
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 جيالت ظدیح و غهط را ىضزط کٍیس. 1

 جِان اجحياغی جغیص در ٍُجارُا و صیّه زٌسگی اسث. ىٍظّر از جغیصات غيیق در انف.

 ىٍظّر از جِان ُای اجحياغی در غصض ُو جّاىػی اسث کَ ىسیص یکساٌی را ٌيی پیيایٍس. ب.

 ُّیث ایصاٌی كتم از ظِّر اسالم ُّیحی ظصفا جّخیسی داصث. ج.

 جيػیث اونیً صصط ةلای ُص جاىػَ ای اسث. د.

2 

 ىٍاسب پصکٍیس.جاُای رانی را ةا غتارات  2

 ىی گّیٍس.… ………کَ اٌسان اٌجام ىی دُس فػانیحی درغهّم اٌساٌی ةَ  انف.

 اٌسان اسث. ُّیث …………و  …………ُای  ىّكػیث اجحياغی افصاد ةَ جصجیب از ویژگیب.رٌگ چضو و 

 ةّده اسث. …………سیاسث  5411جا  5431سیاسث جيػیحی ایصان ظی سال ُای  .ج

2 

 گضیٍَ ظدیح را اٌحزاب کٍیس. 3

 اجحياغی ىدسّب ٌيی صٌّس.کسام یک از ىّارد زیص از ىِو جصیً ٌِادُای -5

 اكحعاد د.                     ةاٌک ج.                      سیاسث ب.                  راٌّاده انف.
 

 کسام گضیٍَ ٌضان دٍُسه ی ارجتاط ىیان سَ ةػس ُّیث اسث؟ .2

 دارٌس.سَ ةػس ُّیث از ُو جسا ٌیسحٍس و ةا ُو جػاىم یا ارجتاط ىسحلیو  انف.

 سَ ةػس ُّیث از ُو جسا ٌیسحٍس. ب.

 ج. ةیً سَ ةػس ُّیث راةعَ وجّد دارد.

 سَ ةػس ُّیث ُيیضَ در جػاىم ةا ُو ُسحٍس. د.
 

 چَ زىان جّاىع دچار جدّالت ُّیحی ىی صٌّس..4

 انف.زىاٌی کَ آرىان ُای رّد را ٌادیسه اٌگارٌس.

 دیگص را ةپشیصٌس.زىاٌی کَ در ىدسوه صیّه زٌسگی غٍاظصی از فصٍُگ ب.

 کَ در ىدسوده ٍُجار ُا غٍاظصی از فصٍُگ دیگص را ةپشیصٌس. ج.زىاٌی

 ىصور ةَ آرىان ُای رّد پضث کٍٍس. در جػاىم ةا یکسیگص ةص ارزش ُای رّد پافضاری ٌکٍٍس و ةَ زىاٌی کَد.
 

 جِان غصب ُّیث رّد را ةص چَ اساسی صکم داده اسث .. 3

  ىػٍّیث د.                 جيػیث ج.                   جغصافیا ب.                انف. اكحعاد
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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 

 )الف(جامعه شناسی نام درس: 

 مونا مصیبی نام دبیر:

 03/1400/ 02 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 ىّارد ىصجتط ةا یکسیگص را ةِو وظم کٍیس. 4

 كهيصو آرىاٌی ىتاح داٌسحً ُيَ اىّر ةصای اٌسان ُا .فان

 نیتصانیسو رصده فصٍُگ ُای سازگار ةا فصٍُگ غيّىی .ب

 فصٍُگ ىّافق خيکصاٌی یک فصد ةص اساس فضیهث .ج

  ىٌّارصی کٍٍس اىا غيم ٌيی ةَ درسحی آن ةاور دارٌسارزش ُایی کَ ىصدم یک جاىػَ  د.

2 

 ىفاُیو زیص را جػصیف کٍیس. 5

 رّدةارحگی فصٍُگی: انف.

