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گضاسُ ّای غحیح ٍ غلط سا هطخع کٌیذ.
1-1

ضیَُ اًجام کٌص اجتواػی کِ هَسد قثَل افشاد جاهؼِ قشاس گشفتِاست ،اسصش اجتواػی هحسَب هی ضَد.

2-1

تغییشاتی هاًٌذ افضایص جوؼیت ،سضذ اقتػادی ٍ تغییش لْجِ هشدم یک کطَس اص ًَع تغییشات دسٍى یک جْاى اجتواػی است.

3-1

جْاى اجتواػی تشای تقای جْاى ًفساًی ،اسصش ّای خَد سا تِ افشاد آهَصش هی دّذ.

4-1

ًظشیِپشداصاى غشتی طی قشى تیستن تاصگطت تِ هؼٌَیت ٍ سکَالسیسن سا سشًَضت حتوی تطشیت هیداًستٌذ.

5-1

جْاى اسالم دس سذُّای ًخستیي حیات خَد تا حفظ َّیت خَد تِ تؼاهل تا دیگش جَاهغ پشداخت.

6-1

دس جْاىّای اجتواػی هختلف ،فشغتّای پیصسٍی افشاد تشای تحّشک اجتواػی تا حذ صیادی هطاتِ ّن است.

دس جای خالی ػثاست هٌاسة تٌَیسیذ.
1-2

3

اٍلیي ٍ هْنتشیي آضٌاییّا سا تا جْاًی کِ دس آى هتَلذ ضذُاین دس  ............پیذا هیکٌین

ٍ 2-2قتی اجضای جْاى اجتواػی سا تا یکذیگش دسًظش تگیشین  .............آضکاس هیضًَذ.

3

3-2

جْاى اسالم دس سٍیاسٍیی تا فشٌّگ یًَاى ٍ سٍم تٌْا ػٌاغش  ...............ایي دٍ فشٌّگ سا اخز کشد.

4-2

اگش آگاّی ها ًسثت تِ کلوات ٍ هؼٌاًی آًْا لض تیت تشٍد ،اص گفتاس تاص هیهاًین؛ ایي ًطاىدٌّذُ ایي است کِ کٌص  ...............است.

5-2

تِ تغییشات اساسی دس جْاى اجتواػی کِ َّیت جْاى اجتواػی سا دگشگَى هیکٌذ  .............هیگَیٌذ.

6-2

اغطالح قفس آٌّیي هشتَط تِ جاهؼِ ضٌاس تضسگ آلواًی  ..............است.
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گضیٌِ غحیح سا هطخع کٌیذ.
 1-3دس دیذگاُ هستطشقاىَّ ،یت فشٌّگی جَاهغ اسالهی چگًَِ است؟
الف) دیٌی ٍ تَحیذی

ج) سکَالس ٍ دًیَی

ب) اساطیشی ٍ هزّثی

د) دیٌی ٍ دًیَی

 2-3جْاى غشب تا ػثَس اص چِ فشٌّگی تِ ػقایذ ٍ اسصشّای سکَالس سٍی آٍسد؟
الف) تا ػثَس اص ػقایذ تَحیذی ٍ ػقالًی

ب) تا ػثَس اص فشٌّگ هسیحی قضٍى ٍسطی

ج) تا ػثَس اص فشٌّگ هتجذد

د) تا ػثَس اص فشٌّگ هسیحی ٍ اسطَسُای

 3-3دس هَسد جْاى اجتواػی خَدتاختِ کذام گضیٌِ غحیح است؟
الف) تا فشٌّگ گزضتِ خَد دس استثاط هیهاًذ.

ب) استثاطص تِ غَست ًسثی تا فشٌّگ خَیص قطغ هیضَد.

ج) تِ جْاى اجتواػی دیگشی کِ هثَْت آى است هلحق هیضَد .د) ًویتَاًذ فشٌّگ گزضتِ خَد سا گستشش دّذ
 4-3کوپاًی ٌّذ ضشقی کِ اتضاسی تشای َّیتصدایی ٍ غاست داساییّای ػظین هشدم ٌّذ تَد چِ هاّیتی داضت؟ ٍ ایي تِ چِ هؼٌاست؟
الف) سیاسی ٍ اجتواػی -اّویت ًفَر فشٌّگی ب) اقتػادی ٍ تجاسی -سٍصًِ ٍسٍد استؼواس.
ب) سیاسی ٍ اجتواػی -سٍصًِ ٍسٍد استؼواس

د) اقتػادی ٍ تجاسی – اّویت ًفَر فشٌّگی

 5-3تشًاهِسیضاى فشٌّگی ّوَاسُ تالش هیکٌٌذ تا اص طشیق  .............صهیٌِ تحقق تیطتش آسهاىّا سا فشاّن تثیاٍسًذ.
الف) تؼلین ٍ تشتیت ب) گستشش آسهاى اجتواػی ج) ػقایذ تٌیادیي

د) اسصشّای حق

4

ًوَداس صیش سا کاهل کٌیذ ٍ دس هَسد سًٍذ ایي ًوَداس ،هختػشا تَضیح دّیذ.
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ػثاستّای هشتثط تِ ّن سا تِ یکذیگش هتػل کٌیذ( .یک هَسد اضافی است)
ضیَُ سسوی تٌثیِ

کٌص ٍ پیاهذ آى

فشاهَضی َّیت یک جاهؼِ دس هَاجِْ تا فشٌّگ دیگش

هَسسات اجتواػی

قلوشٍ ٍاقؼی یک فشٌّگ

جْاى اجتواػی

قطؼیت

اسصشّایی کِ هشدم تذاى ػول هیکٌٌذ

پذیذُّای اجتواػی

هطاتْت ّوِ جَاهغ تِ یکذیگش

ًگاُ تک خطی تِ تاسیخ

پیاهذّای غیش اسادی
اص خَد تیگاًگی تاسیخی
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تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ.
ً 1-6ظن جْاى اجتواػی چگًَِ است؟

0/5

 2-6اگش پذیذّای اجتواػی سا تِغَستی تفکیک کٌین کِ دس یک طشف پیَستاس ،پذیذُّای خشد قشاس گیشًذ ،تش چِ اساس تفکیک کشدُاین؟

0/5

 3-6هٌظَس اص جْاى هتجذد چیست؟
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 4-6سِ تؼذ هتوایض َّیت اًساى سا ًام تثشیذ.
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 5-6جاهؼِپزیشی سا تؼشیف کٌیذ.

0/75

 6-6هٌظَس اص غشبصدگی چیست؟

0/5

تِ سَاالت صیش تػَست تطشیحی پاسخ دّیذ.
 1-7پیاهذّا ٍ الضامّای جْاى اجتواػی چگًَِاًذ؟

1/25

 2-7اص جولِ ػَاهل ضکلگیشی اقتػاد ایشاى دس طَل تاسیخ هؼاغش چِ تَدُ است؟

1

 3-7فشٌّگ چگًَِ دسًٍی هی ضَد ٍ چِ فشٌّگی تْتش دسًٍی هیضَد؟

1

 4-7اص اًَاع تحشک اجتواػی هثال تضًیذ.

1/25

َّ 5-7یت ایشاًی قثل اص ظَْس اسالم چِ ٍیژگیّایی داضت؟

1

 6-7سیاستّای جوؼیتی سا تؼشیف کٌیذ.
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5
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دسآهذ ٌّگفت ٍ تذٍى صحوتی ایجاد هیکٌذ ،تاػث ضکلگیشی تَلیذ هلی ضؼیف ٍ ضکٌٌذُای تَد کِ هستقین
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