
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نحیح یب غلط ضا هكرم کٌیس.  1

 ضٍاج اًسیكِ ّبی غطثی اظ جولِ ؾکَالضیؿن اظ هَاضز اؾتؼوبض فطٌّگی اؾت. الف.

 نٌؼت اضتجبطبت اثعاض غطة زض هسیطیت اًتمبل فطٌّگ اؾت. ة.

 کَزتبی ؾَم اؾفٌس ًَغُ اظ کَزتب ّبی هَفك اؾت. ج.

 کٌٌس ٍ هَاًغ تجبضت ثیي الوللی ضا حصف هی کٌٌس. ّبی ثیي الوللی اؾتفبزُ هی ّبی ثطٍت ٍ لسضت اظ ؾبظهبى کبًَى ز.

1 

 جبّبی ذبلی ضا ثب ػجبضت هٌبؾت پط کٌیس.  2

 زاًس اظیي ضٍ ضٍیکطز آى ........................ اؾت . قْبی ذَز ضا هرتم ثِ.......................... هینْیًَیؿن ػمبیس ٍ اضظ .الف

 ................................ ٍ .................................. اظ اّویت هطظ ّبی ؾیبؾی کن کطز. . ؾِ ػبهل اًجبقت  ثطٍت،ة

 ػَاهل فطٍپبقی التساض ٍ حبکویت کلیؿب ثَز. ............................... ٍ .........................................ج . ..

 پسیس آهسًس. آهیع هصّجی  کِ ثب ػٌَاى ......................... قٌبذتِ هی قًَس زض جْت...................... ّبی اػتطاو حطکت ز.

2 

 کَتبُ زّیس.پبؾد  3

 الف. ضًؿبًؽ ثِ چِ هؼٌبؾت؟ ٍ چِ هحسٍزُ ظهبًی ضا زض ثط هی گیطز ؟

 ة. ضلیجبى زًیب طلت کلیؿب چِ کؿبًی ثَزًس ؟

 ج.ًتیجِ حطکت ّبی اػتطاو آهیع ضًؿبًؽ زض ظهیٌِ حمَق چِ ثَز ؟

 ز. کسام اًمالة زض تبضید ؾیبؾی غطة الْبم ثرف اًمالة ّبی ؾیبؾی زیگط قس.؟

 َزالی ایجبز کطز ؟ئجبضت ٍ ثِ زًجبل آى ضقس نٌؼت کسام لكط جسیس ضا زض ًظبم اضثبة ضػیتی یب فُ.گؿتطـ ت

 ٍ. هؼبیت هکبتت غطثی زض ثطذَضز ثب اؾتؼوبض چِ ثَز ؟

 

 ی. التهبز تک هحهَلی یؼٌی چِ؟
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 ضا ثٌَیؿیس.زیسگبُ زٍم زضثبضُ جْبى ّبی هرتلف ٍ چگًَگی پیًَس ٍ اضتجبط آى ّب ثب زیگط جْبى ّب  4
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 2 از 1صفحه ی 

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

 یازدهن 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 
 دوره دوم رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 - 99سال تحصيلی نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 جامعه شناسی نام درس:

 مونا مصیبی نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 نمره 20جمع بارم : 

 فطٌّگ جْبًی ثبیس زاضای زٍ ؾطح اظ ػمالًیت ثبقس آى ضا تَضیح زّیس.  5
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 .اًَاع اهپطیبلیؿن ضا ًبم ثجطیس ٍ تَضیح زّیس 6
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 ٍیػگی ّبی اًؿبى اظ زیسگبُ اؾالم چیؿت؟  7

 

 

1 

 ثِ ظهیي زاضاى ثط ذَضزاض قًَس.آى ّب ضا ًبم ثجطیس.چْبض ػبهل ؾجت قس تب تبجطاى اظ ٍضؼیت ثطتطی ًؿجت  8

 

 

 

1 

 زض فطآیٌس تکَیي ًظبم ًَیي جْبًی چْبض هطحلِ ضخ زاز آى ّب ضا ًبم ثطزُ ٍ ثِ اذتهبض تَضیح زّیس.  9

 

 

 

2 

 التهبز کكَض ّبی اؾتؼوبض قسُ زض طی فطآیٌس اؾتؼوبض غطثی چِ ٍیػگی ّبیی پیسا کطز؟ 10
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 اًَاع ؾکَالضیؿن ضا تَضیح زّیس.  11

