
 

 

 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران 

  گلوگاهاداره آموزش پرورش شهرستان    بسمه تعالی

 علوم انسانی رشته :                                               دهن        پایه :                              جاهعه شناسی    سوال اهتحانی داذلی درس :
 دقیقه 71   هدت اهتحاى :                     99:31     ساعت شروع اهتحاى :                                                   2/9311/    27 تارید اهتحاى :

  توحید آهوزشگاه :                                   خ نعوت الهی:        نام دبیر نام و نام ذانوادگی دانش آهوز :                                           
        
 

 بارم  ضـــــــــــــــــــــــــــــــرح سَال ردیف 

 غحیح یا غلظ تَدى ػثارات زیر را تا ػالهت هطخع وٌیذ. 1

 ⃞ؽ          ⃞ی آى غَرت هی گیرد.ظ ً اگسترش جْاى اجتواػی از عریك گسترش فرٌّگ ٍ هؼ -

 ⃞ؽ         ⃞ّای ػویك جْاى اجتواػی لرار هی گیرًذ.  ظ یِ ٌّجارّا ٍ ًوادّا در ال -

 

1 

 تِ سَاالت چْار گسیٌِ ای زیر پاسخ هٌاسة دّیذ. -2

 تاضذ؟ وٌص هیوذاهیه از هَارد زیر از ٍیژگی ّای  -1

 ⃞الف ٍ ج -د      ⃞ فذار استوٌص ّذ-ج      ⃞ وٌص غیر ارادی است-ب      ⃞وٌص آگاّاًِ است -الف

 ر ضوا وذاهیه از پذیذُ ّای زیر تاثیر حیاتی ٍ تؼییي وٌٌذُ ای در جْاى اجتواػی دارًذ؟تِ ًظ -2

       ⃞لاًَى -د                           ⃞ػذالت  -ج                  ⃞تؼلین ٍترتیت  -ب             ⃞خاًَادُ -الف

 اًذ.اػضای جْاى اجتواػی ...........................راٌّوای وٌص -3

  ⃞لاًَى   -د                      ⃞ارزش ّا  -ج                    ⃞ًوادّا  -ب                   ⃞ٌّجارّا   -الف

   راّىارّایی وِ ترای حل هطىل جوؼیتی اًذیطیذُ هی ضَد چِ ًام دارد ؟ -4

سیاست ّای تَزیغ  –د         ⃞ست ّای جوؼیتی سیا –ج         ⃞سیاست ّای جاهؼِ  –ب           ⃞سیاست ّای تطَیمی  -الف 
           ⃞هتؼادل جوؼیت 

 چِ ػاهل هْوی است ؟ افسایص جوؼیت یه جاهؼِ زهیٌِ ساز گسترش  -5

    گسترش جوؼیت جَاى  –د        ⃞  گسترش ضْرًطیٌی  –ج        ⃞گسترش فرٌّگ  -ب          ⃞گسترش ٍضغ التػاد   –الف 
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 پر وٌیذ.خالی را تا ولوات هٌاسة  جاّای 3

 هی گَیٌذ. ......................دّذ  در ػلَم اًساًی تِ فؼالیتی وِ اًساى اًجام هی-

 هی گَیٌذ. آى ..................................تِ وٌص اجتواػی ٍ پیاهذ ّای -

 ا هٌفی ّوراُ است.ی.......................... تا ًَػی احساس هثثت -

 هی گَیٌذ. جاتجایی افراد از یه هَلؼیت اجتواػی تِ هَلؼیت اجتواػی دیگر را ..............................-

  افراد ،هحػَل ػضَیت .....................................آًْاست.َّیت اجتواػی -

 تِ ّذفی هؼیي سازهاى پیذا وٌذ ................ پذیذ هی آ یذ .ّر گاُ لذرت ترای رسیذى -
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 تِ سَاالت زیر پاسخ وَتاُ دّیذ. 4

 یىی از هْوتریي پیاهذ ّای اًمالب اسالهی در وطَر ها چِ تَد؟-

 راى ٍلی تذٍى تَجِ تِ آًْا اتفاق هی افتذ چِ هی گَیٌذ؟گوٌص ّایی وِ در حضَر دی-

 غرتی در تراتر جْاى غرب را چِ هی گَیٌذ؟ خَد تاختگی جَاهغ غیر-
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هحل ههر 

 آهوزشگاه



 ؼِ چیست ؟اٍلیي ضرط تمای ّر جاه -

 ارسغَ حىَهتی را وِ در آى اوثریت هردم تر اساس حمیمت ٍ فضیلت حضَر ٍ فؼالیت دارًذ چِ هی ًاهذ ؟ -

 .جوالت زیر را واهل وٌیذ 5

 ....................................................................................اجتواػی جْاى در ػویك تریي الیِ -

 ٍ هٌظَر از آى ...................................................... تِ فرٌّگ دًیَی فرٌّگ سىَالر گَیٌذ-

  ........وٌص ّای اجتواػی اًذ زیرا .....................................وٌص ّای التػادی ها تخطی از  -

 

 

3 

 

 تِ سَاالت زیر پاسخ واهل دّیذ. 6

 (ًورُ 1)تِ عَر هختػر تَضیح دّیذ . آیا َّیت ها غرفا اجتواػی است؟-

 ًور1ُفرٌّگی هی تَاًذ تِ تحراى َّیت هٌجر ضَد؟تسلسل  چگًَِ -

 ًورُ ( 5/1)ًظام ّای سیاسی را تر اساس چِ هالن ّایی هی تَاى تِ اًَاع هختلفی دستِ تٌذی ورد ؟ -

 (ًورُ 1)خَدضاى را تا چِ ٍیژگی ّایی تِ دیگراى هؼرفی هی وٌٌذ؟گرٍُ ّا ،الَام،هلت ّا -

 ًور1ُسیاست ّای جوؼیتی را تؼریف وٌیذ.-
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 وذام ًَع از  اًَاع تحرن اجتواػی هی تاضذ .  ءّر یه از هَارد زیرجس  7

                ضَد.وارهٌذ یه ادارُ،ٌّگاهی وِ هذیر تخطی از ادارُ هی -الف

                                      هذیر ادارُ ٌّگاهی وِ از هذیریت ػسل هیطَد.-ب

 .                 وِ از یه تخص ادارُ تِ تخص دیگر هٌتمل هیطَدوارهٌذی -ج
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 ))از خَد تیگاًگی(( تِ حساب هی آیذ؟ء وذام هفَْم تؼاریف زیر جسّر یه از  8

 ).............،هاًغ از آضٌایی اػضای آى تا حمیمت اًساى ٍ جْاى ضَداگر ػمایذ ٍارزش ّای یه جْاى اجتواػیالف(

)....................... 

 )..........................( یاد هی ترًذ .َّیت خَد را از تا فرٌّگ دیگر،جَاهغ خَد تاختِ ای وِ در هَاجِْ ب(

1 

   

  ضیذ . ًؼوت الْیهَفك ٍ سر تلٌذ تا 

 02 جمع نمره  

 نمره ورقه : 

 

 

نام دبیر وامضا :                                     

 تاریخ: 

  باعدد 

  باحروف 

 نمره تجدید نظر :  

 

 

نام دبیر و امضا :                                                                     

 ریخ:تا

  باعدد 

  باحروف 

 

 


