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 نوره ( 2الف(جوالت طحیح را تا )ص( و جوالت غلط را تا )غ( هشخض نواییذ. ) 

 )      (پیاهذ غیزارادی کٌص اًساًی، قغعی است؛ یعٌی حتوا اًجام هی ضَد.  ـ1

 )      ( کٌص اجتواعی، ًَعی کٌص است کِ تا تَجِ تِ دیگزاى اًجام هی ضَد. ـ2

جْاى اجتواعی تا اًتقال ارسش ّای خَد تِ ًسل ّای تعذ تذاٍم هی یاتذ. ٍ ایي ارسش ّا اس عزیق ٍراثت اس ًسلی تِ ًسل تعذ هٌتقل  ـ3

 )      (هی ضَد. 

 )      (آضکار هی ضًَذ. « ارسش ّای اجتواعی»ٍقتی اجشا ٍ الیِ ّای جْاى اجتواعی را در ارتثاط تا ّن در ًظز تگیزین، ـ 4

 )      (تٌَع آگاّی ٍ هعزفت اًساى ّا ٍ ّن چٌیي تٌَع ارادُ ٍ اختیار آى ّا، سثة پیذایص جْاى ّای اجتواعی هختلف هی ضَد.  ـ5

 )      (یکی اس هتفکزاًی کِ درتارُ ٍیژگی ّای جْاى هتجذد اًذیطیذُ، هاکس ٍتز جاهعِ ضٌاس آلواًی است.  ـ6

 )      ( کٌٌذ، فاصلِ هیاى قلوزٍ ٍاقعی ٍ آرهاًی جاهعِ خَد را افشایص هی دٌّذ. اگز هزدهی هغاتق تا آرهاى ّای خَد عول ـ7

 )      (علَم تجزتی تَاى داٍری درتارُ تکٌیک ّا ٍ رٍش ّای اجزایی را ًذارًذ.  ـ8

 نوره ( 2ب(جاهای خالی را تا کلوات هناسة پر کنیذ. ) 

 ...... هی گَیٌذ.............. ٍ تِ اًجام دٌّذُ آى ..............، ......در علَم اًساًی تِ فعالیتی کِ اًساى اًجام هی دّذـ 1

............ را ........... ٍ .....ارسش ّا ٍ ٌّجارّای اجتواعی تعذ اس ایٌکِ اس عزیق کٌص ّای اجتواعی تحقق پیذا کزدًذ، پذیذُ ّای ......ـ 2

 تٌثیِ ارسش ّا ٍ ٌّجارّا را تِ افزاد هٌتقل کٌٌذ. ضزٍری هی ساسًذ تا اس عزیق تعلین ٍ تزتیت، تطَیق ٍ

 ..... را ضکل هی دٌّذ........هجوَعِ پذیذُ ّای اجتواعی ..........ـ 3

 ...... جْاى اجتواعی هاًٌذ ٌّجارّا اهکاى تغییز تیطتزی دارًذ ٍ ًقص حیاتی ٍ اساسی را در جْاى اجتواعی ًذارًذ......ـ الیِ ّای .........4

 .......... ، فعاالًِ تا جْاى اعزاف خَد ارتثاط تزقزار هی کٌذ...........اجتواعی .....ـ جْاى 5

 ........... ٍ ایي جْاًی دارد ٍ در جْت تزخَرداری اس سًذگی دًیَی ٍ تسلظ اًساى تز ایي عالن گام تز هی دارد...جْاى هتجذد، رٍیکزد ....ـ 6

 نوره ( 3)  زیر را تکویل نواییذ. جذول و نوودارج(

 ًوزُ( 1.5)را در ًوَدار سیز تکویل ًواییذ.  جاّای خالیـ 1
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 ًوزُ( 1.5قزار هی گیزًذ؟) اس قلوزٍ ٍاقعیـ کذام یک اس صفات درٍى ٍ تیزٍى 2

 (آهَسش ٍ پزٍرش رایگاىـ ـ ًاپسٌذ تَدى اسزاف  ایوٌیتستي ووزتٌذ ـ استىثارستیشی ـ احتزام تِ پذر ٍ هادر تاًىذاری اسالهی ـ )

 آرهاى ّا

 قلوزٍ ٍاقعیتیزٍى  قلوزٍ ٍاقعیدرٍى 

 

 

 

 

 نوره ( 1) پاسخ طحیح ترای هوارد سوت راست را از ستوى سوت چپ  تیاتیذ.  (د

 قَُ قضاییِالف(    درٍى جْاى اجتواعی ـ1

 تارًذگیب(    تیزٍى جْاى اجتواعی ـ2

 هاضیي حسابج(      

 هعادى اٍراًیَمد(      

 نوره( 4هـ(تعریف کنیذ. )