 
1 

 زض هَضز جْبًی قسى زٍ زیسگبُ ٍجَز زاضز آى ضا قطح زّیس. 12
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 2 از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف.ل       ة. ل        ج. ؽ         ز. ل 1

 الف. لَم ٍ ًػاز ذبل/ضٍیکطز ایي جْبًی 2

 نٌؼت اضتجبطالت-ة. پیسایف قطکت ّبی چٌس هلیتی

 فتح لؿطٌتٌیِ -ج. جٌگ ّبی نلیجی

 انالح زیٌی -ز. پطٍتؿتبًتیؿن

 16-14الف. تجسیس حیبت/تَاز زٍثبضُ  3

 ة. پبزقبّبى ٍ لسضت ّبی هحلی

 ج.ثِ جبی حمَق فططی الْی اًؿبى حمَق طجیؼی قکل گطفت

 ز. اًمالة فطاًؿِ. 

 ٍ. لكط جسیس ؾطهبیِ زاض

 ُ.هَضز حوبیت هطزم هؿلوبى ًجَز. ٍحست جْبى اؾالم ضا ذسقِ زاض هی کطز

 ی. هتکی ثِ یک هبزُ

 جْبى ػیٌی ٍ طجیؼی هبزُ ذبهی ٍ اثعاض اؾت. جْبى فطٌّگ ضا هْن تط اظ جْبى شٌّی طجیؼی ٍ ػیٌی هی زاًس. 4

اثتسا ثبیس ثِ پطؾف ّبی ثٌیبزیي ثكط زضثبضُ اًؿبى ٍ جْبى پبؾد زّس /ثبیس ثتَاًس ثص اؾبؼ ػمبیس ٍ اضظـ ّبی ذَز ثِ  5

 پطؾف ّب ٍ ًیبظّبی هتغیط پبؾد زّس.

اهپطیبلیؿن ؾیبؾی تهطف ًظبهی /التهبزی  ثبظاض ّب  تَلیس ٍ فطٍـ هَاز هَفك ذبم کكَض هؿتؼوطُ کٌتطل هی  6

 قَز/فطٌّگی همبٍهت فطٌّگی هؿتؼوطُ فطٍقکؿتِ هی قَز

 هرتبض./هؽءٍل/زاضای فططت الْی/شلت ٍ ثسثرتی اٍ زض فطاهَقی ذساًٍس ؾؼبزت اٍ زض تمطة ثِ ذسا 7

 ضقس تجبضت/ضقس ثطزُ زاضی /اًتمبل ثطزُ ؾیبُ پَؾت اظ آفطیمب ثِ آهطیکب/اًتمبل ثطٍت اظ ؾبیط ؾطظهیي ّب ثِ اضٍپب 8

ؾبظهبى پیسایف لسضت ّبی ؾیبؾی ؾکَالض/پیًَس لسضت ثب تجبضت .ؾطهبیِ ٍ نٌؼت /ثِ ذسهت گطفتي هجلغبى هصّجی ٍ  9

 ّبی فطاهبؾًَطی/ازغبم جَاهغ زض ًظبم جْبًی اؾتؼوبض

 ثِ ثبظاض ههطف کبالّبی غطثی تجسیل قس 10

 ثِ تبهیي کٌٌسٌّیطٍی کبض ٍ هَاز ذبم هَضز ًیبظ کكَضّبی اؾتؼوبض گط تجسیل قس

 التهبزقبى تک هحهَلی قس

 لسضت چبًِ ظًی ذَز ضا اظ زؾت زازًس

ؾکَالضیؿن آقکبض کِ اثؼبز هؼٌَی جْبى ّؿتی ضا  اًکبض هی کٌس ٍ پٌْبى پطٍتؿتبًتیؿن اى شؾتِ اظ اثؼبز هؼٌَی کِ  11

 ثطای زًیب هطلَة اؾت ضا ثط هی گعیٌس.

 ًَیي اؾت کِ اظ زٍ ػبهل جطیبى تجبضت ٍ تَلیس اثط هی گیطز.زیسگبُ اٍل ثِ هطظ ّبی هلی تَجِ ًساضز  زض حبل ایجبز ًظن  12

 زیسگبُ زٍم اًؿجبى ًبهطلَة ثِ ٍجَ هی اٍضز. 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح : مونا مصیبی  نمره20جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
 98-99سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی  کليد

 شناسی یازدهن انسانیجاهعهنام درس: 

 نام دبير: هونا هصيبی

 / عصرصبح 08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 80هدت اهتحاى: 
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