


 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                 سؤاالت           
 

 جيالت ظدیح و غهط را ىضزط کٍیس . 1

 کَ کٍضگص بَ ىلعّد رّد بصسس.انف. در ظّرتی فعانیت اٌسان کٍش ىدسّب ىی صّد 

 ب.با در ٌظص گصفتً دیگصان کٍش ىا بَ کٍش اجتياعی تبسیم ىی صّد.

 ج.علایس و ارزش ُا و ٍُجارُا از ظصیق جاىعَ پشیصی و کٍتصل اجتياعی بَ افصاد ىٍتلم ىی صّد.

 د.سِو ىا در سارتً جاىعَ و فصٍُگ آیٍسگان از آٌِا کيتص است.

 یق عهو كابم دفاع است.ه.فصٍُگ خق نضوىا از ظص

 و.خق و باظم بّدن یک پسیسه بص اساس ٌگاه و رفتار افصاد جاىعَ تعییً ىی صّد

 ی.بعضی از ویژگی ُایی کَ ىا در بسست آوردن آن ُا ٌلضی ٌساریو را ویژگی ُای اکتسابی ىی ٌاىٍس.

 ن.سارتيان اداری یک پسیسه اجتياعی است.
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 گضیٍَ ظدیح را اٌتزاب کٍیس. 2

 .در عهّم اٌساٌی بَ فعانیت ُایی کَ اٌسان اٌجام ىی دُس چَ ىی گّیتس.1

 د.رفتار   ج.کٍش      ب. عيم     انف.کصدار   

 

 .ُيَ یسیسه ُای اجتياعی آثار و پیاىسُای آن ُستٍس.2

 د.کٍش  ج.ارزش        ب.کٍتصل اجتياعی        انف.جاىعَ پشیصی  

 

 با فصٍُگ عيّىی........... ىی گّیٍس. .بَ رصده فصٍُگ ُای سازگار3

 د.ضس فصٍُگ               ج.رصده فصٍُگ فصعی             ب.رصده فصٍُگ ىهی              انف.رصده فصٍُگ ىّافق

 

 .کسام یک از ىّارد زیص کٍش ٌیست؟4

 د.تضکص کصدن                        ج.ىسّاک زدن                      ب.رصس کصدن                        انف.سالم کصدن

 

 . درجاىعَ ىسرن سصىایَ داری ُّیت افصاد بَ چَ چیضی وابستَ است ؟5

 د.علایس و ارزش ُا                          ج.ویژگی ُای كّىی                ب.ُّیت اٌتسابی                انف.تّان اكتعادی

 

 .کسام گضیٍَ ظدیح است ؟6

 ب.ُيَ ی رصده فصٍُگ ُا با فصٍُگ عيّىی سازگارٌس.                         انف.ُيَ ی رصده فصٍُگ ُا ضس فصٍُگ ُستٍس.

 ده فصٍُگ ٌاىیس.د.بصری از ضس فصٍُگ ُا را ىی تّان رص                     ج.بصری رصده فصٍُگ ُا ضس فصٍُگ ُو ىی باصٍس.

 

 . ایً کَ بصری بیياری ُای جسياٌی بَ کيک كّای رواٌی درىان ىی صٌّس تاثیص کسام بعس ُّیت بص ابعاد دیگص است؟7

 د. اجتياعی بص ٌفساٌی              ج.ٌفساٌی بص اجتياعی             ب.جسياٌی بص ٌفساٌی             انف. ٌفساٌی بص جسياٌی
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 2 از 1صفحه 

نام و نام خانوادگی:...........................

دوازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

نام پدر: 

 .شواره داوطلب:...............................

صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

جمهوری اسالمی ایران

آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

سرای دانش واحد  رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه 

1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

هویت اجتماعینام درس: 

23/10/1399امتحان: تاریخ

/ عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

دقیقه 75مدت امتحان :



نمره 20جمع بارم : 

 ٌيی باصس ؟. در رابعَ با پیاىسُای غیص ارادی کٍش کسام ىّرد ظدیح 8 

             ب. کٍش ٌیستٍس.               انف. بَ اراده اٌسان بستگی ٌسارٌس.

 د.پیاىس آن اختيانی است.                 ج. ٌتیجَ ظبیعی کٍش ُستٍس.

 

 . کسام یک از ىّارد زیص در ىّرد فصٍُگ ظدیح ٌيی باصس؟9

 ب.از راه اىّزش و ٌسم بَ ٌسم اٌتلال ىی یابس.              انف. بَ ىعٍی آگاُی و صٍارت ىضتصک ٌیست.

