
 

 

 

 

 

 نوره3الف(درعثارات زیر ، هوارد ))صحیح وغلط (( را هشخص کنیذ.

 است ٍاس راُ آهَسش اس ًسلی بِ ًسل دیگزاًتمال هی یابذ.فزٌّگ پذیذُ ای آهَختٌی -1

 ،فزٌّگ عوَهی ًام دارد.بخص ّایی اسفزٌّگ کِ هزبَط بِ فطزٍگزٍُ خاصی است -2

 هجوَعِ پذیذُ ّای جْاى اجتواعی رااسًظزساختار ٍارتباط آًْا بایکذیگزًظام اجتواعی هی گَیٌذ.-3

 درًظام اجتواعی کل داضتِ باضٌذ ،راًْادفزٌّکی هی گَیٌذ.بِ خزدُ ًظام ّایی کِ ًمص تعییي کٌٌذُ -4

 ٌّگاهیکِ خَدرا عضَگزٍُ خاصی هعزفی هی کٌین ،درحمیمت بِ َّیت اجتواعی خَد اضارُ هی کٌین.-5

 اًساى حك ًذارد تصزفاتی راکِ هخالف ارادُ حکیواًِ الْی است .درجْاى عبیعت ٍدرجسن ٍبذى خَداًجام دّذ. -6

 نوره5/2جاهای خالی را تاکلوات هناسة پرکنیذ. درعثارات زیرب(

 یاد هی ضَد...........ٍپیًَذی کِ بیي پذیذُ ّای اجتواعی ٍجَد داردراباًام ............... .......  اسارتباط-1

 ... هی ًاهٌذٍ.................آى بخص اسفزٌّگبخطی اسفزٌّگ کِ  هزدم اسآى جاًبذاری هی کٌٌذٍلی عول بِ آى ًادیذُ گزفتِ هی ضَد را........................-2

 است کِ هزدم بِ آى عول هی کٌٌذ.

 ّذف کٌتزل اجتواعی کِ .............................. اًجام هی گیزد ٍپذیزش فزٌّگ ٍاًغباق دادى افزاد با اًتظارات جاهعِ است. -3

 بَاسغِ آى فزٌّگ در افزاد درًٍی هی ضَد.هٌظَر اس ............................... رٍضی است کِ  -4

 ج(ته سواالت تسته )تستی( زیر پاسخ دهیذ.

 نوره5/0علوم اجتواعی اگرعلن ته هعنای تجرتی آى هحذود نکننذ. -1

 داٍری کٌٌذ.الف(هی تَاًٌذفزٌّگ آرهاًی رابافزٌّگ ٍالعی جَاهع پیًَذ دٌّذ.   ب( هی تَاًٌذدربارُ حك یا باعل بَدى فزٌّگ ّای هختلف 

 ج(بزخی اسٌّجارّای ٍالعی ،تَسظ بعضی اسگزٍُ ّا یاافزادجاهعِ درعول رعایت ًوی ضَد.

 د( هزدم هغابك باارسضْا ٌٍّجارّایی عول هی کٌٌذکِ رعایت آًْا راالسم ٍهْن هی داًٌذ.

 نوره5/0نادرست است؟کذام عثارت درراتطه تا هویت  -2

 آى راهی ضٌاسین ًٍیاسی بِ باسگَکزدى آى تَسظ دیگزاى ًذارین.ها الف(بخطی اسَّیت ،آگاّاًِ است .یعٌی 

 ب(بسیار اسخصَصیات َّیتی اًساًْا بِ دالیل ّوَارُ درتغییز ّستٌذ.

 ج( بزخی اسخصَصیات َّیتی اًساًْا تغییز ًوی کٌٌذ یاحتی لابل تغییز ًیستٌذ.

 گاُ اًساى درضٌاخت ٍیژگیْای َّیتی خَد ٍ دیگزاى دچار خغا ٍاضتباُ هی ضًَذ. د(بذٍى تزدیذ

 دانش آهوز عسیس شوا هی توانیذ پاسخناهه اهتحاى را  دو ساعت پس از پایاى اهتحاى در پورتال هذرسه هالحظه نوائیذ.
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 نوره5/0نادرست است؟کذام عثارت -3

 غیز جسواًی ضاهل صفات اخاللی ٍرٍاًی هی باضذ.الف(ٍیژگیْای فزدی 

 .ب( ٌّگاهی کِ خَد عضَگزٍُ خاصی هعزٍفی هی کٌین، بِ َّیت اجتواعی خَد اضارُ هی کٌین

 چْاى سِ گاًِ عبیعی ًفساًی ٍ اجتواعی اسیکذیگز جذا ًیستٌذٍبزیک دیگز اثز هی گذارًذ.ج( 

 د( تواهی َّیت ها هحصَل ًمص اجتواعی است کِ بِ عْذُ دارین.

 د(ته سواالت زیر پاسخ تشریح دهیذ.

 ًوز5/0ُُ ی جْاى اجتواعی رابٌَیسیذ.حذٍد بسظ ٍگستز -ا

 ًوز1ُاجتواعی بایکذیگزرابیاى کٌیذ.تفاٍت جْاى اجتواعی ًٍظام  -2

 ًوز1ُرابغِ فزٌّگ ٍجاهعِ رابٌَیسیذ. -3

 ًوز1ٍُبکَئیذٍظایف ًْادّای فزٌّگی درایي رابغِ بایذ چگًَِ باضذ؟رابغِ ای فزٌّگ آرهاًی ٍفزٌّگ ٍالعی را بزرسی کٌیذ  -4

 ًوز1ُفزٌّگ حك ٍباعل راچگًَِ هی تَاى اسیکذیگز تطخیص داد؟-5

 ًوز5/1ٍُیژگیْای َّیتی رابزای افزاد هختلف ًام بزدُ ٍبزای ّز کذام هثال بشًیذ. سِ هَرداس -6

 ًوز5/1ًُوَدار سیز را تَضیح دّیذ ٍهثال بٌَیسیذ. -7

 

 ًفس                                                                      بذى                                                                     

 

 ًوز5/1ُاسًظز جْاى اسالم بِ اًساى چگًَِ ًگاُ هی ضَد؟ -8

 ًوز1ُکجزٍی اجتواعی یعٌی چِ؟ تَضیح دّیذ. -9

 ًوز2ُزای کٌتزل ٍپیطگیزی اس گجزٍی چِ الذاهاتی بایذ اًجام دّذ؟ یکی اس آًْا را تَضیح دّیذ.جاهعِ ب -10

 ًوز1ًُمص هْن اهز بِ هعزٍف ًٍْی اس هٌکز راتَضیح دّیذ؟  -11
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