
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ظدیح و غهط ةّدن عتارات زیر را ىضخط کٍید. 1

 ..........غلط ..........صحیح.جٍفسی اسث .انف.پیاىد اردی سیگار کضیدن ىضکالت 

 ........صحیح ....... غلط،اگاُی و راداه کٍضگر ٌاظر ةَ دیگران ،ویژگی ُا و اعيال اٌِاسث. ب.در کٍش فردی

 غلط........ صحیح...........ج.ارزش ُا و ٍُجارُای اجحياعی از ظریق کٍش اجحياعی جدلق پیدا ىی کٍد

 غلط.......صحیح....... .وراثث از ٌسهی ةَ ٌسهی دیگر اٌحلال پیدا ىی کٍد جِان اجحياعی از ظریقد.

2 

 جاُای خانی را ةا عتارات ىٍاسب پر کٍید. 2

 انف......................و................................. دو ٌيٌَّ از ىِو جریً ٌِاد ُای اجحياعی ُسحٍد.

 در چارچّب كهيرو .........................كرار دارد.ب.عدانث ةرای یک جاىعَ در گیر در ظهو 

 د.ج. ُر جِان اجحياعی ةا خّد .......................و .............................پدید ىی اورد. در واكع ایٍِا دوروی یک سکَ ُسحٍ
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 گزیٍَ ىٍاسب را اٌحخاب کٍید. 3

 ث ؟کدام یک از ویژگی ُای ُّیحی كاةم جغیر اس.1

 .ةی سّادید . ٌژاد             ج ىکان جّند               ب.            زىان جّند انف.

 ىدسّب ىی صّد؟.کدام یک از ىّارد زیر ارىان خق 2

 انف.ةخش ُایی از جِان اجحياعی کَ ةر اساس خرافَ صکم گرفحَ ةاصد.

 ب.ةخش ُایی از جِان اجحياعی کَ ةَ نداظ عهيی كاةم دفاع ٌتاصد.

 فعرت اٌساٌی ةاصد.اجحياعی کَ ىّافق  ج.ةخش ُایی از جِان

 د. ُيَ ی ىّارد

 جاثیر کدام جِان ُا ةر یکدگیر اسث؟ "یک اٌسان ةا جلّا ىی جّاٌد جِاٌی را جغیر دُد. ایً ىّضّع کَ 3

 ب.جِان ٌفساٌی ةر جان ظتیعی                    انف.جِان اجحياعی ةر جِان ظتیعی

 ِان اجحياعی ةر جِان ٌفساٌید.ج                       ج.جِان ٌفساٌی ةر جِان اجحياعی

 واكعیث ُای ُر جِان اجحياعی را ةر چَ اساسی ىی جّان ارزیاةی کرد؟. 4

 کٍش ُاد.               ج.آرىان ُا                  ٍُجارُا ب.               ٌِادُا انف.
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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 

 رسالتسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 نام درس: جامعه شناسی

 مونا مصیبی نام دبیر:

 1399/ 22/10امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه75مدت امتحان :  
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 نمره 20جمع بارم : 

 ةَ یکدیگر را ةَ ُو وظم کٍید. رجتطىّارد ىر 4

 اةزار صٍاخث علاید و ارش ُا ٍُجار

 ورود ةَ جِان اجحياعی ةَ جِث ارجتاط ةا زٌدگی اٌسان  الیَ ُای سعدی

 صیّه ىلتّل اٌجام کٍش علم و وخی

 ٍُجار ُا و ٌياد ُا  پدیده ُای جکّیٍی
 

2 

 ىفاُیو زیر را جعریف کٍید. 5

 الیَ ُای عيیق جِان اجحياعی :

 ُّیث:

2 

 دُید.آثار و پیاىدُای کٍش اٌساٌی را ٌام ةترید و ةا ذکر ىثال جّضیح  6
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 دو پدیده  عدانث اجحياعی  و پارک را در پیّسحار عیٍی و ذٍُی در کجا كرار دارد. )ةا رسو پیّسحار( 7

 
1 

 ٌگاه عرضی )ٌيّدار عرضی( ةَ جِان ُای اجحياعی را جّضیح دُید. 8
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 خضّر دارد را ٌام ةترید.سَ ٌيٌَّ از ارىان ُای خق و سَ ٌيٌَّ از علاید ةاظم کَ در ُيَ ی فرٍُگ ُا  9

 
5/1 

آىّزصی داٌش آىّزان در پایان ُر ٌیو سال جدعیهی ةاید آزىّن ُای پایان جرم ةدٍُد . فرظث ُا و ىددودیث ُای ةراةر ىلررات  10

 ایً ىيٍّعیث را جدهیم کٍید.

