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 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ؾدیح و غهط ةّدن غتارات زیص را ىؼزؽ کٍیس. 1

 ..........غلط ..........صحیحاظث. اخحيانیانف.پیاىسُای غیص ارادای کٍغ اٌعان 

 .......صحیح ....... غلط،اگاُی و راداه کٍؼگص ٌاظص ةَ دیگصان ،ویژگی ُا و اغيال اٌِاظث.ب.در کٍغ اجحياغی 

 غلط........ صحیح.......جِان اجحياغی را ىی ظازد.ارىاٌی ىصدم ةسان غيم ىی کٍٍس كهيصو  ج.ارزش ُایی کَ

 غلط.......صحیح....... صٌس.خلایق ثاةث ُعحٍس ونی از جِث كصار گصفحً در كهيصو واكػی و ارىاٌی جغیص پشید.
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 جاُای رانی را ةا غتارات ىٍاظب پص کٍیس. 2

 ..................... و ...................... دو اةضار ىِو جِث ػٍارث اظث.انف.

 اىٍیث ةصای یک جاىػَ آػّب زده در چارچّب كهيصو .........................كصار دارد..ب

 .................و.......................از جيهَ کعاٌی ُعحٍس کَ در ػٍارث ُّیث ةَ ىا کيک ىی کٍٍس.ج.
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 گضیٍَ ىٍاظب را اٌحزاب کٍیس. 3

 آرىان ُای جِان اجحياغی در ..................ىحتهّر ىی ػّد..1

 .فصٍُگد.کٍغ ُا           ج.ٌِاد ُا            ب.ارزش ُا            انف

 ؟.کسام یک از ىّارد زیص غلایس ةاظم ىدعّب ىی ػّد2

 انف.ةزغ ُایی از جِان اجحياغی کَ ةص اظاس رصافَ ػکم گصفحَ ةاػس.

 ب.ةزغ ُایی از جِان اجحياغی کَ ةَ نداظ غهيی كاةم دفاع ٌتاػس.

 ج.ةزغ ُایی از جِان اجحياغی کَ ىزانف فعصت اٌعاٌی ةاػس.

 د. ُيَ ی ىّارد

 جاثیص کسام جِان ُا ةص یکسگیص اظث؟ "ایً ىّضّع کَ جِان اجحياغی گاُی ىاٌع از ػکّفایی ةصری از ارالكیات ىی ػّد .3

 جِان ٌفعاٌی ةص جان ظتیػی ب.                      جِان اجحياغی ةص جِان ظتیػی انف.

 ی ةص جِان ٌفعاٌیجِان اجحياغ د.                        جِان ٌفعاٌی ةص جِان اجحياغی ج.

 ؟. چَ زىاٌی ارزش ُا ةَ واكػیث جتسیم ىی ػّد4

 ب. ةا غيم ىصدم ىعاةق ارزش ُا                            انف.ةا ورود آن ةَ غصؾَ اجحياغی

 د.ةا اُيیث دادن ةَ آٌِا                        ةا وارد کصدن آن ةَ كهيصو آرىاٌی ج.
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 2از  1صفحه 

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

 دهن انسانی 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 

 رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 جامعه شناسینام درس: 

 مونا مصیبی نام دبیر:

 1399/ 22/10 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه75 مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 یگص را ةَ ُو وؾم کٍیس.ىصةّط ةَ یکسىّارد  4

 رصدجصیً پسیسه اجحياغی ارزش اجحياغی

 کٍغ اٌعان ُا و پیاىسُای آن  الیَ ُای غيیق

 پسیسه ُای ىعهّب و رّاظحٍی کَ ىّرد جّجَ ُيگان اظث کٍغ اجحياغی

 غلایس کالن  پسیسه ُای اغحتاری
 

2 

 ىفاُیو زیص را جػصیف کٍیس. 5

 :جِان اجحياغی الیَ ُای ظعدی -1

 آرىان اجحياغی: -2
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 ویژگی ُای کٍغ را ةا ذکص ىثال ٌام ةتصیس. 6
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 دو پسیسه رط کؼی غاةص پیاده و ؾساكث در پیّظحار غیٍی و ذٍُی در کجا كصار ىی گیصد؟)رظو پیّظحار( 7

