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1

تادقت دس ػثاست ّایی کِ صیش آًْا خط کطیذُ ضذُ است،پاسخ دسست ّش سَال سا تٌَیسیذ.

؟ اػتثاسی است یا تکَیٌی، خْاى اختواػی ٍ ًظن آىالف .

؟کٌص فشدیاست یا  کٌص اختواػیحتشام تِ قاًَى، ب.ا

؟ کالىاست یا  خشدفشٌّگ، پذیذُ اختواػی ج. 

 ؟سطحیخْاى اختواػی تیطتش دس هؼشض تغییش قشاس هی گیشًذ یا الیِ ّای  ػویقیِ ّای د .ال

؟قلوشٍ آسهاًیخْاى اختواػی سا هی ساصد یا  ٍاقؼیقلوشٍ اسصش ّایی کِ هشدم یک خاهؼِ تِ آى ػول هی کٌٌذ، ُ . 

؟هتفاٍتیا  یکساًٌذ  خْاى ّای اختواػی ی .
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2

ٍ دٍس آى سا خط تکطیذ. تخاب کٌیذ  ِ دسست سا ًا گضیٌ

ّای کٌص1 ٍیژگی  ِ اص   ؟ًیست (کذام گضیٌ

ِ                                     ب(ّذف داس   ّاً ٌاداس    د(غیشاسادی  الف(آگا ج(هؼ

ذ؟2 ٌَی ِ هی گ ش فشد تشای هطاسکت دس صًذگی اختواػی دًثال هی کٌذ، چ  ِّ ذی ک ِ فشاٌی (ت

ِ پزیشی    ذ(کٌتشل اختواػی   َیت یاتی    ب(خاهؼ د(تحشک اختواػی  الف(ّ

ًٍی ضذى فشٌّگ دس افشاد هی ضَد؟3 (کذام سٍش کٌتشل اختواػی، هَخة دس

َیق    ج(تٌثیِ ٌاع    ب(تط د(هداصات   الف( اق

4َ ِ سا هی ساصد؟( سشصهیي، کذام تُؼذّ  یت خاهؼ

د(اقتصادی    الف(تاسیخی    ب(خوؼیتی    ج(خغشافیایی  

(َّیت ایشاًی قثل اص ظَْس اسالم چگًَِ تَد؟5

ج(آهیختِ تا اساطیش            د(ّوِ هَاسد الف (تَحیذی  ب(دیٌی 

(تاصگطت ایشاى تِ اسالم تاصگطت تِ یک خَیطتي .............تَد.6

الف(الْی ٍ تَحیذی                ب(تاسیخی  ج(خغشافیایی                    د(اساطیشی

3

3

َاسد هطخص کٌیذ:دس خ شیک اص ه َیتی سا دسّ  ّایّ  ٍیژگی  ع  ذٍل صیش ًَ

هتغیش ثاتت اختواػی فشدی اکتساتی اًتساتی ٍیژگی َّیتی

ساستگَیی

ایشاًی
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4

ُ دّیذ.  َتا َاالت صیش پاسخ ک ِ س ت

هٌظَس اص تغیشات دس سطح ٌّداسّا ٍ ًواد ّا چیست ؟ -1

ساتطِ ای تا ّن داسًذ؟ فشصت ّا ٍ هحذٍدیت ّا چِ-2
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2از 1صفحه ی 

نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن انسانی هقطع و رشته:

نام پدر: ...........................................

.شواره داوطلب: ..............................

صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران  4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
رسالت سرای دانش واحد متوسطه دوم  دخترانه دبیرستان غیردولتی

1397 -98سال تحصيلی  دوم نوبتترم  پایاىآزهوى 

1.جامعه شناسی نام درس: 

 مونا مصیبی نام دبیر:

 03/1398 / 19 امتحان:  تاریخ

/ عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:
دقیقه 75مدت امتحان : 
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نمره 20جمع بارم : 

تاثیش کذام خْاى ّا تش یکذیگش سا ًطاى هی دّذ؟ "یک اًساى تا تقَا خْاًی سا تغیش هی دّذ"ایي خولِ کِ -3

ًَذ ؟-4 ّایی هٌغ هی ض َیت   ِّ ْاى اختواػی سکَالس چ دس یک خ

سا چِ هی ًاهٌذ؟ خایگاّی سا کِ فشد دس خاهؼِ یا دس یک گشٍُ اختواػی داسد-5

خشدتشیي پذیذُ اختواػی چیست ؟-6

هدوَػِ کٌص ّا سٍاتط ٍ قَاػذی کِ حَل تَلیذ ٍ هصشف کاال ٍ خذهات ضکل هی گیشد چِ ًام داسد ؟-7

5

 تِ سَاالت صیش پاسخ کاهل دّیذ. 

