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ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جيالت غدیح و غهط را ىظخع کٍید . 1

 .بدون آگاُی ُو ىی تّان کٍظی اٌجام دادانف.

 ب.با در ٌظر گرفتً دیگران کٍض ىا بَ کٍض اجتياغی تبدیم ىی طّد.

 ج.غلاید و ارزش ُا و ٍُجارُا از ظریق جاىػَ پذیری و کٍترل اجتياغی بَ افراد ىٍتلم ىی طّد.

 تغیر ُّای کالس پس از باز کردن پٍجره پیاىد غیر ارادی کٍض اشت.د.

 ٌیصت. كابم دفاعو اخالكی  باظم از نداظ غهيی ه.فرٍُگ 

 پیاىدُای غیر ارادی کٍض، کٍض ىدصّب ىی طٌّد.و.

 ی.بػضی از ویژگی ُایی کَ ىا در بدشت آوردن آن ُا ٌلظی ٌداریو را ویژگی ُای ااٌتصابی ىی ٌاىٍد.

 ن.کّه یک پدیده اجتياغی اشت.
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 گزیٍَ غدیح را اٌتخاب کٍید. 2

 کدام یک از ىّارد زیر از ویژگی ُای کٍض ىدصّب ٌيی طّد. -1

 د.اجتياغی             ج.ىػٍادار               ب.آگاُاٌَ           انف.ارادی

 

 کدام یک از ىّارد زیر کٍض ىدصّب ٌيی طّد.-2

 د.کتاب خّاٌدن        ج.پهک زدن       ب.ىصّاک زدن       انف.كدم زدن

 

 کدام یک از تػاریف زیر غهط اشت. -3

 انف.ٍُجار اجتياغی طیّه اٌجام ىلبّل کٍض اجتياغی اشت.

 ىّرد پذیرش اغضای جاىػَ اشت. ب. ارزش اجتياغی پدیده ىعهّب و خّاشتٍی

 ىجيّغَ آکاُی ُای ىظترک ىا اشت . ج. جاىػَ پذیری

 جتياغی ىجيّغَ ای کٍض ُای ىا و پیاىدُای آن اشت.د.پدیده ا

 

 کدام یک از گزیٍَ ُای زیر  در ىّرد ٌگاه فرٍُگ ىتجدد و اشالم ٌصبت بَ ظبیػت و بدن اٌصان غدیح اشت.-4

 بالىاٌع اشت.جازه ُر گٌَّ دخم و تػرفی در ظبیػت انف.ىعابق با دیدگاه اشالم ا

 ىعابق با دیدگاه اشالم اٌصان خق ٌدارد خالف اراده خدا در ظبیػت و بدن اٌصان دخانت کٍد.ب.

 ج.در فرٍُگ ىتجدد و ىدرن دخم و تػرف در ظبیػت و بدن اٌصان بالىاٌع اشت.

 در ظبیػت و بدن اٌصان دخانت کٍد. ىعابق با دیدگاه اشالم اٌصان خق ٌدارد خالف اراده خدا د.
 

 کدام یک از ىّارد زیر از ویزگی ُای فرٍُگ ىدصّب ٌيی طّد؟ -5

 ب.فرٍُگ كابهیت تغیر ٌدارد.                    انف.فرٍُگ ىبتٍی بر طٍاخت و اگاُی ىظترک اشت.

 د.فرٍُگ كابم اٌتلال اشت.                                                      ج.فرٍُگ آىّختٍی اشت.
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 2از  1صفحه 

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

 دوازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 هویت اجتماعینام درس: 

 1399/ 10 /23 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 اشت ؟ . درجاىػَ كبیهَ ای ُّیت افراد بَ چَ چیزی وابصت6َ 

 د.غلاید و ارزش ُا                  ج.ویژگی ُای كّىی و جایگاه كبیهَ ای             ب.ُّیت ىػٍّی            انف.تّان اكتػادی

 تا چَ زىاٌی  یک فرٍُگ ىی تّاٌد پا بر جا بياٌد. -7

 ب. تاز ىاٌی کَ  در ان جاىػَ و فرٍُگ ىظارکت اجتياغی ىردم وجّد دارد.                  انف.فرٍُگ ُا ُيّاره پا برجاُصتٍد.

 د.تا زىاٌی کَ ىردم فرٍُگ ىربّط بَ ُيان ٌصم وجّد دارد.           رٍُگ جدید ٌیاىده اشت ج.تا زىاٌی کَ ف

 

 تاثیر کدام بػد ُّیت بر ابػاد دیگر اشت؟". ایً کَ یک اٌصان با تلّا ىی تّاٌد جِاٌی را تغیر دُد 8

 د. اجتياغی بر ٌفصاٌی              ج.ٌفصاٌی بر اجتياغی               ب.جصياٌی بر ٌفصاٌی            انف. ٌفصاٌی بر جصياٌی

 

 م جيهَ غدیح اشت .داک"خلایق "در ىّرد ثابت و ىتغیر بّدن  -9

 ثابت ُصتٍد.و تدت ُر طرایعی  خلایق ُيّاره انف.

