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 ًوزُ(1.5)تاؽذ؟ ًذام یي اس ػثارات سیز فحیح ٍ ًذام یي ؿلظ هی 

 .اعت آى هتـیز تؼذ اًغاى َّیت اعتوزار ػلت -الق

 .اعت اجتواػی ٍ كزدی َّیتْای تٌاعة ی ًؾاًِ اًغاى ٍجَد هؼٌَی ارسؽْای ٍ آرهاًْا تا ؿزب جْاى ًاعاسگاری -ب

 .اعت اجتواػی َّیت گیزی ٍؽٌل تٌَیي هؼٌای تِ اجتواػی ًٌتزل -ج

 
5.5 

5.5 

5.5 
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 ًوزُ(2).ػثارت ّای سیز را تا ٍاصگاى هٌاعة تٌویل ًٌیذ

 .اعت........... ی ًؾاًِ ًٌٌذ هی ٍضغ عثیؼی هخاعزات تا هواتلِ تزای اًغاًْا ًِ خافی هَاػذ-الق

 .اعت........... ّواى درط ًالط عاختواى-ب

 .ًاهٌذ هی.........را هؼلواى فٌق تِ هزتَط كزٌّگ خزدُ-ج

 .ّغتٌذ.....ٍ..... ارسؽْا ٍ ػوایذ ؽٌاخت تزای هْن اتشار دٍ-د

 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 
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 ًوزُ(1.5)هؾخـ ًٌیذ. ×گشیٌِ ی فحیح را تا ػالهت 

 :یؼٌی اجتواػی ًجزٍیالق( 

 جاهؼِ ػوایذٍارسؽْای خالف ركتارّای-3                                   اجتواػی درسًذگی هؾارًت كزایٌذ-1

 جاهؼِ عاسهاًْاٍ اًتظار هَرد ًوؾْای-4                                      اجتواػی َّیت گیزی ؽٌل هغیز-2

 چیغت؟ هتلاٍت اهلیوی  درؽزایظ هختلق ّای كزٌّگ گیزی ؽٌل ػلت ب(

      ًلغاًی جْاى تا عثیؼت جْاى تؼاهل-3                                                  تذى تا ًلظ جْاى تؼاهل-1

 عثیؼت جْاى تا اجتواػی جْاى تؼاهل-4                                 اجتواػی جْاى تا ًلظ جْاى تؼاهل-2

 اعت؟ درعت سیز ػثارات اس ًذاهیيج( 

 .ًویؾٌاعین را آى ها ٍ اعت خٌْاى ها تزای َّیت تخؾْای ی ّوِ-1

 .ؽٌاعین هی آًزا ٍها اعت آؽٌار ها تزای َّیت تخؾْای ی ّوِ-2

 .ؽٌاعین هی را آى ها ٍ اعت آگاّاًِ َّیت اس تخؾی-3

 .ؽٌاعین ًوی را آى ها ٍ ًٌٌذ هی خیذا تـییز َّیت تخؾْای ّوِ-4
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 ًذاهیي اس هَارد عتَى عوت چح ّواٌّگ اعت؟)یي هَرد اضاكِ اعت(ّزیي اس هَارد عتَى عوت راعت تا 

 تیزٍى اس جْاى اجتواػی -1 هجوَػِ اجشا ٍ ػٌافز هغجذ -الق

 ًْاد كزٌّگی -2 هذیٌِ جاّلِ -ب

 هحزٍم اس كزٌّگ حن -3 رعاًِ -ج

 جْاى اجتواػی -4 عٌتْای الْی -د

  تزخَردار اس كزٌّگ حن -5 

1 

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

 سوم انسانی  و رشته: قطعه

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

 .............................. :داوطلبشواره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 6مدرییت منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                               دختراهن دوره دوم/ دبیرستان                                            

 54 -55سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاى اهتحانات

 

 جاهعه شناسی  نام درس:

 آزیتا بيدقی :نام دبير

 23/10/1354:اهتحاى تاریخ

 / عصرصبح 8 :ساعت اهتحاى

 دقيقه  ....... : اهتحاىهدت 

اپلیکیشن پادرس 



      نمره 02جمع بارم :                                                                                                                                                                                                                                                                    با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد.
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 ًوزُ(14یحی سیز خاعخ ًاهل دّیذ.)تِ عَاالت تؾز