 د.صیّه زٌسگی گصوُی از اٌسان ُاست کَ با یکسیگص زٌسگی ىی کٍٍس.                                        آىّرتٍی است.ج.فصٍُگ 

 .در رابعَ با رابعَ فصٍُگ و جاىعَ کسام ىّرد ظدیح ىی باصس.10

 ب.فصٍُگ بسون جاىعَ ٌیض پسیس ىی آیس.                          انف.جاىعَ بسون فصٍُگ وجّد دارد.

 د. فصٍُگ ىاٌٍس جسو است.                                     ج.جاىعَ ىاٌٍس جسو است.

 

 ىّارد ظدیح را بَ یکسیگص وظم کٍیس. یک واژه اضافی است. 3

 انف.ویضگی اکتسابی .الیَ ُای سعدی فصٍُگ1

 ب. ٌيادُا و ٍُجار ُا  .رصدتصیً پسیسه اجتياعی2

 ج.بضُکاری و سصكت .آٌچَ در پاسذ بَ پصسش کیستی داده ىی صّد؟3

 د.کٍش . ضس فصٍُگ4

 ه. الیَ ُای عيیق .علیسه باظم5

و.ُّیت .جایگاه فصد در ٌظام اجتياعی6

 ن. ٌژاد پصستی
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 بَ سّاالت زیص پاسذ کاىم دُیس. 4

 (1.ویژگی ُای کٍش اٌسان را ٌام ببصیس. )1

 ( 1پیاىسُای ارادی و غیص ارادی کٍش سیگار کضیسن را تّضیح دُیس.)-2

 پیاىس ارادی کٍش

 اراده دیگصیوابستَ بَ اراده کٍضگص               وابستَ بَ 

 پیاىس غیص ارادی

 

    سیگار کضیسن

 

 (5/1.آیا کٍش اجتياعی ظصفا در خضّر دیگصان اٌجام ىی پشیصد با ذکص ىثال تّضیح دُیس  )3

 (.1دو پسیسه اجتياعی و دو پسیسه ظبیعی ىثال بضٌیس) -4

 (1جاىعَ و فصٍُگ چَ ارتباظی با یکسیگص دارٌس؟)-5

ىٍظّر از فصٍُگ آرىاٌی و فصٍُگ واكعی چییست وسَ ٌيٌَّ از آرىان ُای جاىعَ رّد را بٍّیسیس کَ بیصون از فصٍُگ واكعی -6

 (5/1كصار دارد .)

ابعاد ُّیت ىا آصکار است ؟با ذکص ىثال تّضیح دُیس و بیان کٍیس کَ چَ  اصزاظی در صٍارت ُّیت بَ ىا کيک آیا ُيَ ی  -7

 (5/1کٍس کیست؟)

 (5/1.ابعاد ىتيایض ُّیت اٌسان را ٌام ببصیس. و بصای ُص یک ىثال بضٌیس )7

 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 ص غ غ غ غ صغ  1

 .ج10.الف/9.د/8.ب/7الف/-6ب -4الف/-3د/-الف-2ج/-1 2

 .الف6.ن،5.ج،4.و،3.د،2.ب،1 3

يدفدار /آگاياهى /ارادی /معوادار-1 4

گرفحن/آسیب ریٌی سیگار کضیدن جرک آن یا معحاد صدن ةى آن/مٌرد هکٌيش قرار-2

خیر ممکن اسث ةدون خضٌر دیگران صٌرت گیرد ایسحادن پضث چراغ قرمز در هیمى صب-3

کٌه /جوگل-ةاهک/مسجد-4

جامعى و فذيوگ ةدون يم ممکن هیسث و ةث يم ارجتاط دو سٌیى دراد-5

ارزش يایی کى مردم یک جامعى ان را قتٌل دارهد و رعایث ان را الزم می داهود فريوگ ارماهی ولی ان چى را ةدان عمل می -6

ارمان قرار دارد زماهی کى ةى ان پایتود کوود فريوگ واقعی می هامود.صداقث جا زماهیکى مردم دروغ می گٌیود در خیطى 

صدن ان وارد فريوگ واقعی می صٌد.

عاد يٌیث ما آصکار هیسث ةرخی از ویژگی يای يٌیحی ما پوًان اسث پامتران ،رواهضواسان و جامعى صواسان می يمى اة-7

جٌاهود در صواخث يٌیث ةى ما کمک کوود.

 يٌیث فردی:هفساهی )ویژگی اخالقی:صتٌر ةٌدن(و جسماهی)قد کٌجاه ةٌدن (/يٌیث اجحماعی جایگاه فرد در گروه-8

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

رسالت  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

هویت اجتماعي نام درس: 

23/10/1399 تاریخ امتحان:

/ عصرصتح 10:00 ساعت امتحان:

دقیقى 75مدت امتحان: 




