
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانایی کارهای تسرگ را نذارد.کنذ چه تسا که مور کوچک سرگرم میاآن که خود را ته 

 تارم سواالت ردیف

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنیذ. 1

 گشیٌذ. قَهی اس رٍیبرٍیی هستقین ثب فزٌّگ تَاًوٌذ اسالهی دٍری هی –الف( استجذاد تبریخی 

 ضذًذ. ة( فزٌّگ قزٍى ٍسغب، فزٌّگ اسبعیزی ثَد ٍ خذاًٍذگبراى هتکثّز پزستیذُ هی

 هزحلِ در فزآیٌذ تکَیي ًظبم ًَیي جْبًی پیًَذ قذرت ثب تجبرت سزهبیِ ٍ صٌؼت است.ح( دٍهیي 

 َّیتی دیٌی ٍ هؼٌَی ثزای خَد قبئل ثَدًذ. ّبی جذیذ، هلت –ت( دٍلت 
 

1 

 جای خالی را تا عثارات مناسة کامل کنیذ. 2

 ضَد. الف( اس ثخص اجتوبػی جْبى اًسبًی ثِ .......... ًیش یبد هی

 ّبی استؼوبر ًبضی اس پیطزفت دریبًَردی، فٌَى ًظبهی ٍ .......... ثَد. هَفقیتة( 

 ح( .......... در اثؼبد هختلف فزٌّگ غزة ًظیز ٌّز ٍ ادثیبت ثزٍس ٍ ظَْر یبفت.

 ت( ثسظ ٍ گستزش اسالم هتّکی ثز قذرت سیبسی ٍ ًظبهی ًجَد ثلکِ هزَّى .......... آى ثَد.
 

2 

 راست را تا اصطالحات ستون سمت چپ مرتثط کنیذ. )یک مورد اضافه است(مفاهیم ستون سمت  3
 

 پزٍتستبًتیسنالف(  ( اس ًتبیج هٌغقی سکَالریسن1

 ة( سکَالریسن ل گزایبًِ ( اس ًتبیج رٍضٌگزی ػق2

 ح( اٍهبًیسن ( ًظبم اقتصبدی قزٍى ٍسغب3

 ت( دئیسن آهیش هذّجی ّبی اػتزاض ( ػٌَاى حزکت4

 فئَدالیسنث( 
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 16 اداره آموزش و پرورش منطقه

 )غير دولتي(  فدکمجتمع آموزشي دخترانه 

  99 - 1400  اولنوبت امتحان 

 

 نمره : 

 امضاء دبير:

    :گينام و نام خانواد

 2شناسي جامعه نام درس:

 دهم انسانيیاز پایه و رشته:

 صبح      ساعت آزمون: 

 دقيقه    75   :زمان آزمون

 10/99/   : تاریخ آزمون 

 نام دبير: خانم مؤمني 

 3تعداد صفحات: 

  1 صفحه:



 ثبرم دٍاسدّن اًسبًی 2سؤاالت آسهَى ًَثت اٍل جبهؼِ ضٌبسی  ردیف 

 گسینه صحیح را انتخاب کنیذ. 4

ّبی هزثَط ثِ فزٌّگ هغلَة جْبًی تحقق  ًیبثقذ، ًتقبیج سیقز      یک اس ارسش الف( ثِ تزتیت در صَرتی کِ کذام

 «ّب ارسش ًذاضتي هؼیبر ٍ هیشاًی ثزای سٌجص ػقبیذ ٍ»ضَد؟  حبصل هی

 «ضوَل فزٌّگ ّبی جْبى گستزش ٍ تحق  ػقبیذ ٍ ارسش»ٍ « ّبی رٍحی ٍ رٍاًی گزفتبری اًسبى در ثحزاى»

 هؼٌَیت –حقیقت  –( تؼْذ ٍ هسئَلیت 2تؼْذ ٍ هسئَلیت           –ػذالت ٍ قسظ  –( حقیقت 1

 تؼْذ ٍ هسئَلیت –ػقالًیت  –( ػذالت ٍ قسظ 4تؼْذ ٍ هسئَلیت                   –هؼٌَیت  –( حقیقت 3

