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بارم
 

1 

 :غحیح یا غلف تَز ػثاضت ّای ظیط ضا هطرع وٌیس

  .آضهاًی ٍ یا ٍالؼی تغییط پصیطًسالف(  حك ٍ تاقل تَزى حاتت ًیستٌس تلىِ اظ قطیك لطاض گطفتي زض للوطٍ 

 ب(  الیِ ّای ػویك تاحیط ّوِ جاًثِ ٍ فطاگیط زاضًس ٍ تیطتط زض هؼطؼ تغییط لطاض هی گیطًس.

 د( َّیت اجتواػی پسیسُ ای گستطزُ تط اظ  َّیت فطٌّگی جْاى اجتواػی است.

حمیمت اًساى ٍ جْاى ضَز آى جْاى زچاض اظ ز( اگط ػمایس ٍ اضظش ّای یه جْاى اجتواػی هاًغ آضٌایی اػؿای آى تا 

 .ذَزتیگاًگی فكطی هی ضَز

 ُ( َّیت ایطاًی لثل اظ ظَْض اسالم، َّیتی، تَحیسی، زیٌی ٍ زض هَاضزی آهیرتِ تا اساقیط تَز .

 .خ( زض زیسگاُ هستططلاى، َّیت فطٌّگی جَاهغ اسالهی، تَحیسی ًیست تلىِ اساقیطی است

 ّای آى پسیس ُ ّای اػتثاضی ّستٌس.ٍ(  وٌص ّای اًساى ٍ پیاهس

 .چ(  تا ظَْض اسالم ػمایس ٍ اضظش ّای والى ٍ الیِ ّای سكحی جاهؼِ جاّلی ًاتَز ضس

2 

2 

 ػثاضات ظیط ضا واهل وٌیس

 است.------------اها ذالفت ٍ وطاهت اًساى هثٌای جَاهغ  ----------الف(  آپاضتایس یؼٌی 

 است------------- ب( پسیسُ ًسل وطی زض جْاى، ًطاًگط

وِ تا اًسیطِ زًیَی غطتی تفسیط هی -------ٍ ------د(تاظگطت ایطاى تِ اسالم، تاظگطت تِ یه ذَیطتي غطفا 

 ضس، ًثَز.

ٌّگاهی ضخ هی زّس وِ ًاساظگاضی اغلة زض سكح ضفتاضّا ٍ ٌّجاضّا آغاظ هی ضَز ٍ تِ سكَح ػویك تط -------ز( 

 یؼٌی ػمایس ٍ اضظش ّا هی ضسس

 هٌجط ضَز-------تعلعل فطٌّگی هی تَاًس تِ  ُ(

 است.-----------است ٍ غلح ٍ اهٌیت -------خ(  احتطام تِ لاًَى یه وٌص 

ساظگاضتطًس ٍ اظ لسضت الٌاػی تیطتطی ---------ح( فطٌّگ ّایی وِ ظطفیت هٌكمی ٍ ػمالًی تیطتطی زاضًس وِ تا 

 تطذَضزاض تَزًس.

تطای ّط واضی وِ ًیت ٍ اضازُ آزهی زض اًجام آى لَی تاضس تسى زچاض ؾؼف ٍ ًاتَاًی "ى( اهام غازق )ع( هی فطهایس 

 اضاضُ زاضز تِ .................... "ًوی ضَز 

4 

3 

 تِ سَاالت ظیط پاسد وَتاُ زّیس؟

شٌّی ٍ ضا تِ تطتیة اظ زٍ جْت ذطز ٍ والى /  "تطاتطی اًساى ّا، زیس ٍ تاظزیس ػیس ًَضٍظ"پسیسُ ّایی هاًٌس  .1

 ػیٌی تَزى هطرع وٌیس؟

 

زاًایی تْتط اظ ًازاًی ست، تطای تطىیل ذاًَازُ تایس اظزٍاد وطز/ هطاسن ذَاستگاضی ٍ  "تِ تطتیة جوالت .2

 ػطٍسی/ اًساى تطتیت پصیط است ضا اظ جْت ًواز، ٌّجاض ٍ اضظش ٍ ػمایس هطرع ًواییس؟

 

 

4 

 3از  1صفحه ی 

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

 دهن انسانی و رشته: قطعه

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

 ............................... :داوطلبشواره 

 صفحه 3 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 )واحد رسالت(                                                                                                                                                                                                 دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 96 -97سال تحصيلی دوم نوبت ترم  پایاىآزهوى 

 جامعه شناسی نام درس:

 سوفیا فرخی :نام دبیر

 23/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقه 70 : امتحانمدت 
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 اًَاع تحطن اجتواػی ضا ًام تثطیس؟ ٍ تِ تطتیة تط زٍ ضرػیت وطَضهاى آى ضا تكثیك زّیس .3

 

ّیتلط ٍ یا گاًسی ٍ تاحیطی وِ تط تسف ذطًَت ٍ یا  تِ تطتیة هطرع وٌیس وِ ٍجَز ٍیژگی ّای ضرػیتی تساى .4

 اًساًیت زاضتِ اًس هطتَـ تِ اضتیاـ وسام جْاى ّای سِ گاًِ هی تاضٌس؟

 

آیا پیص تیٌی فَوَیاها زض وتاب پایاى تاضید وِ ازػا وطز تاضید تِ پایاى ذَز ضسسُ ٍ لیثطال زهَوطاسی َّیت   .5

 هخال  هطتطن تططیت است زضست هی تاضس؟ تا شوط یه

 

        ، ػسم تَاًایی زض آلواًی  "گطزش ذَى"تِ تطتیة هطرع وٌیس ّط یه اظ جوالت تیاًگط وسام ٍیژگی وٌص است؟  . 6

 "، زضس ذَاًسى تِ هٌظَض لثَل ضسى زض ضضتِ حمَق"، ًطاـ ٍ ضازاتی تؼس اظ ووه تِ زیگطاى"غحثت وطزى

 

 آى چِ الگَیی اضائِ زازُ است زٍ هَلفِ آى ضا ًام تثطیس؟پاضٌِ آضیل ایطاى اسالهی التػاز است تطای حل  . 7

 

 چگًَِ یه فطٌّگ تسف تیص تطی هی یاتس؟  .8

 

 ػاهل ٍ پیاهس اغلی َّیت یاتی زض جَاهغ غطتی چیست؟ . 9

 

 زض هَاجِْ جْاى اسالم تا فطٌّگ یًَاى ٍ ضٍم، هغَل، جٌگ ّای غلیثی تِ تطتیة چِ ٍاوٌطی زاضتین؟  .10

 

 

4 
 اظ گستطش ػمالًیت اتعاضی ٍ ػمالًیت شاتی چیست ّط وسام زض وسام فطٌّگ ّا ٍجَز زاضًس؟هٌظَض 

 

 

1 

5 
اضاضُ تِ وسام ٍیژگی جْاى  "زض ًگاّص آزهی آب ٍ گل است"ٍ  "لَت افطًگ اظ ػلن ٍ في است"تِ تطتیة هػطع 

 هتجسز زاضًس؟

 

1 

6 
 تثطیس ٍ اّویت آى ضا تیاى وٌیس؟گطٍُ ّایی وِ زض جاهؼِ پصیطی افطاز ًمص زاضًس، ًام 

 
1 

7 
 چِ ظهاًی جْاى اجتواػی زض تاظتَلیس، زٍام ٍ تمای ذَز زچاض هطىل هی ضَز؟ 

 
5/0 

8 

 زیسگاُ ته ذكی ضا تا زیسگاُ ایي وِ جْاى ّای اجتواػی زض ػطؼ ّن ّستٌس همایسِ وٌیس؟

 

 

1 

9 
 تحَل فطٌّگی هخثت ٍ هٌفی ّوطاُ تا هخال ضطح زّیس؟

 

1 

 3از  2صفحه ی 
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 هٌظَض اظ وٌتطل اجتواػی ٍ اتعاض آى چیست؟ تا شوط هخال 10

 

1 

 جَاهغ اسالهی اظ زیسگاُ هستططلاى چیست؟ٍیژگی ّای َّیت فطٌّگی  11

 

5/0 

12 

 هٌظَض اظ ًْاز اجتواػی چیست؟ تا شوط هخال
 

 
 

 

1 

13 
 تفاٍت تؼاضؼ ٍ تعلعل فطٌّگی ضا ضطح زّیس؟

 

 

1 

14 

 هفاّین ضا تِ تؼاضیف هٌاسة آى ٍغل وٌیس.