 
1 

 ٌگاه جک رعی ةَ جاریذ ةؼص درةاره جّاىع چَ ٌظصی دارد؟ 8
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 ارىان ُای خق و ظَ ٌيٌَّ از غلایس ةاظم کَ در ُيَ ی فصٍُگ ُا خضّر دارد را ٌام ةتصیس.ظَ ٌيٌَّ از  9
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ةصاةص ىلصرات خضّر اجّىتیم در ةصری از ریاةاٌِایی ظعح ػِصجِصان در ظاغاجی از ػتاٌَ روز ىيٍّع اظث و وارد ػسن در ایً ظصح  10

 جدهیم کٍیس.جصیيَ دارد.فصؾث ُا و ىدسودیث ُای ایً ىيٍّغیث را 

 فصؾث:

 ىدسودیث:

1 

 ىّرد( 3فصؾث ُا و ىدسودیث ُایی کَ ىارکط وةص ةصای  جِان اجحياغی ىحجسد ةص ىی ػيصد کساىٍس؟) 11
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 ظَ ةػس ىحيایض ُّیث اٌعان را ةا ذکص ىثال ٌام ةتصیس. 12
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 2از  2صفحه 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غ.ص.غ.ص 1

 انف.غلم و وخی 2

 ب. ارىاٌی

 ج.رواٌظٍاشان ،پیاىتران ،جاىػَ طٍاشان،ىظاوران ُيَ ی ىّارد صدیح اشث

 ا.ارزش 3

 . ُيَ ی ىّارد2

 . جاثیر جِان اجحياغی ةر جِان ٌفصاٌی3

 ىعاةق ارزش ُا .ةا غيم کردن ىردم4

 ارزش اجحياغی:پدیده ىعهّب و خّاشحٍی 4

 الیَ ُای غيیق:غلاید کالن 

 خردجریً پدیده اج:کٍض

 پدیده ُای اغحتاری:کٍض اٌصان و پیاىدُای آن

 

 الیَ ُای شعدی: 5

 اىکان جغیر دارٌد/جاثیر گذار ٌیصحٍد

 اجحياغیآرىان اجحياغی:ىجيّغَ اُداف و ارزش ُای ىظحرك اغضای جِان 

 ارادی/ُدفدار/ىػٍادار/آگاُاٌَ /ذکر ىثال از شّی داٌض اىّز اگر ىرجتط ةاطد كاةم كتّل اشث 6

 ذٍُی :صداكث                                                                           غیٍی: خط کظی 7

ةرخی غلب ىاٌده جر جّاىع غلب ىاٌده ةاید جّاىع پیظرفحَ را انگّ كرار ٌگاه جک خعی:ُيَ جّاىع در یک ىصیر ةرخی پیظرفحَ جر  8

 دُد.

 آرىان خق:وفای ةَ غِد،صداكث،ىدارا 9

 غلاید ةاظم:ٌژاد پرشحی /ظهو/ةی غدانحی

 فرصث :افزایض ٌظو و کاُض جرافیک 11

 ىددودیث:ُر جایی در ُر زىاٌی ٌيی طّد جردد کرد

جِان ىحجدد ،اشحفاده از روش ُای ججرةی و فٍاوری  و كدرت پیض ةیٍی و پیظگیری، کٍض خصاةگراٌَ رویکرد ایً جِاٌی و دٌیّی  11

 ىػعّف ةَ دٌیا ،ُيَ چیز در کٍحرل اٌصان،كفس خّد شاخحَ اٍٍُیً

ةّدن،دروغگّ ُّیث فردی و ُّیث اجحياغی:ُّیث فردی ...جصياٌی )ةدن و ویژگی ُای ان( ،ٌفصاٌی )رواٌی و اخالكی/ةد اخالق  12

 ةّدن(اجحياغی ٌلض و غضّیث فرد در اجحياع داٌض آىّز ةّدن

 امضاء:    مونا مصیبی 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

 دهن انسانيجاهعه شناسي نام درس: 

 هونا هصیبينام دبیر: 

 22/10/1399 تاریخ اهتحان:

 / غصرصتح  10:00 ساعت اهتحان:

 دكیلَ 75هدت اهتحان: 
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