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 تسوَ تعالی

:ّزارت آهْزش ّپرّرش                             تاریخ..............                               ًام ّ ًام خاًْادگی  

دقیقَ 60:ضِرستاى زرًد                                زهاى ..................                                                 ًام پدر  

1399هقطع هتْسطَ دّم                           ًپثت اّل دی هاٍ ...........                                        ضوارٍ داًص اهْزی  

ًن دسي زادٍخا: ًام دتیر .........                                  ًام درش جاهعَ ضٌاسی                                     آهْزضگاٍ  

1399-1400پایَ دُن                                                      سال تذصیلی  

ًورٍ ۴« سْاالت تستی»                                                      
 

عَ قرار گرفتَ  است چَ هی گْتٌد؟تَ ضیٍْ ی اًجام کٌص اجتواعی کَ هْرد قثْل افراد جام-1  

 
ُیچ کدام( الفْ ب صذیخ اًد               د(ارزش اجتواعی              ج( اجتواعی                    بٌُجار( اتف  

 
چگًَْ هی تْاى پدیدٍ ُای اجتواعی کَ اجسای جِاى اجتواعی اًد را از یکدیگر تفکیک کرد؟-۲  

ُیچ کدام( الف ّ ب صذیخ اًد     د( ج                 ترااساش داهٌَ           (تر اساش اًدازٍ                    ب(الف  
عضْیت اعضا در تدى هْجْدات زًدٍ ّ ًظن اى ُا کدام هْرد از هْارد از هْارد زیر است؟-۳  

ُیچ کدام( ارادی است                          د(اعتثاری است                    ج(تکْیٌی است                     ب( الف  
ّاتسار هِن ترای ضٌاخت عقاید ّ ارزش ُا کداهٌد؟د-۴  

ُوَ ی هْارد( اهاهاى ّ پیاهثراى                 پ(رّح ّ عقل                     ج(عقل ّّدی                         ب(الف  
 

ًورٍ ۵« سْاالت صذیخ ّ غلط»                                                
ظ                                 غ.   ءپدیدٍ ُای اجتواعی کالى تَ دساب  هی ایدًظام آهْزضی جس-۵  
ظ             غ.    استی تر خْدار ًیستد هی ضًْد  ّ جِاى از ُیچ گًَْ قد در جِاى هتذدد عٌاصر هعٌْی ّ هقدش طر-۶  
کٌص اجتواعی تٌِا در دضْر فیسیکی دیگراى صْرت هی گیرد   ظ          غ-۷  
ى تا رّش ُای تجرتی ضٌاخت       ظ                           غهداّای تیواراى را هی تْا  درست یا ًادرست تْدى ضیٍْ ی-۸  
هی ضْد     ظ                           غ ٍتا علن هتٌاسة تا ُواى الیَ ضٌاخت ز جِاى اجتواعیّ تاطل تْدى ُر الیَ  ا دق -۹  

ًورٍ ۶« سْاالت جا خالی»                                                                     
 

.هی گْید.......................در علْم اًساًی تَ فعالیتی کَ اًساى اًجام هی دُد  -۱۰  

.اًجام هی ضْد.....................یعٌی ...............پیاهد ُای غیر ارادی کٌص اًساى  -۱۱  
.م هی یاتدّخْد تَ ًسل ُای تعد تدا..........اجتواعی تا اًتقال جِاى -۱۲  
.آضکار هی ضْد ...................یکی از تفاّت ُای ها ّ دیْاًات در -۱۳  

.ارزیاتی کرد........................ُر جِاى اجتواعی را هی تْاى درپرتّْاقعیت ُای -۱۴      
دارد؟خرد تریي پدید ُای اجتواعی چَ ًام -۱۵  
یکی از هتفکراى کَ درتارٍ ی ّیژگیِای جِاى هتجدد اًدیطیدٍ چَ ًام دارد؟ -۱۶  
جِاى اجتواعی ضاهل چٌد دستَ پدیدٍ است آى ُا را ًام تثرید؟ -۱۷  
هذل قرار گرفتي آًِا را ضٌاسایی هی کٌد چَ ًام دارد؟داًطی کَ اجسای تدى اًساى ّ -۱۸  
هجوْعَ ُای تسرگ تَ کار هی رّد چَ ًام دارد؟ ّاژٍ ای کَ هعوْال ترای اضارٍ تَ -۱۹  

 

                                 
 
 
 
 
 

                                                        
 


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	jamee shenasi 10 nobat 1-1.pdf (p.2)

