


 

 تعالی بسمه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(دبیرستان پسرانه  

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 
 

  اًسبًی دّنیبزنام کالس :           مقدم عاقلی آقای  نام دبیر :                           نام و نام خانوادگی :    

        30/8031/ 22  : تاریخ              دقیقه57زمان :                                   (2) جامعه شناسی نام درس :

 پایان نوبت دوم

 ًورُ ثِ عذد : 
 اهضبء : 

ظر
د ن

دی
ج

ت
 

 ًورُ ثِ عذد : 
 ضوبرُ : اهضبء : 

  ًورُ ثِ حرٍف : ًورُ ثِ حرٍف : 
 

 َّرتَى وَلی:

 ثبرم ّرجبهعِ است  ******  تػَری وِ افراد جبهعِ ازیىذیگر دارًذ ٍالعیت اغلی ٍ پبیِ 
 الف : گسیٌِ درست را اًتخبة وٌیذ :  
 ًور5/0ُ. جْبى اجتوبعی ثِ چٌذ ثخص تمسین هی ضَد -1

 رٍاًی -اخاللی د:                      غیر طجیعی –طجیعی ج :                   اجتوبعی -فردی ة:                     رٌّی -عیٌی الف : 

 ًورُ 5/0؟  دیذگبُ جْبى فرعٌگی جْبى رٌّی ٍ جْبى تىَیٌی هْن ٍ در تعبهل ثب یىذیگرًذثراسبس ایي  -2

 دیذگبُ چْبرمد:                                 دیذگبُ سَمج :                               دیذگبُ دٍمة:                                دیذگبُ اٍلالف : 

 ًور5/0ُ؟ ، جبهعِ ،یب گرٍّی خبظ را ثر دیگراى ثِ دًجبل دارد فرٌّگی وِ تسلط یه لَم-3

 هَارد الف ٍ ة ّردٍ غحیح استد:           فرٌّگ غْیًَیسنج :         فرٌّگ استىجبرة:       فرٌّگ سلطِالف :  
ِ گسترش ٍ تحمك عمبیذ ٍ -4  ًور5/0ُ؟ارز ش ّبی جْبى ضوَل را فراّن آٍرد فرٌّگ جْبًی ثبیذ رٍحیِ ....ٍ..... را در اًسبى ّب ایجبد وٌذ تب زهیٌ

  حمیمت ٍ آزادید :                 جْبى ضوَل ٍ عذالتج :                       هعٌَیت ٍ تعْذة:                      تعْذ ٍ عمالًیتالف : 

 

 

 

ًور2ُ  

 

 

 

 

 

 

 ثَدى جوالت زیر را هطخع وٌیذ  :  درست یب ًبدرستة :  
 ًور5/0ُ.  غرة ثب ًبم ّبی اهپریبلیسن ٍ استعوبر  یبد وردُ اًذ از سلطِ -5

 ًور5/0ُ . استعوبر ًَعی جْبى گطبیی است وِ از لرى ّفذّن ٍ تَسط ارٍپبییبى آغبز ٍ در لرى ثیستن ثِ اٍج رسیذ -6

    ًور5/0ُ.ذ در زهیي استاًسبى از دیذگبُ اسالم هَجَدی خَد هختبر ، هسئَل ،هتعْذ ٍ دارای فطرتی الْی ٍ خلیفِ خذاًٍ -7

 ًور5/0ُ.  درعػر ثیذاری درجْبى اسالم درهمبثل ًفَر ٍ سلطِ فرٌّگ غرة همبٍهت ّبیی ضىل گرفت -8

 

 

ًور2ُ  

 

 

 درجبّبی خبلی ولوبت هٌبست ثٌَیسیذ ؟:  ج 
 ًور5/0ُ.  ثبٍر سىَالر در فرٌّگ غرة ثِ دٍ دستِ ..........ٍ ........ تمسین هی ضَد -9