 ارسش اجتواعی: ـ1

 

 ًْاد اجتواعی: ـ2

 

 تفاٍت هیاى جْاى ّای اجتواعی: ـ3

 

 آرهاى اجتواعی: ـ4

 

 نوره ( 3 ) نام تثریذ.(و

 ًوزُ( 57.0)ٍیژگی ّای کٌص اًساًی:  ـ1

 ًوزُ( 570)دٍ هَرد اس پذیذُ ّای اجتواعی: ـ 2

 ًوزُ( 570)دٍ هثال تزای جْاى ّای اجتواعی ّن عزض: ـ 3

 ًوزُ( 570)ـ اًَاع جْاى ّای هعٌَی : 4

 ًوزُ( 570)دٍ ٍیژگی جْاى هتجذد: ـ 5

 ًوزُ( 57.0)هثالی تزای آرهاى حق: ـ 6
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 نوره( 5ز(ته سواالت زیر پاسخ کاهل تذهیذ. )

 ًوزُ( 5.75پیاهذ ارادی کٌص یعٌی چِ؟ هثال تشًیذ. )ـ 1

 

 

 

 ًوزُ( 5.5اعتثاری تَدى جْاى اجتواعی یعٌی چِ؟ ) ـ2

 

 

 ًوزُ( 1ـ ًگاُ تک خغی تِ تاریخ چگًَِ است؟ )3

 

 

 

 ًوزُ( 1ـ یک جْاى اجتواعی تا چِ سهاًی پا تزجاست؟ )4

 

 

 

 ًوزُ( 1ـ علن هَرد ًظز جْاى هتجذد چِ علوی است؟ )5

 

 

 

 ًوزُ( 5.75ـ اًحزاف اس حقیقت چگًَِ صَرت هی گیزد؟ )6
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 نوره ( 2الف(جوالت طحیح را تا )ص( و جوالت غلط را تا )غ( هشخض نواییذ. ) 

 (صحیح)پیاهذ غیزارادی کٌص اًساًی، قغعی است؛ یعٌی حتوا اًجام هی ضَد.  ـ1

 (صحیح)ـ کٌص اجتواعی، ًَعی کٌص است کِ تا تَجِ تِ دیگزاى اًجام هی ضَد. 2

ـ جْاى اجتواعی تا اًتقال ارسش ّای خَد تِ ًسل ّای تعذ تذاٍم هی یاتذ. ٍ ایي ارسش ّا اس عزیق ٍراثت اس ًسلی تِ ًسل تعذ هٌتقل 3

 (غلظ)هی ضَد. 

 (غلظ)آضکار هی ضًَذ. « ارسش ّای اجتواعی»ـ ٍقتی اجشا ٍ الیِ ّای جْاى اجتواعی را در ارتثاط تا ّن در ًظز تگیزین، 4

 (صحیح)ـ تٌَع آگاّی ٍ هعزفت اًساى ّا ٍ ّن چٌیي تٌَع ارادُ ٍ اختیار آى ّا، سثة پیذایص جْاى ّای اجتواعی هختلف هی ضَد. 5

 (صحیح)ـ یکی اس هتفکزاًی کِ درتارُ ٍیژگی ّای جْاى هتجذد اًذیطیذُ، هاکس ٍتز جاهعِ ضٌاس آلواًی است. 6

 (غلظ) ـ اگز هزدهی هغاتق تا آرهاى ّای خَد عول کٌٌذ، فاصلِ هیاى قلوزٍ ٍاقعی ٍ آرهاًی جاهعِ خَد را افشایص هی دٌّذ.7

 (غلظ)ٍش ّای اجزایی را ًذارًذ. ـ علَم تجزتی تَاى داٍری درتارُ تکٌیک ّا ٍ ر8

 نوره ( 2ب(جاهای خالی را تا کلوات هناسة پر کنیذ. ) 

 هی گَیٌذ. کٌطگزٍ تِ اًجام دٌّذُ آى  کٌصـ در علَم اًساًی تِ فعالیتی کِ اًساى اًجام هی دّذ، 1

کٌتزل ٍ  جاهعِ پذیزیـ ارسش ّا ٍ ٌّجارّای اجتواعی تعذ اس ایٌکِ اس عزیق کٌص ّای اجتواعی تحقق پیذا کزدًذ، پذیذُ ّای 2

 را ضزٍری هی ساسًذ تا اس عزیق تعلین ٍ تزتیت، تطَیق ٍ تٌثیِ ارسش ّا ٍ ٌّجارّا را تِ افزاد هٌتقل کٌٌذ. اجتواعی

