


 

 

 

 
    نمره به حروف :   نمره به حروف : 

 

 َّستَى کَلی:

 اصیکذیگش داسًذ ٍاقؼیت اصلی ٍ پایِ ّشخاهؼِ است  ******  تصَسی کِ افشاد خاهؼِ 
 تاسم

 : گضیٌِ دسست سا اًتخاب کٌیذ : الف 

 ًوش5/0ُتِ داًص ػویق تش ٍ دقیق تش داًص ........... هی گَیٌذ . -1

 ج : فشضیِ                                    د: پذیذُالف : ػوَهی                                          ب: ػلوی                                        

 ًوش5/0ُ............ کٌص اختواػی ٍ سایش پذیذُ ّای اختواػی خشد سا تشسسی ٍ هطالؼِ هی کٌذ  -2

 ضٌاسی پَصیتیَیستیالف : ساختاس اختواػی             ب: خاهؼِ ضٌاسی خشد              ج : خاهؼِ ضٌاسی کالى                  د: خاهؼِ 

 ًوش5/0ُاستثاط هیاى پذیذُ ّای اختواػی سا ................ گَیٌذ . -3

 د : آضٌایی صدا یی     الف : ًقص اختواػی                              ب : ًظن اختواػی                            ج : ساختاس اختواػی                 

 ًوش5/0ُاست  کٌص اختواػی ّذف داس -4

 د: آضٌایی صدا یی                                               الف : خالقیت صدا یی                          ب: اسصش صدا یی                             ج : هؼٌاصدا یی                       

 

 

 

ًوش2ُ  

 

 

 

 

 

 

 تَدى خوالت صیش سا هطخص کٌیذ  :  ًادسستیا  دسستب :  

 ًوش5/0ُداًص ػوَهی ،گستشدُ تشیي تخص رخیشُ داًطی هاست  .   -5

 ًوش5/0ُهاکس ٍتش تٌیاى گزاسخاهؼِ ضٌاسی ،اتتذا ًام فیضیک اختواػی سا تشای ایي سضتِ اًتخاب کشد .   -6

 ًوش5/0ُکٌص ٍ آًچِ دسٍى اًساى هی گزسد سا ًادیذُ هی گیشد .  سٍیکشد اًتقادی تشآًچِ هطاّذُ هی ضَد توشکض هی کٌذ ٍ اغلة هؼٌای  -7

 ًوش5/0ُخَدکطی یک کٌص ػادی است کِ اص گشایص تِ هشدى تِ خای صًذُ هاًذى حکایت داسد .  -8
 

 

 

نمره2  

 

 

 ج: دسخاّای خالی کلوات هٌاسة تٌَیسیذ ؟ 
 ًوش5/0ُافضایذ ٍ داًص ..........سا غٌی تش هی کٌذ . تالش ّای ػلوی تِ تذسیح تشرخیشُ داًص ............. هی  -9

 اداهِ سَاالت          ًوش5/0ُدسخاهؼِ ضٌاسی تشاساس دٍسی ٍ ًضدیکی تِ ................ ،  سٍیکشدّای هختلفی ضکل گشفتِ است . -10

 ًوش5/0ُهْن تشای اًذیطوٌذاى ػلَم اختواػی تَدُ است  . .................................................. یکی اص پشسص ّای کلیذی ٍ  -11

 ًوشُ                       5/0دسسٍش ............... ، پژٍّطگش تشای هذتی  تا قَهی کِ قصذ تحقیق دس تاسُ آًْا سا داسد صًذگی هی کٌذ .   -12

 

 

نمره2  

 

 

 : تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ ؟د  

 ًوش1ُاختواػی هختلف تشچِ اساس تؼاسیف هتفاٍتی اص داًص ػلوی داسًذ ؟ خْاى ّای  -13

 ًوشُ                  اداهِ سَاالت دسصفحِ تؼذ1فاٍتی  سا پذیذ آٍسدُ  است ؟چشا صًذگی اختواػی اًساى ضاخِ ّا ٍ داًص ّای اختواػی هت -14

 ًوش1ًُوی کٌذ ؟چشا اًساى تی ًظوی سا تیطتش هی تیٌذ ٍ ًظن سا هطاّذُ    -15

 ًوش1ُخاهؼِ ضٌاساى دسضٌاخت ًظن اختواػی تِ چِ پشسص ّایی تَخِ هی کٌٌذ )تِ دٍهَسد اضاسُ کٌیذ ( ؟  -16

 نمره6

 جامعه شناسی                                                                                                                

 0719-350179             57                                                                انسانی                                 دوازدهم                     

 در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ. امتحان دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان

 
 