 فرظث :

 ىددودیث:

 

1 

 جلسیو ىی صٌّد آن را جّضیح دُید.جِان ُای اجحياعی ةر اساس فرٍُگ ةَ دو ٌّع دٌیّی و ىعٍّی  11
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 آیا جِان اجحياعی ةا ظتیعث و ةدن آدىی جعاىم دارد؟)ٌگاه جِان ىحجدد  و اسالم را ٌیز در ایً خّزه جّضیح دُید( 12
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 2از  2صفحه 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غ.غ.ص.غ 1

 انف.سیاسث .اكحصاد.راٌّاده 2

 ب.آرىاٌی

 ج.فصصث ُا  و ىدسودیث

 انف. ةی سّادی 3

 ب. ةزش ُایی از جِان اجحياعی کَ ىّافق فطصت اٌساٌی ةاصس.

 ج. جِان ٌفساٌی ةص جِان اجحياعی

 د. آرىان ُا

 صیّه ىلتّل اٌجام کٍش ٍُجار 4

 ٍُجارُا و ٌيادُا  الیَ ُای سطدی

 اةضار صٍارث علایس و ارش ُا علم و وخی

 ةَ جِان اجحياعی ةَ جِث ارجتاط ةا زٌسگی اٌسان ورود پسیسه ُای جکّیٍی
 

و ةَ جِان اجحيای دیگص جتسیم ىی  الیَ ُای عيیق جِان اجحياعی :ىصةّط ةَ علایس کالن ةا خشف ان جِان اجحياعی فصو ىیصیضد 5

 صّد علایس و ارزش ُای اساسی را در ةص ىی گیصد.

 ُّیث: آٌچَ در پاسذ ةَ ىً کیسحو ىی دُیو.کَ ةا ٌّعی اخساس ىثتث و ىٍفی ُيصاه اسث 

 آثار و پیاىسُای کٍش اٌساٌی ارادی و غیص ارادی 6

 رّصان کٍش ُسحٍس.ارادی اخحيانی اسث ةَ اراده فصد کٍضگص ةسحگی دارد 

 غیص ارادی خحيی اسث .کٍش ٌیسحٍس و ٌحیجَ کٍش ُسحٍس 

 ذٍُی                                                                                                    عیٍی  7

 پارك                          عسانث اجحياعی                                                             

جِان ُای اجحياعی ىحٍّع ُسحٍس .ُص جِان اجحياعی فصٍُگ و جيسن ىٍاسب رّد را ةَ وجّد ىی اودر فصٍُگ و جيسن ُا ةص اساس  8

 ارىان ُای رّد جدّالجی را دٌتال ىی کٍٍس .ةصری دوام م یاةٍس و ةصری از ةیً ىی روٌس

 عِس،صساكث،ىساراآرىان خق:وفای ةَ  9

 علایس ةاطم:ٌژاد پصسحی /ظهو/ةی عسانحی

 فصصث :آزىٌّی جِث سٍجش داٌسحَ ُا  11

 ىدسودیث: درس رّاٌسن و اىحدان دادن و گشصحً از جفصیدات در روزُای اىحدان

ىعٍّی جّخیسی و جِان دٌیّی دارای فصٍُگ دٌیّی اسث سکّالر اسث فصٍُگ ایً جِاٌی در ىدسوده ىٍافع ىادی ةضص.فصٍُگ  11

 اساطیصی :اساطیصی ٌیصوُای فّق طتیعی ىدصّل اٌدصاف ةضص.فصٍُگ جّخیسی فصٍُگ اسالم و اٌتیای انِی

 م و جصصف در ةسن اٌسان و طتیعث را ىجاز ىی داٌس در جِان ىعٍّی اٌسان و طتیعث ایث و ٌضان رساسث.ٌگاه دٌیّی در 12

 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

 شناسي جامعهنام درس: 

 مونا مصیبينام دبیر: 

 10/1399/ 22 تاریخ امتحان:

 / عصصصتح  10:00 ساعت امتحان:

 دكیلَ 75مدت امتحان: 
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