 ًور5/0ُ.  ...........هْوتریي ٍیژگی اًسبى ضٌبختی فرٌّگ هعبغر غرة است -10

 ًور5/0ُ.   رًسبًس ثِ هعٌبی ..............ٍ ................است -11

                                                                                                                                                      ًورُ                                                     5/0.فرٌّگ جذیذ غرة ثب پیذایص .................... آغبز هی ضَد-12

 

 

ًور2ُ  

 

 

 : ثِ سَاالت زیر پبسخ وَتبُ دّیذ ؟د  
دوذام یه از اًذیطوٌذاى ارٍپبیی ثرای حل هطىل فمر ٍ غٌب  -13  ًور1ُ؟    درچبرچَة ارزش ّب  ًظریِ ّبیی را ارائِ داد ًظریِ ٍی چِ َث

 ًور1ُ؟   درجْبى اهرٍزهٌظَر از ثلَن ضرق ٍ غرة چیست  -14

                               ًورُ    1؟  از دیذ گبُ آگَست وٌت جٌگ در فرٌّگ ٍ جبهعِ جذیذ غرثی چگًَِ اهری است   -15

 ًور1ُ؟ دٍاغطالح استعوبرگر ٍ استعوبرزدُ را چِ وسبًی ثِ وبر هی ثرًذ    -16

 ًور1ُثحراى التػبدی درغَرتی وِ وٌترل ًطَد ثِ چِ اهری هٌجر هی ضَد  ؟ -17

 ًور1ُ؟  ثرطجك ًظر ثرخی داًطوٌذاى ثحراى ّبی زیست هحیطی ًبضی از چیست -18

 ًور1ُ؟    ظبّر گردیذدرفرٌّگ هذرى ،سىَالریسن در چِ حَزُ ّبیی  -19

 ًور1ُ  هْوتریي علت تذاٍم ثبٍرّبی دیٌی ٍ هعٌَی زًذگی اًسبى چیست ؟ -20

 اداهِ سَاالت درغفحِ ثعذ                                                                                                     

ًور8ُ  





 
 
 
 

تراب وٌیس  :   ًوط2ُالف : گعیٌِ زضست ضا ًا
 ًوط5/0ُاجتواػی –فطزی ب:  -1
 ًوط5/0ُسَمزیسگاُ : ج -2

 ًوط5/0ُ فطٌّگ سلطِ یا استىثاض:  ز -3
 ًوط5/0ُ تؼْس ٍ ػمالًیت:  الف-4

 ًوط2ُب:زضست یا ًازضست تَزى جوالت ظیط ضا هطرص وٌیس  :
 ًوط5/0ُزضست  -5

 ًوط5/0ُ زضست است ( ًَظزّن -پاًعزّن )ًازضست -6
 ًوط5/0ُزضست  -7
 ًوط5/0ُزضست -8

ٌاسة تٌَیسیس ؟  ًوط2ُج : زضجای ذالی ولوات ه
 ًوط5/0ُ آضىاض ٍ پٌْاى -9

 ًوطُ 5/0  اٍهاًیسن -10
 ًوط5/0ُ تجسیس حیات ٍ تَلس زٍتاضُ -11

 ًوط5/0ُفلسفِ ّای ضٍضٌگطی -12
 ًوط8ُز: ِت سَاالت ظیط پاسد وَتاُ زّیس ؟

 ًوط1ُ . جاهؼِ سطهایِ زاضی فمط تا یه اًمالب لاتل حل است –هاضوس -13
 ًوط1ُ. اضٍپای غطتیضطق ضاهل ضَضٍی ساتك ٍ وطَضّای اضٍپای ضطلی ٍ چیي ٍ تلَن غطب ضاهل آهطیىا ٍ  -14

 ًوط1ُاهطی شاتی ًیست تلىِ اهطی ػاضضی ٍ تحویلی است  -15
 ًوط1ُ آى ًیع تَجِ هی وٌٌس  یوساًی وِ چالص ٍ ًعاع تیي وطَضّای غٌی ٍ فمیط ضا ِت اتؼاز التصازی هحسٍز ًوی وٌٌس ٍ ِت اتؼاز فطٌّگ -16
ّا هٌجط هی ضَز  -17  ًوط1ُ . تِ فطٍپاضی حىَهت 

