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 تاسم 1 صفحِ  ّاػـــــــــَال سدیف

 . تَدى ّش یک اص جولِ ّای صیش سا هـخص کٌیذ ًادسػت یا دسػت 1
 ًادسػت دسػت .   پیاهذّای اسادی کٌؾ اًؼاى فمظ تِ اسادُ خَد کٌـگش ٍاتؼتِ اػت  (آ 

       ًادسػت دسػت .  تفؼیشی کِ اًؼاى اص صًذگی ٍ هشگ خَد داسد ، اص عویك تشیي پذیذُ ّای جْاى اجتواعی تِ حؼاب هی آیٌذ  (ب

       ًادسػت دسػت .        جْاى اجتواعی ٍاطُ ای اػت کِ اغلة تشای هجوَعِ ّای تضسگ تِ کاس هی سٍد   (ج

       ًادسػت دسػت .      اسصؽ ّا ، ساٌّوای کٌؾ ّای اعضای جْاى اجتواعی اًذ (ت

1 

 .دس ّش هَسد ، گضیٌِ صحیح سا هـخص کٌیذ  2
 کذام هَسد ، کٌؾ اًؼاًی هحؼَب هی ؿَد ؟ (آ 

 ضشتاى للةتفکش ٍ تخیلفعالیت دػتگاُ تٌفؼیفعالیت دػتگاُ گَاسؽ

 کذام دػتِ اص پذیذُ ّای صیش هحصَل کٌؾ اجتواعی اًؼاى ّا ّؼتٌذ ؟ (ب

 جٌگل ، کْکـاى ، کاسخاًِهجلغ ، کاسهٌذ ، فشؿتگاى لَُ همٌٌِ ، هذسػِ ، خیاتاىخاًَادُ ، لٌات ، فلضات

 هشتَط تِ کذام ٍیظگی جْاى هتجذد اػت ؟« اص دػت سفتي آصادی ٍ اسادُ اًؼاى»  (ج

 لفغ آٌّیيکٌؾ ّای عمالًی هعغَف تِ ّذفسٍیکشد ایي جْاًیافؼَى صدایی
 .ًام داسد ............... تخـی اص جْاى اجتواعی کِ هشدم تِ آى عول هی کٌٌذ ،  (ت

 آسهاى اجتواعیحمایكللوشٍ آسهاًی للوشٍ ٍالعی

1 

 .ّش یک اص جاّای خالی سا تا کلوِ ّای هٌاػة کاهل کٌیذ  3

 .هی گَیٌذ ........................................... تِ کٌؾ ّای اجتواعی ٍ پیاهذّایی کِ تِ دًثال داسد ،  (آ 

 .اػت ............................. جْاى اجتواعی ٍ ًظن آى تکَیٌی ًیؼت ، تلکِ  (ب

 ....................... .، التصاد ٍ ..................... خاًَادُ ، : هْن تشیي ًْادّای اجتواعی عثاستٌذ اص  (ج

 .تِ تاسیخ تـش داسًذ...................... ایي عذُ ًگاُ . عذُ ای اص جاهعِ ؿٌاػاى هعتمذًذ کِ ّوِ جَاهع اًؼاًی ؿثیِ یکذیگشًذ (ت

 .افشاد پاتشجا اػت ، پیاهذّای ضشٍسی ٍ الضاهی آى تالی اػت ...................... ّش جْاى اجتواعی تا صهاًی کِ اص عشیك  (ث
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 .ّش یک اص هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ  4

