نام درس :جامعه شناسی 2

جمهوری اسالمی ایران
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :یازدهن انسانی
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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1398/03 / 23 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه متوسطه دوم سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  75 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر :مونا مصیبی

غحیح یا ؿلط تَدى جوالت صیش ساهطخع ًٌیذ؟
الق-جْاى اًساًی تِ دٍتخص جْاى رٌّی ٍجْاى كشٌّگی توسین هی ضَد.
ب-كشٌّگی ًِ اسصضْا ٌٍّجاسّای آى هطاتن تا ًیاص كطشی تاضذ كشٌّگ حن گلتِ هی ضَد.
ج-دساستؼواس هذین استؼواسگشاى حضَس ؿیشهستوین ٍپٌْاى داسًذ.
1

د-هْوتشیي ٍیژگی اًساى ضٌاختی كشٌّگ هؼاغشؿشب سٌَالسیسن است.

2

ٍُ -اجثات ًظاهیِ غشكا حلظ اهٌیت یا هواتلِ تا دضوي خاسجی ًیست.
ى– اًوالب ّای  1330م ٍ  1343م تش هثٌای اسصش ّای هذسى ضٌل گشكت.
ٍ -اهتػاد ٍ سیاست جْاى ؿشب دس ضشایط كؼلی ًیاصهٌذ هٌام پیشاهًَی ًیست.
یً -وپ دیَیذ دس صهاى جوال ػثذالٌاغش هیاى هػش ٍ اسشائیل هٌؼوذ ضذ.
گضیٌِ دسست سا اًتخاب ًٌیذ؟
الق-گشٍّْای ًاسیًَالیستی كلسطیي ،اسالم ساچگًَِ هی پزیشكتٌذ؟
-1پذیذُ ای ػشتی

-3تؼٌَاى دیٌی الْی

 -2پذیذُ ای الحادی

 -4جایگاّی تشایص هایل ًثَدًذ

ب-دٍػٌػش تشتشدس كشٌّگ اسالهی چیست؟
2

-1ػذالت ٍتشاتشی

-2اجتْادٍاهاهت

-3ػذالت ٍكواّت

ً-4ثَت ٍاهاهت

2

ج -سٌَالسیسن دسًذام حَصُ ّا تشٍص ٍظَْسًٌشد؟
-1ػلن ٌٍّش

-2اهتػاد ٍسیاست

 -3دیي ٍكواّت

 -4ػلن ٍسیاست

د -چشا جٌثص ػذالت خاًِ یي اًوالب اجتواػی تَد؟
-1تـیش حاًواى -2تـیش ساختاس سیاسی

ّ-3وشاّی ػالواى هسلواى  -4اص تیي تشدى ًلَر خاسجی

تِ سؤاالت صیش پاسخ ًَتاُ دّیذ؟
الق -سِ ٍیژگی كشٌّگ جْاًی هطلَب سا تٌَیسیذ؟
ب -چالص تیي تلَى ضشم ٍ ؿشب اص ًَع چِ چالطی تَد؟

3

ج-ضثاّت تحشاى اهتػادی ٍ چالص كوش ٍ ؿٌا چیست؟
د-تِ چِ دلیل اًوالب اًتثش1111م سٍسیِ دسٍى كشٌّگ ؿشب هشاس هی گشكت؟
ُ -هٌظَس اص تْاس ػشتی چیست ؟

صفحه ی  1از2

4

هَاسد صیش سا تا ّن اًطثام دّیذ.

4

ّ.1اًتیٌگتي

الق .پایاى تاسیخ تا اًذیطِ لیثشالیسن

.2آگَست ًٌت

ب ً .ظشیِ پشداص جٌگ توذى ّا

 .3سیٌاسدٍ

ج .اتوام جٌگ تؼذ اص اًوالب غٌؼتی

.4هالتَس

د  .هخالق دخالت دٍلت دس اهتػاد

2

ُ ً.لی حن حیات اًساًی ًساًی ًِ دس كوش هتَلذ هیطًَذ.
تِ سَاالت صیش پاسخ ًاهل دّیذ.
القٍ .یژگی ٌّش دٍسُ سًساًس چِ تَد ؟()1

ب .هٌظَس اص جشیاى چپ ٍ ساست چیست ٍ طی هشى تیستن چِ تلَى تٌذی ّایی تا ایي هلاّین ضٌل گشكت؟آى سا
ضشح دّیذ)1/5( .

ج .تشخی اًذیطوٌذاى تحشاى ّای صیست هحیطی سا ًاضی اص ًَع سٍیٌشد اًساى هذسى ٍ كشٌّگ هؼاغش ؿشب تِ
طثیؼت هی داًٌذ ًگاُ هذسى تِ طثیؼت سا ضشح دّیذ ؟ ()1

د .دٍ هَسد اص پیاهذ ّای گشیض ٍ سٍیگشداًی اص سٌَالسیسن دس جَاهغ ؿشتی سا ًام تثشیذ ؟ ()1
10

5

ٍُ .یژگی ّای هٌَاللٌشاى ؿشب گشا سا تٌَیسیذ؟ ()1/5

ی.تِ تشتیة تذٍیي سسالِ جْادیِ،جٌثص تٌثاًَ ٍ ،جٌثص ػذالتخاًِ چِ ٍیژگی ّایی داضتٌذ ٍ چِ ًَع كؼالیت
اجتواػی سیاسی تِ حساب هی آهذًذ؟ ()2

ٍ .دًیای ؿشب چِ هحذٍدیت ّا ٍ چِ كؼالیت ّایی سا تشای هواتلِ تا اًوالب اسالهی ایشاى ٍ تشای تاهیي ًیاصّای
اهتػادی ٍ سیاسی خَد اًجام هی دّذ 4 .هَسد)2(.

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :جاهعه شناسی یازدهن انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :هونا هصيبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1398/03/ 23 :
ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

ؽظؽؽؽظؽؽ

2

2431

محل مهر یا امضاء مدیر

تؼْذ.هسَلیت.هؼٌَیت.حویوت
دسٍى كشٌّگی
3

ّشدٍ َّیت اهتػادی
اسصش ّای سٌَالس
كشایٌذ ؿشتی ضذى ًطَسّای ػشتی
.1ب

4

.2ج
.3د
ُ.4
القٌّ.شهٌذاى دٍساى سًساًس تا تاصگطت تِ ٌّش یًَاى تْذ اتؼاد جسواًی اّویت دادًذ.
ب.هَاكواى لیثشالیسن دس سوت ساست هجلس هی ًطستٌذ ٍ هخاللاى دس چپ تؼذّا دٍ اسدٍگاُ ضشم ٍ ؿشب ّن تش ایي
اساس ضٌل گشكت.ضَسٍی اسٍپای ضشهی ٍ چیي .آهشیٌا ٍ اسٍپای ؿشتی تلَى ؿشب
ج.طثیؼت هادُ خام ٍ تی جاى ًِ هاتل دستٌاسی ٍ دخل ٍ تػشف است
د.حشًت تشخی ًخثگاى تِ سوت سٌت ّای هذسی ٍ دیٌی/تشٍیج هؼٌَیت ّای ًارب ..
ًٍ .سثت تِ حضَس استؼواسگش احساس خطش ًوی ًٌٌذ .خَاستاس اغالح سكتاس حاًواى ّستٌذ
ساُ ًجات سا دس ؿشتی ضذى هی داًٌذ

5

ُ .تذٍیي سسالِ ٍ.اجثات ًظاهیخ.هواٍهت هٌلی
جٌثص تٌثاًَ.اغالح سكتاس.كؼالیت سهاتت آهیض اغالحی
جٌثص ػذالتخاًِ تـیش ساختاس سیاسی .اًوالب اجتواػی
ی .هحاغشُ ٍ تحشین اهتػادی اص طشین ساصهاى ّای تیي الوللی/تثلیؾ هؼٌَیت ّای ًارب ٍ سٌَالس/تلسیش سٌَالس اص
اسالم/ایجاد اختالف كشهِ ای

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مونا مصیبی

امضاء:

