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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جيالت ظدیح و غهط را ىضزط کٍیس . 1
 انف. در ظّرجی فعانیث اٌسان کٍش ىدسّب ىی صّد کَ کٍضگص ةَ ىلعّد رّد ةصسس.

 ىا ةَ کٍش اجحياعی جتسیم ىی صّد. ب. ةا در ٌظص گصفحً دیگصان کٍش
 ج. علایس و ارزش ُا و ٍُجارُا از ظصیق جاىعَ پشیصی و کٍحصل اجحياعی ةَ افصاد ىٍحلم ىی صّد.

 د. سِو ىا در سارحً جاىعَ و فصٍُگ آیٍسگان از آٌِا کيحص اسث.
 ه. فصٍُگ خق نضوىا از ظصیق عهو كاةم دفاع اسث.

 ساس ٌگاه و رفحار افصاد جاىعَ جعییً ىی صّد.و. خق و ةاظم ةّدن یک پسیسه ةص ا
 ی. ةعضی از ویژگی ُایی کَ ىا در ةسسث آوردن آن ُا ٌلضی ٌساریو را ویژگی ُای اکحساةی ىی ٌاىٍس.

 ن. سارحيان اداری یک پسیسه اجحياعی اسث.
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 گضیٍَ ظدیح را اٌحزاب کٍیس. 2

 دُس چَ ىی گّیحس.. در عهّم اٌساٌی ةَ فعانیث ُایی کَ اٌسان اٌجام ىی 1

 د. رفحار                   ج.کٍش                     ب. عيم                  انف.کصدار
 

 . ُيَ پسیسه ُای اجحياعی آثار و پیاىسُای آن ُسحٍس.2

 د. کٍش                   ج. ارزش         ب.کٍحصل اجحياعی         انف. جاىعَ پشیصی
 

 رصده فصٍُگ ُای سازگار ةا فصٍُگ عيّىی .......... ىی گّیٍس.. ةَ 3

 د. ضس فصٍُگ         ج. رصده فصٍُگ فصعی           ب. رصده فصٍُگ ىهی          انف. رصده فصٍُگ ىّافق
 

 . کسام یک از ىّارد زیص کٍش ٌیسث؟4

 د. جضکص کصدن                   ج. ىسّاک زدن                  ب. رصس کصدن               انف. سالم کصدن
 

 . در جاىعَ ىسرن سصىایَ داری ُّیث افصاد ةَ چَ چیضی واةسحَ اسث؟5

 د. علایس و ارزش ُا            ج. ویژگی ُای كّىی               ب. ُّیث اٌحساةی           انف. جّان اكحعادی
 

 ح اسث؟. کسام گضیٍَ ظدی6

 ی رصده فصٍُگ ُا ةا فصٍُگ عيّىی سازگارٌس. ب.ُيَ                 انف. ُيَ ی رصده فصٍُگ ُا ضس فصٍُگ ُسحٍس.

 د. ةصری از ضس فصٍُگ ُا را ىی جّان رصده فصٍُگ ٌاىیس.             ج. ةصری رصده فصٍُگ ُا ضس فصٍُگ ُو ىی ةاصٍس.
 

 ةَ کيک كّای رواٌی درىان ىی صٌّس جاثیص کسام ةعس ُّیث ةص اةعاد دیگص اسث؟ . ایً کَ ةصری ةیياری ُای جسياٌی7

 د. اجحياعی ةص ٌفساٌی           ج. ٌفساٌی ةص اجحياعی   ب. جسياٌی ةص ٌفساٌی         انف. ٌفساٌی ةص جسياٌی
 

 . در راةعَ ةا پیاىسُای غیص ارادی کٍش کسام ىّرد ظدیح ٌيی ةاصس ؟8

 پیاىس آن اخحيانی اسث. د.  ج. ٌحیجَ ظتیعی کٍش ُسحٍس.   ب. کٍش ٌیسحٍس.  اراده اٌسان ةسحگی ٌسارٌس.انف. ةَ 
 

 . کسام یک از ىّارد زیص در ىّرد فصٍُگ ظدیح ٌيی ةاصس؟9

 ب. از راه اىّزش و ٌسم ةَ ٌسم اٌحلال ىی یاةس.      انف. ةَ ىعٍی آگاُی و صٍارث ىضحصک ٌیسث.

 د. صیّه زٌسگی گصوُی از اٌسان ُاسث کَ ةا یکسیگص زٌسگی ىی کٍٍس.                              آىّرحٍی اسث.ج. فصٍُگ 
 

 . در راةعَ ةا راةعَ فصٍُگ و جاىعَ کسام ىّرد ظدیح ىی ةاصس.10

 .ب. فصٍُگ ةسون جاىعَ ٌیض پسیس ىی آیس                      انف.جاىعَ ةسون فصٍُگ وجّد دارد.

 د. فصٍُگ ىاٌٍس جسو اسث.                                 ج. جاىعَ ىاٌٍس جسو اسث.