 را ضکل هی دٌّذ. جتواعیجْاى اـ هجوَعِ پذیذُ ّای اجتواعی 3

 جْاى اجتواعی هاًٌذ ٌّجارّا اهکاى تغییز تیطتزی دارًذ ٍ ًقص حیاتی ٍ اساسی را در جْاى اجتواعی ًذارًذ. سغحیـ الیِ ّای 4

 ، فعاالًِ تا جْاى اعزاف خَد ارتثاط تزقزار هی کٌذ. سًذُ ٍ سالنـ جْاى اجتواعی 5

 ٍ ایي جْاًی دارد ٍ در جْت تزخَرداری اس سًذگی دًیَی ٍ تسلظ اًساى تز ایي عالن گام تز هی دارد. دًیَیـ جْاى هتجذد، رٍیکزد 6

 نوره ( 3)  جذول و نوودار زیر را تکویل نواییذ.ج(

 ًوزُ( 1.5)جاّای خالی را در ًوَدار سیز تکویل ًواییذ. ـ 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر عدالت اجتماعی

 هدیه به دوست تصور از معلم

 کالن

 عینی ذهنی

 خرد
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 ًوزُ( 1.5ٍ تیزٍى اس قلوزٍ ٍاقعی قزار هی گیزًذ؟) ـ کذام یک اس صفات درٍى2

 (تاًىذاری اسالهی ـ احتزام تِ پذر ٍ هادر ـ استىثارستیشی ـ تستي ووزتٌذ ایوٌی ـ ًاپسٌذ تَدى اسزاف ـ آهَسش ٍ پزٍرش رایگاى)

 آرهاى ّا

 تیزٍى قلوزٍ ٍاقعی درٍى قلوزٍ ٍاقعی

 احتزام تِ پذر ٍ هادر

 استىثارستیشی 

 ووزتٌذ ایوٌیتستي 

 تاًىذاری اسالهی

 ًاپسٌذ تَدى اسزاف

 آهَسش ٍ پزٍرش رایگاى

 

 نوره ( 1) پاسخ طحیح ترای هوارد سوت راست را از ستوى سوت چپ  تیاتیذ.  (د

 الف(قَُ قضاییِ   الف ـ جدرٍى جْاى اجتواعی :  ـ1

 ب(تارًذگی   ب ـ دتیزٍى جْاى اجتواعی :  ـ2

 ج(هاضیي حساب      

 د(هعادى اٍراًیَم      

 نوره( 4هـ(تعریف کنیذ. )

 ـ ارسش اجتواعی:1

 تِ اس پذیذُ ّای هغلَب ٍ خَاستٌی اًذ وِ هَرد لثَل افزاد جاهعِ لزار گزفتِ است7دسآى 

 ـ ًْاد اجتواعی:2

 عی اختصاظ پیذا هی وٌذ7ارسش ّا، ٌّجارّا ٍ ًوادّایی است وِ تزای رفع ًیاسّای هعیٌی اس افزاد ٍ جْاى اجتواهجوَعِ ای اس عمایذ، 

 ـ تفاٍت هیاى جْاى ّای اجتواعی:3

 جْاى اجتواعی ٍ عٌاصز هحَری تاضذ، آى را تِ جْاى اجتواعی دیگزی تثذیل هی وٌذ7تفاٍت ّایی وِ هزتَط تِ الیِ ّای عویك 

 ـ آرهاى اجتواعی:4

 تِ آى ّا ّستٌذ هی گَیٌذ7 اّذاف ٍ ارسش ّای هطتزوی وِ اعضای یه جْاى اجتواعی خَاّاى رسیذىتِ هجوَعِ 

 نوره ( 3 ) نام تثریذ.(و

 ارادی ـ آگاّاًِ ـ ّذف دار ًوزُ( 57.0)ـ ٍیژگی ّای کٌص اًساًی: 1

 هذرسِ ـ وتاب ًوزُ( 570)ـ دٍ هَرد اس پذیذُ ّای اجتواعی: 2

 اسالم ـ ٌّذ ًوزُ( 570)ـ دٍ هثال تزای جْاى ّای اجتواعی ّن عزض: 3

 تَحیذی ـ اساعیزی ًوزُ( 570)ـ اًَاع جْاى ّای هعٌَی : 4
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 تمذس سدایی ـ وٌص حساتگزاًِ ًوزُ( 570)ـ دٍ ٍیژگی جْاى هتجذد: 5

 صلح ًوزُ( 57.0)ـ هثالی تزای آرهاى حق: 6

 نوره( 5ز(ته سواالت زیر پاسخ کاهل تذهیذ. )

 ًوزُ( 5.75ـ پیاهذ ارادی کٌص یعٌی چِ؟ هثال تشًیذ. )1

ذ7 ایي اس پیاهذّای وٌص، تِ ارادُ افزاد اًساًی؛ یعٌی خَد وٌطگز یا افزاد دیگز ٍاتستِ است7 تِ ّویي دلیل تِ آى ّا پیاهذّای ارادی هی گَیٌتزخی 

 تِ پزسص دستِ اس پیاهذّا، خَدضاى، وٌص ّستٌذ ٍ تایذ وٌطگزی، آى ّا را اًجام دّذ7 داًطجَیی وتاب درسی خَد را هغالعِ هی وٌذ ٍ در پی آى اٍال

 ّای آسهَى پاسخ هی دّذ؛ ثاًیا استاد هتٌاسة تا تالش اٍ، ًوزُ هی دّذ7

 ًوزُ( 5.5ـ اعتثاری تَدى جْاى اجتواعی یعٌی چِ؟ )2

خصَصی  یعٌی تا آگاّی ٍ ارادُ اًساى ّا ضىل هی گیزد7 عالٍُ تز ایي، آگاّی ٍ ضٌاختی وِ جْاى اجتواعی تز اساس آى ضىل هی گیزد، آگاّی فزدی ٍ

 ًیست؛ تلىِ ًَعی آگاّی هطتزن ٍ عوَهی است7

 ًوزُ( 1ـ ًگاُ تک خغی تِ تاریخ چگًَِ است؟ )3

ا عذُ ای اس جاهعِ ضٌاساى هعتمذًذ ّوِ جْاى ّای اجتواعی ضثیِ یىذیگزًذ ٍ تز ّویي اساس هسیز یىساًی را ًیش عی هی وٌٌذ؛ یعٌی ّوِ آى ّ

هَجَد سًذُ در هزاحل هختلف رضذ خَد اس دٍراى وَدوی تا هزاحل تشرگسالی پیذا ّواًٌذ تفاٍتی است وِ آى ضثیِ یه ًَع هَجَد سًذُ اًذ ٍ تفاٍتطاى 

 هی وٌذ7 ایي عذُ ًگاُ ته خغی تِ تاریخ تطز دارًذ7

 ًوزُ( 1ـ یک جْاى اجتواعی تا چِ سهاًی پا تزجاست؟ )4

جاست، پیاهذّای آى ًیش تالی است7 تا تغییز جْاى اجتواعی هَجَد، ٍ در پی آى، ّز جْاى اجتواعی تا سهاًی وِ اس عزیك هطاروت اجتواعی افزاد پاتز

هی تزداضتِ ضذى الشام ّایص، جْاى اجتواعی جذیذی ضىل هی گیزد ٍ الشام ّای دیگزی تِ دًثال هی آٍرد وِ تزفعالیت اجتواعی اعضای آى تاثیز 

 گذارد7

 ًوزُ( 1ـ علن هَرد ًظز جْاى هتجذد چِ علوی است؟ )5

فمظ علَهی را وِ تا رٍش ّای تجزتی تِ دست هی آیٌذ، علن هی داًذ ٍ علَهی را وِ اس رٍش ّای فزاتجزتی )عمالًی ٍ ٍحیاًی( استفادُ  هتجذدجْاى 

هَر، تِ توایالت هی وٌٌذ، علن ًوی ضٌاسذ7 تا افَل ایي دستِ اس علَم، اهىاى ارسیاتی ارسش ّا ٍ آرهاى ّای تطزی اس دست هی رٍد ٍ داٍری درتارُ ایي ا

 افزاد ٍ گزٍُ ّای هتفزق سپزدُ هی ضَد7

 ًوزُ( 5.75ـ اًحزاف اس حقیقت چگًَِ صَرت هی گیزد؟ )6

؛ ٍلی اس جْت لزار گزفتي در للوزٍ آرهاًی ٍ ٍالعی، تغییزپذیزًذ7 یعٌی تزای جْاى ّای اجتواعی، اهىاى اًحزاف اس حك ٍ حمایك ّزچٌذ خَد ثاتت اًذ

جْاى ّای اجتواعی هی تَاًٌذ تز هذار حك یا تاعل تچزخٌذ، اها حك ٍجَد دارد7 ارد؛ ّواى گًَِ وِ اهىاى خزٍج اس تاعل ٍ لثَل پذیزش تاعل ٍجَد د

 حك ٍ تاعل تز هذار تیٌص ٍ گزایص آى ّا، دچار تغییز ًوی ضَد7

 

 

 اکبر گنجی-پیروز و پاینده باشید

 


