
 

 

 

 

 

 

 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

 

                                                                                                  سؤاالت           

بارم
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 حيالت ظرید و غهط را ىضشط کٍیص.

 .صّدپهک زدن کٍش ىرسّب ىی  انف.

 .پیاىص ُای ارادی کٍش  اذحيانی اسث ىيکً اسث اٌخام صّد یا اٌخام ٌضّد ب.

 .ةَ کٍش اححياعی و پیاىصُای ان ٍُخار اححياعی گفحَ ىی صّد ج.

 يی یاةص.ٌدر یک حِان سکّالر ُّیث دیٍی و ىعٍّی افراد جضّیق و فرظث ةروز و ظِّر  د.
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 حاُای سانی را ةا عتارات ىٍاسب پرکٍیص.

 آن حاىعَ سّاُص ةّد.…………… گسحرش یک حاىعَ از طریق گسحرش  انف.

 ُّیث اٌسان اسث. ……………و  ……………ىّكعیث اححياعی افراد ةَ جرجیب از ویژگی ُای و  رٌگ پّسث ب.

 ةّده اسث. ……………سیاسث   1300جا  1366سیاسث حيعیحی ایران طی سال ُای  .ج
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 اٌحشاب کٍیص.گزیٍَ ظرید را 

 ةّد؟ چگٌَّ اسالم، ظِّر از كتم ایراٌی ُّیث -1

 ىّارد انف و ج د.                 اساطیر  ةا آىیشحَ  ج.                      دیٍی ب.                          جّذیصی انف.

 .اسثىّحب جاثیر کصام ةعص ةر اةعاد دیگر "جرصد ةیش از ذص غصه جیروییص ةر ععتاٌیث افراد .2

 ٌفساٌی ةر حسياٌی د.            ج.حسياٌی ةر ٌفساٌی           ٌفساٌی ةر ٌفساٌیب.         حسياٌی ةر حسياٌیانف.

 ةّد.  …………… سّیضحً یک ةَ ةازگضث اسالم، ةَ ایران گضث ةاز .3

 اساطیری  د.                       حغرافیایی  ج.                      جاریشی ب.                 جّذیصی و  انِی انف.

 حِان غرب ُّیث سّد را ةر چَ اساسی صکم داده اسث .. 4

  ىعٍّیث د.                        حيعیث ج.                       حغرافیا ب.                         انف. اكحعاد
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 ىّارد ىرجتط ةا یکصیگر را ةِو وظم کٍیص.

 كهيرو واكعی ىتاح داٌسحً ُيَ اىّر ةرای اٌسان ُا انف.

 نیترانیسو فرٍُگ عيّىیسازگار ةا ٌاسرده فرٍُگ ُای  ب.

 ضص فرٍُگ سّاسث و ىیمذيکراٌی یک فرد ةر اساس  ج.

 جیراٌی و عيم ىی کٍٍص ةَ درسحی آن ةاور دارٌصارزش ُایی کَ ىردم یک حاىعَ  د.
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 2از 1صفحه ی 

 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 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )ب(جامعه شناسینام درس: 

 مونا مصیبی نام دبیر:

 02/03/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 ىفاُیو زیر را جعریف کٍیص. 5

 :اححياعی )کج روی(کژرویانف.

 

 :غرب زدگیب.
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 ةَ سّاالت زیر پاسز کّجاه دُیص. 6

 (1در حاىعَ كرار دارد را ٌام ةتریص.)آرىاٌی دور ىّرد از ارزش ُایی کَ در درون كهيرو حِان انف.

 (1؟)اٌّاع از سّدةیگاٌگی را ٌام ةرده و جّضید دُیص.ب

 (1؟)اٌّاع جتعیث را ٌام ةرده و جّضید دُیص .ج
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 ةَ سّاالت زیر پاسز کاىم دُیص. 7

 (5/1.)جلسیو ىی صّد ٌام ةتریص و ةا ذکر ىثال جّضید دُیصپیاىصُای کٍش ةَ چٍص دسحَ  انف.

 

 (1.)در ارجتاط ىیان حّاىع در چَ ظّرجی زىیٍَ گسحرش و پیضرفث حاىعَ فراُو ىی صّد ب.

 

 (5/1)عهم سانيٍصی  و کاُش حيعیث در غرب را ٌام ةتریص)سَ ىّرد(  ج.

 

 (5/1 چِار ىّرد از ارزش ُای اححياعی اسالم را ٌام ةتریص. د.

 

 (5/1)سَ ىّرد از آسیب ُای اكحعاد ٌفحی را جّضید دُیص  .ه
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 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غ غ غ ص 1

 کاٌضی اىحساةی و اکحساةی. .جهعیث 2
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 د -1

 ج -2

 الف -3

 الف -4

4 

 لیترالیسم الف. 

 ضد فرٌيگ ب.

 جیراىی  ج.

 قلهرو واقعی د.

5 
 کيش ٌایی کً ةر خالف ٌيجارٌا و ارش ٌا و عقاید جانعً ٌسحيد  کج روی:

 خَد ةاخحگی جَانع غیر غرةی در ةراةر غرب را غرب زدگی نی ىانيد. غرب زدگی:
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 عدالث /ساده زیسحی  .الف

 از خَدةیگاىگی جاریخی و از خَد ةیگاىگی فطری و خقیقی ٌهراه ةا جَضیح ٌر کدام در کحاب  .ب

  جتعیث ةا رضایث ٌهراه ةا نیل فرد جتعیث ٌهراه ةا کراٌث از روی جرس و جٍدید و اجتار  ج.
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 غیر ارادی ىحیجً و پیاند ٌای ارادی اخحهالی انا غیر ارادی خحهی و قطعی ٌسحيدالف. ارادی.

 .ورىدآصَرت لزوم جغیراجی در آن ةَجَد و در  ،ه ٌيجارٌا و ىهادٌا ةاصدٌای اجحهاٌی دیگر در نددود در صَرجی کً رواةط ةا جٍانب.

 )در نددوه سطدی(

 ةاال رفحو سو ازدواج.عافیث طلتی .ٌزیيً پيداصحو فرزىد.فروپاصی خاىَاده ٌا ج.

 عدالث .آزادی.ىفی واةسحگی.عتَدیث  د.

 گیری دولث ةزرگ صکل .ند ٌيگفث ةدون زخهثآسیب اقحصاد ىفحی صانل :اقحصاد صکييده و ضعیف .درآه. 

 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  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 )ب( جاهعه شناسي دهننام درس: 

 هونا هصیبينام دبیر: 

 02/03/1400 اهتحان:تاریخ 

 / عصرصتح  10:00 ساعت اهتحان:

 دقیقً 75هدت اهتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