 :اسصؽ ّای اجتواعی  (آ 

 :الیِ ّای ػغحی جْاى اجتواعی  (ب

 :اسصؽ ّای تاعل  (ج

75/1 

 .ًام تثشیذ  5

 : هَسد اص ٍیظگی ّای کٌؾ اًؼاًی ػِ (آ 

 : هَسد اص هعاًی هختلف تَق صدى دٍ (ب

 : ًوًَِ اص فشٌّگ ّا ٍ جَاهعی کِ دس عشض یکذیگشًذ دٍ (ج

 : پذیذُ اجتواعی کِ کاهالً تُعذ رٌّی داسًذ دٍ (ت

 : اتضاس هْن تشای ؿٌاخت عمایذ ٍ اسصؽ ّا دٍ (ث

75/2 

 .تشای ّش یک اص هَاسد صیش ، یک ًوًَِ تٌَیؼیذ  6

 :کٌؾ تیشًٍی ( ب:                                                                    کٌؾ دسًٍی  (آ 
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 .دس استثاط تا ّش یک اص هَاسد صیش ، یک کٌؾ اجتواعی تٌَیؼیذ  7

 :آیٌذگاى ( ج:                                                 هعاصشاى ( ب:                                     گزؿتگاى  (آ 
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 2اداهِ ػَال ّا دس صفحِ 

 ..............................................:ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 فشٍصاى جوعِ پَس      :  ًام دتیش

 (پایِ دّن اًؼاًی  ) 1جامعٍ شىاسی : ًام دسع 
 اٍل:             ًَتت 400-99ػال تحصیلی

  دلیم80ِ: هذت اهتحاى99/ 10 /20:تاسیخ اهتحاى 

 
 ............................................:    دقیقه  تعداد سوال......................: مدت امتحان 

 
 

 :    مدت ان

 جمهًری اسالمی ایران

 ادارٌ كل  آمًزش ي پريرش استان خراسان رضًی

 ادارٌ آمًزش ي پريرش شهرستان  تربت حیدریٍ

 دبیـرسـتان  دخـتراوـٍ  ثامه
 

 

 ًـوــشُ
 

 



 

 تاسم 2                   صفحِ 10/1399 /20دتیشػتاى دختشاًِ ثاهي(پایِ دّن اًؼاًی) 1اداهِ ػَاالت  جاهعِ ؿٌاػی  سدیف

 .تشای پشػؾ ّای صیش ، پاػخ کَتاُ تٌَیؼیذ  8

 فشٌّگ اص چِ عشیمی هٌتمل هی ؿَد ؟ (آ 

 اًؼاى ّا تشای هماتلِ تا صلضلِ ٍ ػیل چِ کٌؾ ّایی اًجام هی دٌّذ؟ (ب

 تغییش دس کذام یک اص الیِ ّای جْاى اجتواعی دسٍى یک جْاى اجتواعی ٍاحذ ٍالع هی ؿَد ؟ (ج

 ؿثاّت جْاى اجتواعی ٍ هَجَدات صًذُ چیؼت ؟ (ت

 فَایذ علَم تجشتی چیؼت ؟ (ث
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 . ، هثالی دستاسُ خُشد ، کالى ٍ هیاًِ تٌَیؼیذ تشػین یک پیَػتاستا  9
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 .جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ  10

 کٌؾ
 پیاهذّای اسادی

 پیاهذّای غیشاسادی
 ٍاتؼتِ تِ اسادُ دیگشی ٍاتؼتِ تِ اسادُ کٌـگش

     ٍسصؽ کشدى
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 . تٌَیؼیذ دٍ هثالتشای ساتغِ صیش  11

 

 

 

1 

 جَاهعی کِ فشٌّگ ّای هختلف داسًذ ، چگًَِ تا یکذیگش تعاهل تشلشاس هی کٌٌذ ؟ 12

 

 

 

1 

 .تأثیش فشصت ّا ٍ هحذٍدیت ّای جْاى ّای اجتواعی هختلف سا تش اتعاد هعٌَی ٍ دًیَی اًؼاى تَضیح دّیذ  13

 

 

 

1 

 دس چِ صَست یک جاهعِ اص حك گؼؼتِ ٍ تِ ػَی تاعل گام تشهی داسد ؟ 14

 

 

 

1 

 .جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ  15

 

 

 

 

 هتغیش ثاتت اجتواعی فشدی اًتؼاتی اکتؼاتی ٍیظگی

       ایشاًی تَدى

       خَؽ اخالق تَدى
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 پیشٍص ٍ ػشتلٌذ تاؿیذ
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