(1آیا خْاى اختواػی تا َّیت اخالقی ٍ سٍاًی تؼاهل داسد ؟)-1

(2گیشی اص کژ سٍی اختواػی اص چِ سٍش ّایی استفادُ هی کٌذ تَضیح دّیذ.)خاهؼِ تشای پیص -2

(2تحشک اختواػی سا تؼشیف کٌیذ ٍ تشای تحشک اختواػی صؼَدی ٍ تحشک اختواػی ًضٍلی هثال تضًیذ. )-3

(5/1تؼاسض فشٌّگی ًاضی اص چیست تا رکش هثال تَضیح دّیذ؟ )-4

(1تاثیشی تش َّیت ایشاًی داسد ؟)اًقالب اسالهی ایشاى چِ  -5

هٌظَس اص سیاست ّای خوؼیتی چیست ٍ دٍسُ ّای کِ دس کطَسهاى اص سیاست ّای خوؼیتی استفادُ ضذ سا -6

(5/1تَضیح دّیذ.)

(5/1هٌظَس اص اقتصاد هقاٍهتی چیست ؟)-7
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2از 2صفحه ی 
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محل مهر یا امضاء مدیر            راهنمای تصحیحردیف

اػتثاسی/کٌص اختواػی/کالى/سطحی/قلوشٍ ٍاقؼی/هتفاٍت 1

د/ب/الف/ب/د/الف 2

ساستگَیی اکتساتیفشدی هتغیش/ایشاًی اًتساتی اختواػی /ثاتت 3

4
َّیت ّای هؼٌَی ٍ تَحیذی -4 خْاى ًفساًی خْاى اختواػی -3       دٍ سٍی یک سکِ اًذ -2         تغیشات سطحی-1

ًْاد اقتصاد -7        کٌص -6        هَقؼیت اختواػی -5

5

ش خْاى اختواػی تٌا تِ َّیت خَد تا ًَع خاصی اص َّیت اخالقی ٍ سٍاًی افشاد ساصگاس است ٍ صهیٌِ پیذایص ٍ سضذّ-1

اًَاع دیگِ سا تضؼیف هی کٌذ ّواى َّیت سا فشاّن هی اٍسد ٍ اهکاى پیذایص ٍ سضذ 

کَضذ تا اص طشیق آهَصش ػقایذ ٍ اسصش ّای خَد سا تِ گًَِ ای تشٍیح هی کٌذتثلیغ ٍ اقٌاع ّش خْاى اختواػی هی  -2

ٍ کِ افشاد تشای پزیشش آى قاًغ ضًَذ/تطَیق ٍ پاداش افشادی کِ هطاتق اسصش ّا ػول کٌٌذ تطَیق  هیکٌٌذ/تثیِ

 هداصات: کساًی کِ دچاس کژسٍی ضذًذ سا هداصات هی کٌذ. تِ دٍ ضکال سسوی ٍ غیش سسوی

خایی افشاد اص یک هَقؼیت تِ هَقؼیت اختواػی دیگش. هذیش یک اداسُ کاسهٌذ هی ضَد.تحشک ًضٍلی/کاسهٌذ یک خاتِ -3

اداسُ هذیش هی ضَد تحشک صؼَدی

گاّی ًاضی اص ػلل دسًٍی ٍ تِ ًَاٍسی ّا ٍ فؼالیت ّای اػضای خْاى اختواػی تاصهی گشدد ٍ گاُ ًاضی اص ػلل تیشًٍی -4

یشی اص خْاى ّای اختواػی دیگش است هثل ّدَم ٍ خٌگ/است ٍ پیاهذ تاثیش پز

اًقالب اسالهی ایشاى حاصل یک صذُ هقاٍهت َّیت اسالهی ایشاى دس تشاتش ّدَم سیاسی ٍ  اقتصادی غشب -5

تاسیخی ٍ خغشافیایی کِ تا اًذیطِ ّای دًیَی غشتی تفسیش  تَد.تاصگطت ایشاى تِ اسالم تاصگطت تِ یک خَیطتي صشفا

 َد تلکِ تاصگطت تِ خَیطتي الْی ٍ تَحیذی تَد.هی ضذ.ًث

1390تا  1368سیاست کاّطی/اص  1358تا  1345تذاتیش ًْاد سیاست تشای تاهیي خوؼیت سیاست خوؼیتی است اص  -6

تذٍیي اصَل کلی سیاست ّای خوؼیتی 1393سیاست کاّطی 

ّای هَلذ هشدهی ٍ دٍلتی/سٍحیِالگَیی اص اقتصاد پیطشفتِ است هستقل ٍ هستحکن است/اتکا تِ ظشفیت -7

خْادی/خالقیت/ًَاٍسی ٍ سیسک پزیشی/اهیذ/ّوثستگی حضَس فؼال ٍ هَثش دس تؼاهالت خْاًی

امضاء: مونا مصیبی نام و نام خانوادگی مصحح : نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

جاهعه شناسی دهن انسانینام درس: 

 هونا هصيبینام دبير: 

03/1398/ 19تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

دقیقه 75هدت اهتحاى: 
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