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تاریخ امتحان1397/10 / 16 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  60 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :مونا مصیبی

جای ذالی ضا تا ولوات هٌاسة تىویل ًواییس:
الف)وٌص ّا هوىي است تا  .............یا تا  .................یا حتی اظ ضٍی اضططاض ٍ تٌا تِ ضطٍضتی اًجام ضَز.
1

ب) تِ وٌص اجتواػی ٍ پیاهسّای آى  ....................................هی گَیٌس.
ج) جاهؼِ ٍ فطٌّگ  .............................. ٍ ................................اًساى ّا پسیس هی آیٌس.

2

ز)پیاهثطاى ٍ اٍلیای الْی ًیع اظ زیطتاظ زضتاضُ َّ .......................... ٍ..........................یت فطزی ٍ اجتواػی اًساى ّا ٍ
ّن چٌیي  ........................... ٍ ...........................آًْا اظ ذَیطتي سري گفتِ اًس.
غحیح ٍ غلط تَزى ػثاضت ّای ظیط ضا هطرع وٌیس:
الف) جَاهغ هرتلف تا ایواى تِ حك حمیمت ضا تِ فطٌّگ آضهاًی ذَز ٍاضز هی وٌٌس.
2

ب) ًژازپطستی ٍ تطتط زاًستي یه لَم یا گطٍُ ذاظ اظ اضظش ّا حك ّستٌس.

2

ج) حمایك هتغیطًس ٍ اظ ًظط ٍاضز ضسى تِ فطٌّگ آضهاًی ٍ ٍالؼی تغییط پصیطًس.
ز)حك یا تاطل تَزى ػمایس اضظش ّا تطاساس آگاّی یا جْل هطزم جَاهغ هرتلف ًسثت تِ آى ّا تؼییي هی ضًَس.
پاسد وَتاُ زّیس:
الف) ذطزتطیي پسیسُ ی اجتواػی چیست؟

0/25

ب) ػمایس ٍ اضظش ّا ٍ ٌّجاضّا اظ چِ ططیك تِ افطاز هٌتمل هی ضًَس؟
ج) فطٌّگ ٍالؼی ضا تؼطیف وٌیس:
3

1
0/5

ت) تطًاهِ ایطاى اظ چِ ططیمی ظهیٌِ تحمك فطٌّگ آضهاًی ٍ ٍضٍز آى تِ للوطٍ فطٌّگ ٍالؼی ضا هْیا هی وٌس؟
ث) اتعاض ضٌاذت ػمایس ٍ اضظش ّا چیست؟

0/5
0/25

ج) اتؼاز َّیت ضا ًام تثطیس :

0/5

چ) َّیت اًساى چٌس تؼس زاضز ً ،ام تثطیس :سِ تؼس ضاهل :

1

تِ سؤاالت ظیط پاسد واهل زّیس:
الف) تیي َّیت فطزی ٍ اجتواػی اًساى ٍ َّیت جاهؼِ ای وِ زض آى ظًسگی هی وٌس چِ ضاتطِ ای ٍجَز زاضز ؟
12

4

صفحه ی  1از2

ب) ًگاُ جَاهغ ٍ فطٌّگ ّا تِ تؼس جسواًی َّیت چیست  ،هثال تعًیس؟

ج)وٌص ّای اًساى ّا چِ ٍیژگی ّایی زاضز ً ،ام تثطیس؟
ت) آیا پیاهسّای وٌص ًیع ّواًٌس ذَز وٌص آگاّاًِ ٍ اضازی است؟

ث) ٌّجاضّا ٍ اضظش ّای اجتواػی چِ اضتثاطی تا وٌص اجتواػی زاضًس؟

ج) وٌص اجتواػی چیست ؟

چ)فطٌّگ ػوَهی ضا تغطیف وٌیس :
ح) ضس فطٌّگ ضا تؼطیف وٌیس:

خ) فطٌّگ آضهاًی ضا تؼطیف وٌیس  ،هثال تعًیس :

ز) فطٌّگ تاطل چیست؟

ش) آیا ها زض ضىل گیطی ٍیژگی ّای َّیتی ذَز ًمص زاضین؟

ض) آیا ٍیژگی ّای َّیتی ها تغییط هی وٌس؟

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :هویت اجتواعی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :مونا مصیبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دومرسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1397/10 / 16 :
ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 60 :دقیقه