 تؼاضیف هفاّین

 جْاى هتجسز ًظام اجتواػی

 اضظش ّاجْاى زًیَی ػمایس ٍ  فطٌّگ سىَالض

 ػمایس ٍ اضظش ّا غطب تؼس اظ ضًساًس

 فطغت ّا ٍ هحسٍزیت ّا زٍ ضٍی یه سىِ
 

 تؼاضیف هفاّین

 اتعاضّای هْن ضٌاذت ػمایس ٍ اضظش ّا آضهاى اجتواػی

 اضظش ّایی وِ هطزم تِ آى ػول هی وٌٌس للوطٍ ٍالؼی جْاى اجتواػی

 هطزم تؼییي هی ضَزًسثت تِ آگاّی یا جْل  للوطٍ آضهاًی جْاى اجتواػی

 تػَض اػؿای جْاى اجتواػی اظ ٍؾؼیت هكلَب ػمل ٍ ٍحی 

  حك ٍ تاقل 
 

 تؼاضیف هفاّین

 ٍفای تِ ػْس  پسیسُ اجتواػی ذطز

 وٌص اجتواػی ٌّجاض اجتواػی

 ضیَُ اًجام وٌص اجتواػی اضظش اجتواػی

 

 

 

 

 

 

 ػمایس ٍ اضظش ّای تَحیسی اسالم .1

تِ پایاى ًطسیسُ تجطتِ جسیسی است وِ ٌَّظ  .2

 است

 َّیت سىَالض ٍ زًیَی .3

 ًمس ضٍیىطئ تملیسی تِ فطٌّگ غطب .4

 الف( َّیت تَحیسی ٍ اساقیطی

 ب( تطذَضز جْاى غطب تا جْاى اسالم

 د( وتاب ّای غطب ظزگی ، تاظگطت تِ ذَیطتي

 ت(َّیت ّای لَم گطایاًِ ٍ ًاسیًَالیستی

 ث( هلحك ساذتي ایطاى تِ جْاى اسالم
 

 

1 

 3از   3صفحه ی 
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1 

 الف. ظ

 ب. ؽ

 د.ؽ

 ز.ظ

 ُ.ظ

 خ.ؽ

 ٍ.ظ

 چ.ؽ

2 

 الف. تثؼیؽ ًژازی

 ب. ًسل وطی ًطاًگط ایي است وِ هثٌای تحطن اجتواػی ٍ جاهؼِ تطاساس یه ًژاز تطتط است

 د. سىَالضیسن ٍ زًیَی ضسى

 ز. ذَزتیگاًگی فطٌّگی

 ٍ.تحطاى َّیت 

 پیاهس وٌص –ُ. وٌص اجتواػی 

 خ. فكطت

 چ. تاحیط جْاى ًفساًی تط جْاى جسواًی

3 

 ذطز ٍ ػیٌی –شٌّی ٍ والى  .1

 ػمایس.   -ًواز  –ٌّجاض  -اضظش .2

 ًعٍلی ٍ افمی -غؼَزی .3

 تاحیط ٍیژگی جْاى ًفساًی تط جْاى اجتواػی .4

 ذیط. تیساضی اسالی یا پسیسُ ّایی هخل زاػص تیاًگط َّیت ّای جسیس هی تاضٌس .5

 ّسف زاض تَزى وٌص –وٌص غیط اضازی  ٍ پیاهس وٌص  –اًساًی )تِ زلیل ػسم آگاّی(  –غیطاضازی )قثیؼی(  .6

 التػاز هماٍهتی وِ تِ ذَزوفایی ٍ اتىا تِ زاًص ٍ فٌاٍضی زاضز .7

 حفظ الیِ ّای تٌیازیي ٍ ػول تِ اضظش ّا ٍ ػمایس جاهؼِ .8

 اًثاضت سطهایِ ٍ وسة حطٍت ٍ اغَل زًیَی ٍ سىَالض .9

 ًیت ضا گطفت اها اساقیط ضا ذیطهغَالى ضا ّؿن ٍ جصب/ غطتی ّا ضا زفغ ٍ اظ یًَاى ػمال .10

11.  