 

 ٌظام سیاسی:ب.

2 

 ةَ سّاالت زیص پاسذ کّجاه دُیس. 6

 (5دور ىّرد از ارزش ُایی کَ در درون كهيصو جِان واكػی در جاىػَ كصار دارد را ٌام ةتصیس.) انف.

 (5ُجيَ ُای سیاسی و ٌظاىی ةیگاٌگان ایسحادگی کصد آن دو را ٌام ةتصیس؟)جِان اسالم ةا دو روش در ىلاةم  .ب

 (5ىسار ىلتّنیث و ىسار ىضصوغیث چیسث؟) .ج

3 

 ةَ سّاالت زیص پاسذ کاىم دُیس. 7

 (1/5ویژگی ُای کٍش را ةا ذکص ىثال ٌام ةتصیس.)انف.

 (5غهم دروٌی جدّالت فصٍُگی را جّضیح دُیس.) ب.

 (1/5جاثیصات اٌلالب اسالىی ةص ُّیث ایصاٌی را ٌام ةصده و جّضیح دُیس.) سَ ىّرد از ج.

 (1/5ٌظام ُای سیاسی ةص اساس چَ ىالکی جلسیو ةٍسی ىی صٌّس ُص سَ را جّضیح دُیس.) د.

 (1/5ىٍظّر از اكحعاد ىلاوىحی چیسث و چَ ویژگی ُایی دارد) .ه
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 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غ ص غ ص 1

 کٍش.اٌحساةی و اکحساةی.کاُضی 2

 ج -1 3

 انف -2

 د -3

 انف -4

 انف. فرٍُگ 4

 ىّافق ب.

 ىٌّارصی ج.

 كهيرو ارىاٌی د.

گزیٍش فرٍُگ از دسث ةدٍُد دچار خّدةاخحگی فرٍُگی خّد ةاخحگی فرٍُگی زىاٌیکَ اغضای چاىػَ خانث فػال و خالق خّد را در  5

 ىی صٌّد.

 ٌظام سیاسی ىجيّغَ ساز و کارُایی کَ ةرای اغيال سیاسث ُایی جِان اجحياغی وجّد دارد ٌظام سیاسی را صکم ىی دُد.

 اخحرام ةَ ةزرگحرُا.ىذىّم ةّدن اسراف .انف 6

 ُضو و جذةّ دفع و ىلاةهَ .ب

 ىدار ىلتّنیث خّاسث و اراده  کساٌی کَ كدرت ةر آٌِا اغيال ىی صّد/ىدار ىضروغیث خق و ةاطم ةّدن اسث  ج.

 انف. ارادی.ُدفيٍد.ىػٍادار.آگاُاٌَ 7

 اةداغات و ٌّاوری ُا ىثتث و ىٍفی افراد.کاسحی ُا و ةً ةسث ُای ُّیث فرٍُگی ب.

 افراد ىّثر و جصيیو گیر)فرد.اكهیث.اکثریث(-د ج.

 جصيیو گیری)فضیهث/ُّا و ُّس( روش

 دیً ىدار و دٌیا ىدار

 د.ةازگضث فرٍُگ ایراٌی ةَ خّیضحً انِی

 ایران ةَ كهب جٍتٍده ةیداری جتدیم صد.

 ایران كطب جدید فرٍُگی صد

خالكیث و ه. اكحصاد ىلاوىحی انگّیی از پیضرفث و ىسحلم ةا جکیَ ةر ظرفیث ُای ىّند و ىردىی و دونحی ُيراه ةا روخیَ جِادی 

 ٌّاوری در واكع انگّی اكحصادی ایراٌی واسالىی.

 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

 )الف(جاهعه شناسي دهننام درس: 

 هونا هصیبينام دبیر: 

 02/03/1400 تاریخ اهتحان:

 / غصرصتح  10:00 ساعت اهتحان:

 دكیلَ 75هدت اهتحان: 
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