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 تارم  ردیف

  .در عببرات زير، هوارد صحيح و غلط را هطخص نوبييذ 1

 .اگر جَاهغ تِ حك ایواى ًیاٍرًذ ٍ تراساس آى ػول ًىٌٌذ، حك تِ فرٌّگ آرهاًی ٍ ٍالؼی آى ّا راُ پیذا ًخَاّذورد(الف

 .ٍیژگی ّای اًتساتی، ٍیژگی ّایی ّستٌذ وِ ها در ضىل گیری آى ّا ًمص دارین (ب

1 

 .در جبهبی خبلي، عببرات هنبسب بنويسيذ 2

 .تستگی دارد................................. یا ........................... پیاهذّای ارادی وٌص  اًساى، تِ ارادُ  (الف

 .از ًسلی تِ ًسل دیگر هٌتملوی ضَد.................. ، آگاّی هطترن هردم یه جاهؼْاست وِ از راُ ....................هٌظَر از (ب

2 

 .به سواالت چهبر گسينه ای زير پبسخ دهيذ 3

ِ ترتیةوذام گسیٌِ،  (الف  است؟ (ٍیژگی ّای وٌص/ پیاهذّای وٌص اًساًی)، تیاًگر ت

 1) ارادی ٍ غیر ارادی/ ارادی تَدى ٍ آگاّاًِ تَدى  2) غیراردی ٍ هؼٌادار تَدى/ ارادی ٍ غیر ارادی  

 3) ارادی ٍ آگاّاًِ تَدى/ ارادی ٍ غیر ارادی  4) هؼٌادار تَدى ٍ ارادی تَدى/ لطؼی ٍ احتوالی 

  وذاهٌذ؟ی حك از تاطل در جْاى اجتواعی ٍ ارزش ّایذ ػمایص تطخیهالن ّا (ب

 1)  فطرت ٍ ػلن 2)  ػلن ٍ داًص 3)  فطرت ٍ ػمل 4) یػمل ٍ ٍح 

ّر فرد، درٍى جاهؼِ ٍ تر اساس ػمایذ ٍ ارزش ّای آى .......... َّیت . دارد............ ٍ ............ ، دٍ تخص .............َّیت  (ج

 .ضىل هی گیرد

 1) اجتواػی- ًفساًی- اخاللی- اجتواػی  2) فرٌّگی- رٍاًی- جسواًی- فردی  

 3) فرٌّگی- ًفساًی- جسواًی- فردی  4) اجتواػی- ًفساًی- جسواًی- فردی 

 است؟ یح تر هماتل صحیر در ارتثاط تا تصَیٌِوذام گس (د

 1)   خردُ فرٌّگ 2) یفرٌّگ ػوَم 

 3)   ضذ فرٌّگ 4) یفرٌّگ لَم 

2 

 .به سواالت زير، پبسخ كوتبه بذهيذ 4

تِ تخطی از فرٌّگ وِ هردم یه جاهؼِ، رػایت آى را الزم هی داًٌذ اها در ػول هوىي است آى را ًادیذُ تگیرًذ،  (الف

 چِ هی گَیٌذ؟
 

 .دٍ ًوًَِ از هصادق فرٌّگ را ًام تثریذ (ب

 

 (اجتواػی/ ًفساًی/ جسواًی)ٍیژگی ّای جٌسیت ٍ ایراًی تَدى، ّر یه تِ وذام تؼذ َّیت فرد هرتَط هی ضَد؟  (ج
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 .را در هثبل هبی زير، هطخص كنيذ« اجتوبعي/ فردی)نوع كنص  5

 :حل وردى جذٍل (الف

: پیاهه دادى تِ یه دٍست (ب

1 

 



 
 : ریاضی فیسیه                           تاریخ اهتحاى :     رضتِ  ػلَم اجتواػی              :  دًثالِ سؤال اهتحاى درس 

 

 تارم  ردیف

 تعبريف زير به كذام يك از هفبهين هربوط هي ضود؟ 6

 . )......................(خردتریي پذیذُ اجتواػی وِ سایر پذیذُ ّای اجتواػی آثار ٍ پیاهذّای آى هی تاضٌذ (الف

 . )......................(آى تخص از فرٌّگ وِ هردم تِ آى ػول هی وٌٌذ (ب

1 

 هوارد زير، بر تعبهل كذام ابعبد هويتي اضبره دارد؟ 7

  :تخریة هحیط زیست تر اثر وٌص ّای ترخی اًساى ّا (الف

 :یه اًساى تا تمَا، جْاًی را تغییر هی دّذ (ب

5/1 

 .در ارتببط بب انواع پذيذه هب، هوارد هرتبط را بب زدى عالهت هطخص كنيذ 8

 قله دهبونذ برج هيالد هعيبر

   ًمص اًساى ّا در پیذایص آى (الف

   هؼٌادار تَدى (ب

    هحسَس تَدى (ج

2 

 .تفبوت كنص و كنص اجتوبعي را بنويسيذ 9

 

 

5/1 

 .به چه هعنب است؟ يك هثبل بنويسيذ« ضذ فرهنگ»هفهوم  10
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 .از ويژگي هبی كنص انسبني، هوارد زير را تعريف كنيذ 11

 :ّذف دار تَدى (الف

 

 :آگاّاًِ تَدى (ب

 

2 

 .هفبهين زير را بب يکذيگر هقبيسه كنيذ 12

 :فرٌّگ تاطل/ فرٌّگ حك

 

 

 

 

 

 
 

. هوفق ببضيذ 
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