 :سیز ّای خذیذُ اس یي ّز ًٌیذ تحلیل ٍ گزكتِ ًظز در را رٍ تِ رٍ ؽٌل-1

 هاًَى تِ احتزام -الق

 ٍهت عز خَاًذى ًواس خیاهذّای-ب

                                                          آتؾلؾاى-ج

 گیزیذ؟ هی ای ًتیجِ چِ ٍ گزكتِ هزار ّا هجوَػِ اس ًذاهیي در

 .تٌَیغیذ را اجتواػی ًْاد اًذ؟ٍیضگیْای ؽذُ تثذیل- اجتواػی ًْاد تِ اهتقاد ٍ عیاعت هاًٌذ ًظاهْایی خزدُ چگًَِ-2

 .ًٌیذ تحلیل را « كزٌّگ» ٍ« جاهؼِ»  هلَْم تختیاری ایل در-3

 تاؽذ؟ هی ًْادّا ًذام گزٍُ در چیغت؟ ػالی آهَسػ ًارًزد-4

 :   رٍ تِ رٍ ؽٌل گزكتي ًظز در تا-5

 

 

 

 ًاهل سیزرا جذٍل-الْی هثذا اًٌار -تَحیذ-رؽَُ تَدى خغٌذ ًا-اًذٍسی ثزٍت-هادر ٍ خذر تِ احتزام-خزعتی ًضاد: هلاّین تا -الق

 .ًٌیذ

 كزٌّگ آرهاًی

 درٍى كزٌّگ ٍاهؼی تیزٍى كزٌّگ ٍاهؼی

  

  

  

 .ًٌیذ تحلیل را ؽٌل-ب

 ًٌیذ؟ هی ؽٌاعایی ر هؼیا ًذام تا تاؽٌذ؟ هی«  تاعل كزٌّگ»  ًٍذاهیي« حن كزٌّگ»  كَم هلاّین اس ًذاهیي -ج

 ؟چیغت ی ًؾاًِ « خَد»  ٍهَت ضؼق ًواط ی درتارُ.... ٍ هؼلواى ٍ دٍعتاى اس هٌزر عَالْای ػلت-6

 ؟چیغت در« اجتواػی ٍاحتزام هٌشلت»  تا« تَدى ایزاًی»  ٍیضگیْای تلاٍت-7

 .ًٌیذ تحلیل سیزرا هَارد«َّیتی هختلق تخؾْای تؼاهل»  تِ تَجِ تا-8

 .آیذ هی تَجَد دریا ٍ خؾٌی در ًِ داًذ هی كغادی هثذا را اًغاًْا اجتواػی ًٌؾْای اس تزخی ًزین هزآى-الق

 (رُ)خویٌی اهام رّثزی تِ ایزاى اعالهی اًوالب خیزٍسی-ب

 .دّیذ خاعخ سیز عَاالت تِ«اجتواػی ًٌتزل هزاتة »تِ تَجِ تا-9

 دارًذ؟ تیؾتزی اهٌاػی هذرت كزٌّگ تٌَیغیذًذام ًٌیذٍ تؼزیق را اهٌاع-الق

 .تثزیذ ًام را اعالهی ّای آهَسُ در هْن كزٌّگی ػٌقز دٍ-ب

 ًٌیذ؟ هی تزخَرد خَد دٍعتی گزٍُ در« اعزاف» خذیذُ تا چگًَِ آًْا هزاتة گزكتي ًظز در ٍتا
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جهان 
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                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                                        1صفحه:                                                       راهنمای تصحیح

1 
 ًوزُ( 1.5)        )ؽ(                                                                                      -)ؿ(                           ج-)ؽ(                ب-الق

2 

 ًوزُ( 2)           ًظام اجتواػی                                                               -ارتثاعی تا سًذگی اجتواػی                           ب-الق

 ٍحی                -ػول-خزدُ كزٌّگ هَاكن                                        د-ج

3 
 ًوزُ( 5.5)                                                                                                                                                                            3

4 
 ًوزُ( 5.5)                                                                                                                                                                            4

5 
 ًوزُ( 5.5)                                                                                                                                                                            3

6 
 ًوزُ( 1)               (                                                                  1د)        (                   2(                     ج)3(               ب)4الق)

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 54-55سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایاىسؤاالت  کليد

 جاهعه شناسی سوم انسانینام درس: 

 خانن بيدقی نام دبير:

    23/10/1354:اهتحاىتاریخ 

 / عصرصبح 8ساعت اهتحاى:

 دقیقه 80 :اهتحاىهدت 

اپلیکیشن پادرس 
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 عؤاالت تؾزیحی:

 احتزام تِ هاًَى یي ًٌؼ اجتواػی اعت ٍ درٍى جْاى اجتواػی هزار هی گیزد.                                        -1