 خلایق ثابت ُصتٍد اىا از ٌظر وارد طدن بَ فرٍُک واكػی و آرىاٌی تغیر پذیرٌد.ب.

 ىتغیر ُصتٍد.و تدت ُر طرایعی  خلایق ُيّاره ج.

 خلایق ثابت ُصتٍد اىا از ٌظر وارد طدن بَ فرٍُک واكػی و آرىاٌی تغیر ٌاپذیرٌد. د.

 

 کدام یک از ىّارد زیر از اٌّاع ُّیت )در دشتَ بٍدی اٌّاع ُّیت (ىدصّب ٌيی طّد.-10

 د.ُّیت فرٍُگی                ج.ُّیت ىتغیر               ب. ُّیت اکتصابی             انف.ُّیت فردی

 

 واژه اضافی اشت. ىّارد غدیح را بَ یکدیگر وغم کٍید. یک 3

 انف. ىػهو بّدن .خرده فرٍُگ ىّافق1

 ب. فرٍُگ اكّام .خردتریً پدیده اجتياغی2

 ج.اُداف ىظترک یک جِان اجتياغی .  الیَ ُای غيیق جِان اجتياغی3

 د.کٍض . آرىان اجتياغی4

 ه. غلاید بٍیادیً در ىّرد ُصتی و چیصتی اٌصان راٍُيای کٍض اجتياغی  .5

 ىبارزه با طرک اکتصابی. ویزگی 6

  ارزش ُان. 
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 (5/1اٌّاع پیاىدُای کٍض اٌصان را ٌام برده و تّضیح دُید.) -1 4

 ( 1پیاىدُای ارادی و غیر ارادی کٍض ورزش کردن را تّضیح دُید.)-2

 پیاىد ارادی کٍض

 وابصتَ بَ اراده کٍظگر               وابصتَ بَ اراده دیگری

 پیاىد غیر ارادی

 

 ................................................ .......................................... ..................................... ورزش کردن
 

 (5/1آیا پدیده ُای ظبیػی ىی تّاٌٍد تبدیم بَ پدیده ُای اجتياغی طٌّد با ذکر ىثال تّضیح دُید.) -3

 (1ت ُای جِان اجتياغی چَ رابعَ ای با یکدیگر دارٌد؟)فرغت ُا و ىددودی -4

 (5/1ىٍظّر از فرٍُگ واكػی و فرٍُگ آرىاٌی چیصت؟با ذکر ىثال تّضیح دُید.) -5

 (1را ٌام ببرید.)چِار ىّرد از ارىان ُای خق  کَ ُيَ ی جّاىع آن را بَ رشيیت ىی طٍاشٍد  -6

 ( 5/1با ذکر ىثال تّضیح دُید.) و کدام دشتَ ثابت ىی ىاٌد تغیر ىی کٍدکدام دشتَ از ویژگی ُای ُّیتی ىا -7

 (1چَ کصاٌی ىی تّاٌٍد در طٍاخت ُّیت بَ ىا کيک کٍٍد؟)-8
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غ ص ص ص ص غ ص ص 1

 د 10ب  9ج   8ب    7ج  6ب   5.ب 4.ج 3.ج    2.د  1 2

 الف 6ن   5ج   4ه  3د   2.ب 1 3

بى اراده ما بستگی هدارهد هتایج ان قطعی و  .پیامديای ارادی و غیر ارادی ارادی بى راده ما بستگی دارد و کوش يستود غیر ارادی1 4

 ذتمی است .کوش هیستود بلکى هتیخى کوش يستود

 .ورزش کردن :ورزصکار صدن /مٌرد ترسین قرار گرفتن /سالمتی و تودرستی2

 . بلى بى واسطى ی رابطى ای کى با زهدگی اهسان دارهد تبدیل بى پیده يای احتماعی می صٌد مثل زلزلى3

 بدون دیگری مرقق همی صٌد در واقع دو روی یک سکى يستود..يیچ یک 4

ارزش يایی کى مردم یک حامعى ان را قبٌل دارهد و رعایت ان را الزم می داهود فريوگ ارماهی ولی ان چى را بدان عمل می کوود -5

کى بى ان پایبود صدن ان وارد  فريوگ واقعی می هامود.صداقت تا زماهیکى مردم دروغ می گٌیود در ذیطى ارمان قرار دارد زماهی

 فريوگ واقعی می صٌد

 عدالت.هٌع دوستی.صداقت.وفای بى عًد-6

 .ویژگی يای متغیر يٌیت کى ثابت هیستود مثل ترصیالت و صغل 7

 .پیامبران.رواهضواسان.حامعى صواسان8

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هویت اجتماعينام درس: 

 23/10/1399 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبد 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقى75مدت امتحان: 
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