5 

 2از 1صفحه ی 

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

 دوازدهن ریاضی و تجربی 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 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

  علوم اجتماعینام درس: 

 مونا مصیبی نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

  نمره 20جمع بارم : 

 ىّارد ظدیح را ةَ یکسیگص وظم کٍیس. یک واژه اضافی اسث. 3

 انف. ویژگی اکحساةی . الیَ ُای سعدی فصٍُگ1

 ب. ٌيادُا و ٍُجار ُا  . رصدجصیً پسیسه اجحياعی2

 ج. ةضُکاری و سصكث در پاسذ ةَ پصسش کیسحی داده ىی صّد؟. آٌچَ 3

 د. کٍش . ضس فصٍُگ4

 ه. الیَ ُای عيیق . علیسه ةاظم5

 و. ُّیث . جایگاه فصد در ٌظام اجحياعی6

  ن. ٌژاد پصسحی 

3 

 ةَ سّاالت زیص پاسذ کّجاه دُیس. 4

 اصاره دارد؟پصسش چصا چٍیً کاری کصدی ةَ کسام یک از ویژگی ُای کٍش  -1

 صّد؟ چَ زىاٌی فصٍُگ آرىاٌی وارد وارد كهيصو واكعی ىی -2

 وجّد ٌظصات ىزحهف در ىّرد ُّیث ٌضاٌَ چیسث؟ -3

 )دوىّرد( چَ کساٌی )افصادی( در صٍارث ُّیث ةَ ىا یاری ىی رساٌٍس؟ -4

2 

 ةَ سّاالت زیص پاسذ کاىم دُیس. 5

 (1ویژگی ُای کٍش اٌسان را ٌام ةتصیس. )  .1

 

 (1) پیاىسُای ارادی و غیص ارادی کٍش کٍحصل رضو را جّضیح دُیس.. 2

 پیاىس ارادی کٍش

 واةسحَ ةَ اراده کٍضگص               واةسحَ ةَ اراده دیگصی

 پیاىس غیص ارادی

 

 ................................................ .......................................... ..................................... کٍحصل رضو

 

 (1)  .در خضّر دیگصان اٌجام ىی پشیصد ةا ذکص ىثال جّضیح دُیس آیا کٍش اجحياعی ظصفاً .3

 

 
ُای جاىعَ رّد را ةٍّیسیس کَ ةیصون از فصٍُػگ واكعػی  سَ ٌيٌَّ از آرىان . ىٍظّر از فصٍُگ آرىاٌی و فصٍُگ واكعی چییسث و4

 (5/1) دارد.كصار 

 

 
 (1) .آیا ُّیث ىا جغیص ىی کٍس؟ ةا ذکص ىثال جّضیح دُیس کَ چَ ةزش ُایی از ُّیث جغیص پشیص اسث .5

 

 
 (1)؟ ُایی دارد ( چَ ویضگی)ىسرن. فصٍُگ ىحجسد6

 
 

 (5/1) یکسیگص جّضیح دُیس. . سَ ةعس ُّیث را ٌام ةتصیس و در ىّرد ارجتاط آٌِا ةا7
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 . ُسفسار ةّدن1

 . ٍُگاىی کَ ةَ آن عيم صّد2

 . اىکان رعا و اصحتاه در صٍارث ُّیث اسث3

 پیاىتصان.فیهسّفان.رواٌضٍاسان. 4

5 

 ارادی .آگاُاٌَ ىعٍادار. . ُسفسار.1

 انگّ كصار گصفحً و غیص ارادی آن جلصب ةَ رسا کٍحصل رضو جسهط ةص اععاب.. 2

 کٍش اجحياعی ظصفا در خضّر دیگصان اٌجام ٌيی صّد ونی دیگصی در آن ىس ٌظص اسث ایسحادن ٌیيَ صب پضث چصاغ كصىض .3

کٍٍس و رعایث آن را الزم ونی ىيکً اسث ةسان عيم ٌکٍٍس فصٍُگ آرىاٌی و آن  کَ ىصدم جاىعَ از آن جاٌب داری ىیارزش ُای  .4

 راسحگّیی.ایثار ساده زیسحی. ةزش کَ ةسان عيم ىی کٍٍس فصٍُگ واكعی ٌام دارد.

زىػان و ىکػان جّنػس  مو دارایی ونی ةصرػی ىثػ جّاٌایی . ةصری از ویژگی ُای ُّیحی جغیص ىی کٍٍس ىاٌٍس جایگاه فصد در ٌظام داٌایی.5

 جغیص ٌاپشیصٌس.

 فصظث ظهتی تاط.ضاٌ ججيم گصایی . رفاه ظهتی. دم غٍیيث صياری. -6

 گشارٌس. ُو اثص ىی و ةص ٌفساٌی اجحياعی کَ ةا ُو جعاىم دوسّیَ دارٌس . ُّیث جسياٌی.7

 امضاء:                مونا مصیبی :نام و نام خانوادگی مصحح  نمره 20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

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

 دوازدهن ریاضی و تجربی علوم اجتواعینام درس: 

 هونا هصيبینام دبير: 

 / ععصظتح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 60هدت اهتحاى: 
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