌذ.  سٍاج هی ضذت تِوٌٌذ،  ػلَم تجشتی دًثال هی یلٍِس تِّایی وِ اّذاف دًیَی سا  ٍ( دس جْاى هتجذد، وٌص

وٌذ. ایي ٍضؼیت، افشاد خَاّاى تسلظ  ّای ػاعفی ٍ اخاللی تٌگ هی ّای اًساًی هاًٌذ وٌص هؼغَف تِ دًیا، ػشصِ سا تش سایش وٌص حساتگشاًِ

ت. اصیي سًٍذ تِ اص دست سفتي ّا سا فشاگشفتِ اس وٌذ وِ هاًٌذ لفس آٌّیي ّوِ اتؼاد ٍجَد آى ای هی تذسیج اسیش ًظام پیچیذُ تش ایي جْاى سا تِ

 .45-44. ظ 6ضَد. دسس  ّا یاد هی آصادی ٍ اسادُ اًساى

 

 