 4 
ػمالًیت اتعاضی تِ ػلت غلیِ زاًص تجطتی است ٍ تِ زلیل ػسم استفازُ اظ ػمل ٍ ٍحی اهىاى زاٍضی زضتاضُ اضظش ّا 

 ًساضز ٍ جایگعیي ػمالًیت شاتی ضس.

 تمسس ظزایی –ضٍیىطز زًیَی  5 

 ذاًَازُ، ضساًِ، ّوساالى 6

7 
وطزى الیِ ّای ػویك ٍ سكحی ذَز ًثاضس ٍ تَاى تساٍم آى ضا اظ زست تسّس ٍ زض هماتل ظهاًی وِ هَفك تِ زضًٍی 

 تغییطات اظ َّیت فكطی ٍ تاضیری ذَز جسا ضَز

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 جاهعه شناسینام درس: 

  سوفيا فرخی نام دبير:

    23/03/97تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح 8ساعت اهتحاى:

 دقیقه 70 هدت اهتحاى:
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8 

زض الگَی ته ذكی تفاٍت هَلفِ ّای هرتلف وطَضّا ضا ًازیسُ هی گیطًس ٍ غطفا لائل تِ پیطٍی وطَضّای هىاًیىی ٍ 

ٍ ضطایف تاضیری ٍ جغطافیایی اتتسایی اظ اضگاًیىی ٍ تَسؼِ یافتِ ّستٌس. اها زض الگَی زض ػطؼ ّن ّط وطَض فطٌّگ 

 هتفاٍتی زاضز ٍ تطاساس آى الگَی تَسؼِ هتفاٍت ذَاّس تَز.

 اهَی تِ ًثَی تحَل فطٌّگی هخثت ٍ فاؾلِ تِ فاسمِ تحَل فطٌّگی هٌفی 9

 تٌثیِهجوَػِ فؼالیت ّایی وِ تطای پصیطش فطٌّگ ٍ اًكثاق افطاز تا اًتظاضات جاهؼِ غَضت هی گیطز. الٌاع/ تطَیك ٍ  10

 تَحیسی ٍ اساقیطی ًیست تلىِ سىَالض ٍ زًیَی هی تاضس 11

12 

تِ هٌظَض ػولی وطزى اضظش ّا، ػمایس ٍ ٌّجاضّای جاهؼِ ٍ ًیاظّایی وِ زض ایي ضاستا ٍجَز زاضز اظ ًْاز ّای اجتواػی 

اجتواػی هی تَاى اظ استفازُ هی وٌین هخل ًْاز التػاز ضاُ زضست وسة حطٍت ضا ًطاى هی زّس. اظ زیگط ًْازّای 

 ذاًَازُ، سیاست ًام تطز.

13 
ظهاًی وِ ػمایس ٍ اضظش ّای هتفاٍت تا آى جاهؼِ ٍجَز زاضتِ تاضس زچاض تعلعل فطٌّگی هی ضَین اها اگط تساٍم پیسا 

 وٌس تاػج تعلعل فطٌّگی هی ضَز

14 

 جسٍل اٍل :

 ًظام اجتواػی : ػمایس ٍ اضظش ّا

 ػمایس ٍ اضظضْافطٌّگ سىَالض : جْاى زًیَی 

 غطب تؼس اظ ضًساًس: جْاى هتجسز

 زٍ ضٍی یه سىِ: فطغت ّا ٍ هحسٍزیت ّا

 جسٍل زٍم:

 آضهاى اجتواػی: تػَض اػؿای جْاى اجتواػی اظ ٍؾؼیت هكلَب

 للوطٍ ٍالؼی جْاى اجتواػی: اضظش ّایی وِ هطزم تِ آى ػول هی وٌٌس

 ضَز حك ٍ تاقل: ًسثت تِ آگاّی ٍ یا جْل هطزم تؼییي ًوی

 ػمل ٍ ٍحی: اتعاضّای هْن ضٌاذت ػمایس ٍ اضظش ّا

 جسٍل سَم:

 پسیسُ اجتواػی ذطز: وٌص اجتواػی

 ٌّجاض اجتواػی: ضیَُ اًجام واض

 اضظش اجتواػی: پسیسُ هكلَب ٍ ذَاستٌی

 پسیسُ اجتواػی: ٍفای تِ ػْس
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