 ًوط1ُزاضز اظ ضٍیىطز اًساى هسضى ٍ فطٌّگ هؼاصط غطب تِ طثیؼت است فطٌّگ هسضى طثیؼت ضا هازُ ذام هی زاًس وِ اًساى اجاظُ ّطگًَِ زذل  ٍ تصطف ضاًاضی  -18

                                                            ًوط1ُ. ٌّط ، التصاز، سیاست ،ػلن -19

 ًوط1ُ یك  لسسی ٍ هاٍضاء طثیؼی است ًیاظ فططی آزهی تِ حما -20

 ًوط6ٍُ : تِ سَاالت تلٌس پاسد ظیط جَاب زّیس .

                                                                                                                                                                                  ًوط1ُزٍضی هسلواًاى اظ ػول ِت اسالم -2 سلطِ گطی ٍ لسضت سیاسی ٍ التصازی -21-1
ط زیٌی ٍ اسالهی ضا اظ تیي تثطًسضیطِ زض اػتمازات ٍ پیطیٌِ تاضیری ًساضت تلىِ ٍاتستِ تِ لسضت جْاًی تَز ٍ تا  -22  ًوط1ُاتىا تِ ایي لسضت هی وَضیسًس هظّا

ای آظازی ترص اغلة تا جٌثص ّای چطیىی تَز ٍلی اًمالب ایطاى  -2اًمالب ّا جْاى اغلة زض هماتل تلَن غطب ضىل هی گطفتٌس ٍ هَضز حوایت تلَن ضطق تَزًس  -1 -23 اًمالبّ 

ا ٍ هىاتة سیاسی  -3ٍ ضّثطی زیٌی تَز  یه اًمالب فطاگیط هطزهی تا هطجؼیت اًمالب ّای آظازی ترص زضچاضچَب ًظطیِ ّا ٍ هىاتة چپ ضىل هی گطفت ٍ لی اًمالب ایطاى تِ فلسفِّ 

ای آظازی ترص زضهماتلِ تا استؼواض لسین ٍ حصف واضگعاضاى هستمین غطب هَفك هی ضسًس ٍلی اًمالب ایطاى تِ زًثا -4غطب تؼلمی ًساضت  َفیك زاضت اًمالبّ   ل لطغ ٍاتستگی ّا ت

 ًوط2ُ.

 ًوط1ُسِ تَزًسظیطا ّیچ یه اظ اًمالب ّایی وِ پس اظ اًمالب فطاًسِ ضخ زازُ تَزًس یه اًمالب جسیس ًثَزًس تلىِ ّوِ زض جْت تسط ٍ گستطش اًمالب فطًا -24

ویي ضٍ آى ضا تْاض ػطتی ًاه -25 یسًس اها ایي اًمالب ّا حىایت اظ زٍلت ّای غطتی تالش وطزًس تا ایي اًمالب ّا ضا ترطی اظ فطآیٌس غطتی ضسى وطَضّای ػطتی هؼطفی وٌٌس ٍ اظّ 

ویي زلیل غطب تطای هٌحطف وطزى آًْا تا توام تَاى ذَز ٍاضز ػول ضسُ است   ًوط1ُتیساضی اسالهی زاضًس تِّ 
 

 

 

 هَفك ٍ پیطٍظ ٍ سطتلٌس تاضیس

 

تعالیبسوه

دبیرستاىوهرکسپیصدانطگاهیپسرانهغیردولتیباقرالعلوم)ع(

تهراى2آهوزشوپرورشهنطقه

  انسانییازدهننام کالس :             هقدمعاقلیآقاینام دبیر :   نام خانوادگی :                            نام و 

         22/30/8031تاریخ :               دقیقه      57زمان :    (2)جاهعهضناسینام درس :