ردی

راهنمای تصحیح

ف

1
2

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) اضتیاق  ،اوطاُ

ب) پسیسُ اجتواّی

ج) تا آگاّی  -اضازُ

ز) تؼس الْی  ،فططی  ،غفلت  ،فطاهَضی

الف) غحیح

ب) غلط

ج) غلط

الف) وٌص اجتواػی
3

ز) غلط

ب) اظ ططیك جاهؼِ پصیطی ٍ وٌتطل اجتواػی

ج) آى ترص اظ فطٌّگ وِ هطزم تِ آى ػول هی وٌٌس.
ث) ػمل ٍ ٍحی

ت) اظ ططیك تؼلین ٍ تطتیت

ج) فطزی  ،اجتواػی

چ) تؼس جسواًی  ،تؼس ًفساًی  ،تؼس اجتواػی
الف) َّیت اجتواػی ّط فطز زضٍى یه جاهؼِ ٍ تطاساس آًچِ تطای آى جاهؼِ اّویت زاضز ،ضىل هی گیطز  ،زض جاهؼِ
لثیلِ ای َّ ،یت اجتواػی افطاز اغلة تطاساس جایگاُ آى ّا زض لثیلِ هطرع هی ضَز زض جاهؼِ سطهایِ زاضی َّ ،یت
اجتواػی افطاز تیطتط تِ زاضایی ٍ تَاى التػاشی آى ّا ٍاتستِ است زض جاهؼِ زیٌی َّیت اجتواػی افطاز تطاساس ػمایس ٍ
اضظش ّایی تؼییي هی ضَز وِ آى زیي هحتطم هی ضواضز هثال َّیت افطاز ضا تا تمَا ،ػسالت ٍ ػلن اضظیاتی هی وٌس
ب) ًگاُ جَاهغ ٍ فطٌّگ ّای هرتلف تِ تؼس جسواًی ٍ ظیثایی ّای تسًی تأویس ٍ توطوع هی وٌس ٍ ّطًَع تػطفی ضا زض
طثیؼت ٍ تسى هجاظ هی ز اًس زض حالیىِ تطاساس فطٌّگ اسالهی اًساى حك ًساضز ذالف اضازُ حىیواًِ الْی زض طثیؼت ٍ
تسى ذَز زذل ٍ تػطف وٌس.
ج) .1آگاّاًِ است  .2اضازی استّ .3سف زاض است.
ت) تطذی پیاهسّای وٌص تِ اضازُ اًساى ّا یؼٌی ذَز وٌطگط یا افطاز زیگط ٍاتستِ اًس تِ ّویي سثة تِ آى ّا پیاهسّای
اضازی هی گَیٌس  .ایي زستِ اظ پیاهسّا ذَزضاى وٌص ّستٌس ٍ تایس وٌطگطی آى ّا ضا اًجام زّس
ث) ٌّجاض اجتواػی ضیَُ اًجام وٌص اجتواػی است وِ هَضز لثَل افطاز جاهؼِ لطاض گطفتِ است.اگط وٌص اجتواػی
ًثاضسّیچ ٌّجاضی ضىل ًوی گیطز ٍ ّیچ یه اظ اضظش ّای اجتواػی هاًٌس ػسالت ،اهٌیت ،سؼازت ٍ آظازی هحمك ًوی
ضَز.
ج) وٌص اجتواػی ًَػی وٌص است وِ تا تَجِ تِ زیگطاى اًجام هی ضَز زض وٌص اجتواػی  ،اضازُ ٍ آگاّی وٌطگط ًاظط
تِ زیگطاى ٍ ،یژگی ّا ٍ اػوال آى ّاست.
چ) آى ترص اظ فطٌّگ وِ ّوِ هطزم جاهؼِ زض آى اضتطان زاضًس.
ح) زض هَاضزی هوىي است ػمایس اضظش ّا ٌّ ،جاضّا ٍ هْاضت ّای پصیطفتِ ضسُ زض یه ذطزُ فطٌّگ ًاساظگاض ٍ هرالف
تا فطٌّگ ػوَهی تاضس زض ایي غَضت ایي ذطزُ فطٌّگ ضس فطٌّگ ًاهیسُ هی ضَز.
خ) ترطی اظ فطٌّگ وِ هطزم یه جاهؼِ اظ آى جاًة زاضی هی وٌٌس ٍ ضػایت آى ضا الظم هی زاًٌس اها زض ػول هوىي است
آى ضا ًازیسُ تگیطًس فطٌّگ آضهاًی ًاهیسُ هی ضَز هثال :ذسهت تِ ّوٌَػاى  /ضػایت همطضات  /احتطام تِ پسض ٍ هازض /
ضاستگَیی  /اهاًت زاضی ضا ذَب ٍ پسٌسیسُ هی زاًٌس ٍ ذیاًت  ،زضٍؽ گَیی  ،ظلن  ،ضضَُ ٍ زظزی ضا ًاپسٌس هی ضواضًس.
ز)ترص ّایی اظ فطٌّگ وِ اظ ًظط ػلوی لاتل زفاع ًثاضس ٍ تطاساس ذطافات ضىل گطفتِ تاضس فطٌّگ تاطل است.
ش) ها زض ضىل گیطی تؼضی ٍیژگی ّای َّیتی هاًٌس زذتط یا پسط تَزى ًمطیٌساضین اها تسیاضی اظ ٍیژگی ّای َّیتی
هاًٌس غفات اذاللی ضا ذَزهاى ضىل هی زّین یا زض ضىل گیطی آى ّا سْن ظیازی زاضین.
4

ض) تؼضی ٍیژگی ّا ّستٌس وِ زض تِ زست آٍضزًطاى ًمطی ًساضین اها تا تالش هی تَاًین آى ّا ضا تغییط زّین هاًٌس
جایگاُ فطز زض جاهؼِ وِ تاتغ زاًایی  ،تَاًایی ٍ زاضایی اٍست ٍلی تطذی ٍیژگی ّا هاًٌس ظهاى ٍ هىاى تَلس تغییط ًوی وٌس.

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مونا مصیبی

امضاء:

