
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانایی کارهای تسرگ را نذارد.کنذ چه تسا که مور کوچک سرگرم میاآن که خود را ته 

 تارم سواالت ردیف
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 درست و نادرست را مشخص کنیذ. جمالت  های زیر،در عثارت

 اًذ.لیؼی ّستٌذ ٍلی پیاهذّای ارادی احتواالف( پیاهذّای غیزارادی کٌص قط

 گیزد.ب( کٌص اختواػی تٌْا در صَرت حضَر فیشیکی دیگزاى صَرت هی

 ّای خذیذ در خَاهغ هختلف یکساى ًیست.اختواػی ٍ کسة َّیتّای تحزک ج( فزصت

 ت( تاسگطت ایزاى تِ اسالم تؼذ اس اًقالب اسالهی تاسگطت تِ َّیت تاریخی ٍ خغزافیایی تَد.
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 های مناسة کامل کنیذ.جاهای خالی را تا عثارت 2

 ًاهٌذ. پیاهذّای آى ّستٌذ را ................. هیّای اختواػی آثار ٍ الف( خزدتزیي پذیذُ اختواػی کِ سایز پذیذُ

 ّا اّویت تیطتزی دارًذ.ب( در خْاى اختواػی ................... پذیذُ

 داًذ. آیذ ػلن هیّای .................... تِ دست هیج( خْاى هتدذد فقط ػلَهی را کِ تا رٍش

 ........ ٍ ..................... است. ّا ..........ت( دٍ اتشار هْن ضٌاخت ػقایذ ٍ ارسش

 ضَد تحزک اختواػی ................... داضتِ است. ث( کارهٌذ یک ادارُ ٍقتی هذیز تخطی اس آى ادارُ هی

 ضَد. داری َّیت اضخاظ تز هثٌای .................... ضٌاختِ هیج( در خاهؼِ سزهایِ

 ..................... هٌدز ضَد.تَاًذ تِ ذ( تشلشل فزٌّگی هی
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 ی صحیح را انتخاب کنیذ.گسینه 3

ضَد ٍ پاداش ٍ هدااسات رساوی تیطاتز    الف( ضیَٓ غیزرسوی پاداش ٍ تٌثیِ تیطتز تَسط .............. ٍ ................ اًدام هی

 گیزد. تَسط ................ ٍ ................ صَرت هی

 ادارات ٍ دادگاُ                               –( هذرسِ ٍ خاًَادُ 1

 دادگاُ ٍ ػوَم هزدم خاهؼِ –ّای اختواػی ( خاًَادُ ٍ ساسهاى2

 هؤسسات اختواػی ٍ پلیس –( ّوساالى ٍ ػوَم هزدم خاهؼِ 3

 هذرسِ ٍ سًذاى   –( ادارات ٍ ّوساالى 4

دٌّاذٓ راتطاِ کاذام اتؼااد َّیات      ایي خولِ ًطااى « ا ضَدّتزضح تیص اس حذ تیزٍئیذ هَخة ػصثاًی ضذى اًساى»ب( 

 است؟

 ( اختواػی تز ًفساًی  4( اختواػی تز ًفساًی        3( خسواًی تز ًفساًی       2ًفساًی تز خسواى      ( 1

 ًظام سیاسی تز هثٌای حاکویت اکثزیت هزدم تزاساس خَاست ٍ هیل خَدضاى چِ ًام دارد؟ج( 

 هَتارضی( 4           دهَکزاسی        ( 3      خوَْری              ( 2        لیثزال            ( 1
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 16 اداره آموزش و پرورش منطقه

 )غير دولتي(  فدکمجتمع آموزشي دخترانه 

  99 - 1400  دومنوبت  امتحان

 

 نمره : 

 امضاء دبير:

    :گينام و نام خانواد

 1شناسي جامعه نام درس:

 هم انسانيد پایه و رشته:

 صبح      ساعت آزمون: 

 دقيقه   75  :زمان آزمون

 1400/    /     : تاریخ آزمون 

 نام دبير: خانم مؤمني 

 2تعداد صفحات: 

  1 صفحه:



 نام دبير: خانم مؤمني                                              دهم انساني شناسيجامعه آزمون ترم                                                      :گينام و نام خانواد

 تارم سواالتادامه  ردیف

 در خْاى اسالم اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز در فزایٌذّای ................... ٍ ............. ًقص هْوی دارًذ.ت(  

 رٍی اختواػیکح –پذیزی ( خاهؼ2ِکٌتزل اختواػی                         –پذیزی ( خاهؼ1ِ

 پذیزیفزٌّگ –پذیزی ( خاهؼ4ِ    پذیزی                      خاهؼِ –تطَیق ٍ تٌثیِ   (3

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنیذ.  4

 سدگی:                  ج( تحزک اختواػی درٍى ًسلی:الف( فزٌّگ آرهاًی:                      ب( غزب

5/1 
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 ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

 هٌظَر اس خْاى هتدذد چیست؟

 

5/0 

 5/0 ػلل تیزًٍی تؼارض فزٌّگی چیست؟ 6

 5/0 خْاى اسالم در هَاخِْ تا فزٌّگ یًَاى ٍ رٍم چِ ػٌاصزی را پذیزفت؟ 7

 5/0 َّیت ایزاى قثل اس اسالم چِ َّیتی تَد؟ 8

 5/0 هذار هطزٍػیت چیست؟ 9

 5/0 دّذ؟خْاى غزب َّیت خَد را تز چِ اساسی ضکل هی 10

 5/0 گیزد؟ّایی صَرت هیضکلخلة تثؼیت تِ چِ  11
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 ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.

 ًگاُ طَلی یا تک خطی تِ خَاهغ چگًَِ است؟
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 5/1 اقٌاع چیست؟ ٍ چِ خَاهؼی اس قذرت اقٌاع تیطتزی تزخَردارًذ؟ 13

 1 هٌظَر اس تحَل فزٌّگی هثثت ٍ هٌفی چیست؟ 14

 1 هَرد را تِ دلخَاُ تؼزیف کٌیذ.اًَاع اس خَدتیگاًگی را ًام تزدُ ٍ یک  15

 1 خْاى اسالم در تزخَرد تا هْاخواى چگًَِ ػول کزد؟ 16

 5/1 هَرد( 2ًظام لیثزال دهَکزاسی را تا ًظام خوَْری اسالهی هقایسِ کٌیذ. ) 17

 ّای خوؼیتی چیست؟سیاست 18
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 نمره 02تارم کل:  نمره تا حروف: نمره تا عذد: 
 