 خیاهذّای ًٌؼ اجتواػی اعت ٍ درٍى جْاى اجتواػی هزار هی گیزد.  ٍهتخیاهذّای ًواس خَاًذى عز 

هحقَل ًٌؼ اجتواػی اًغاى ّا ًیغت، خذیذُ عثیؼی اعت. ٍلی اس جْت تأثیزی ًِ تز   آتؾلؾاى درٍى جْاى عثیؼت 

اى اجتواػی هزار ًٌؼ اجتواػی اًغاى ّا هی گذارد هی تَاًذ ٍارد جْاى اجتواػی  ؽَد. ثَاب ًواس اٍل ٍهت ًیش درٍى جْ

 ًوزُ( 1.25)                                         هی گیزد.                                                                                                                     

ای اعاعی ًظام اجتواػی ًل دارای عاختار درًٍی ٍ ًوؼ هْن ٍ تؼییي ًٌٌذُ در ًظام اجتواػی ًل، ركغ یٌی اس ًیاس ّ -2

 عاختار یشرگتز.

 ایل تِ هلَْم جاهؼِ اعت، گزٍّی اس اًغاى ّا ًِ عالیاى هتوادی تا یٌذیگز سًذگی هی ًٌٌذ. -3

آداب ٍ رعَم، خَؽؼ، ًَع خَراًی، فٌایغ دعتی تِ هلَْم كزٌّگ هی تاؽذ، ؽیَُ سًذگی گزٍّی اس اًغاى ّا ًِ تا 

 سًذگی هی ًٌٌذ.یٌذیگز 

داًؼ تخققی هَرد ًیاس عایز ًْادّا را كزاّن هی آٍرد، تیؾتز خزدُ كزٌّگ ّای عایز ًْادّای اجتواػی را تأهیي هی  -4

 ًوزُ( 1)                                                                                                                                                                           ًٌذ.

 تَحیذتیزٍى كزٌّگ ٍاهؼی: ًضاد خزعتی، احتزام تِ خذر ٍ هادر، ثزٍت اًذٍسی، ًاخغٌذ تَدى رؽَُ،  -5

 درٍى كزٌّگ ٍاهؼی: احتزام تِ خذر ٍ هادر، تَحیذ

 هادر، تَحیذ هی تاؽٌذ،  در ؽٌل عؤال هغوت هؾتزى كزٌّگ ٍاهؼی ٍ كزٌّگ آرهاًی: احتزام تِ خذر ٍ

   (، تَحیذ، احتزام تِ خذر ٍ هادر، ًاخغٌذ تَدى رؽَُ: حن                                                                         23) تحلیل فلحِ 

 ًوزُ( 2.5)                                                        ًضاد خزعتی، ثزٍت اًذٍسی، اًٌار هثذأ الْی: تاعل                                           

 ًوزُ( 1)                    (،                                                                                                                           25)تحلیل فلحِ -6

ضگی اجتواػی ٍ كزٌّگی اعت یؼٌی كزد تذٍى حضَر در جاهؼِ ٍ اجتواع ًوی تَاًذ آى خقَفیات را ایزاًی تَدى: ٍی  -7

داؽتِ تاؽذ. هٌشلت ٍ احتزام اجتواػی: كزد در خیذایؼ آًْا هؤثز ًثَدُ ٍلی در تـییز ٍ تثذیل آى ّا هی تَاًذ ًوؼ داؽتِ 

ذعت هی آٍرد ٍ در عَل ػوز در اثز ًَع كؼالیت ٍ ركتار تاؽذ، هٌشلت ٍ احتزام اجتواػی كزد اس عزین هَهؼیت خاًَادگی ت

 ًوزُ( 1)                          خَد آى را حلظ هی ًٌذ یا تـییز هی دّذ.                                                                                        

 ًوزُ( 2)             42ٍ ؿ  41اى اجتواػی تا جْاى ًلظ ٍ تَضیحات ؿ تؼاهل جْاى اجتواػی تا جْاى عثیؼت، تؼاهل جْ -8

رٍؽی اعت ًِ تَاعغِ آى كزٌّگ در اكزاد درًٍی هی ؽَد، كزٌّگ ّایی ًِ سهیٌِ هٌغوی ٍ ػوالًی تیؾتزی  -الق-9

 دارًذ ٍ تا كغزت آدهیاى عاسگار تزًذ، اس هذرت اهلاػی تیؾتزی تزخَردارًذ.

 ًوزُ( 2.25)                                                                 55اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌٌز، تا رٍػ تثلیؾ، تؾَین، تٌثیِ ؿ  -ب

اپلیکیشن پادرس 