 یک اس هزاحل تکَیي فزٌّگ اسالهی است؟ ة( ّزیک اس هَارد سیز ثِ تزتیت هزثَط ثِ کذام

 «گَضشد کزدى خغزات فزٌّگ غزة اس سَی هتفکزاى جْبى اسالم»

 «ثبسگطت ثِ فزٌّگ اسالهی»

 «ّبی استؼوبری هزداى جَاهغ اسالهی تَسظ دٍلت هغلَة سبختي دٍلت»

 استؼوبر –ثیذاری اسالهی  –( استؼوبر 2ثیذاری اسالهی            –ثیذاری اسالهی  –بر ( استؼو1

 استؼوبر  –ثیذاری اسالهی  –( ثیذاری اسالهی 4استؼوبر                     –استؼوبر  –( ثیذاری اسالهی 3

« 20ٍ  19قزى«»18ٍ  17قزى»ّبی سهبًی  ح( ثب تَجِ ثِ هزاحل ضٌبخت در فزٌّگ غزة جذیذ ثِ تزتیت دٍرُ

 ّبیی دارًذ؟ چِ ٍیژگی« 20پبیبى قزى»ٍ 

 گزایی ٍ ثحزاى هؼزفتی افَل تجزثِ –گزایی ٍ ًفی ػقل ٍ ٍحی  حس –گزایی ٍ ًفی ٍحی  ( ػقل1

 ثحزاى هؼزفت ضٌبختی –گزایی  ًفی ٍحی ٍ ػقل –گزایی  ( حس2

 ًفی ػقل ٍ ٍحی ٍ تجزثِ –گزایی ٍ ًفی تجزثِ ٍ ٍحی  ػقل –گزایی ٍ ًفی ػقل  ( تجزث3ِ

 ثحزاى هؼزفتی –گزایی ٍ ػلن تجزثی سکَالر  افَل تجزثِ –گزایی ٍ دئیسن  ( ػقل4

هذیزیت ػوَهی فزٌّقگ جَاهقغ غیزغزثقی    »ٍ « تزیي تأثیز در تَسیغ جْبًی فزٌّگ غزة ػوی »ثِ تزتیت ت( 

 گیزد؟ چگًَِ صَرت هی« تَسظ جْبى غزة

 عزی  ارتجبعبت اس –( اًتقبل ٍ اضبػۀ فزٌّگ غزة 1

 اس عزی  رسبًِ –( تزٍیج ػلَم اًسبًی غزثی در کطَرّبی غیزغزثی 2

 اس عزی  رسبًِ –( تثجیت هزجؼیت ػلوی غزة 3

 اس عزی  صٌؼت ارتجبعبت –( هتشلشل کزدى َّیت فزٌّگی کطَرّبی غیزغزثی 4
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 ثبرم دٍاسدّن اًسبًی 2سؤاالت آسهَى ًَثت اٍل جبهؼِ ضٌبسی  ردیف 

 ته سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ

 5/0 ّبی اجتوبػی هیبى ػلَم اًسبًی ٍ عجیؼی تفبٍتی قبئل ًیست؟ کذام دیذگبُ در هَرد جْبى 5

 5/0 ًبهذ؟ ای را کِ ػقبیذ آى ثز اسبس ح  ٍلی ٌّجبرّبی آى ثز اسبس ح  ًجبضذ چِ هی فبراثی جبهؼِ 6

 5/0 ٍ ًبتَی فزٌّگی ثِ کذام ًَع استؼوبر اضبرُ دارد؟ هفبّین تْبجن فزٌّگی 7

 5/0 قذرت جَاهغ اسالهی قجل اس استؼوبر ریطِ در چِ چیشی داضت؟ 8

 5/0 فزٌّگ جذیذ غزة چگًَِ اغبس ضذ؟ 9

 5/0 در رٍیکزد جذیذ غزة چِ ػلَهی ثیطتزیي اّویت را پیذا کزد؟ 10

 5/0 ضکستي هقبٍهت فزٌّگی جَاهغ غیزغزثی چِ ثَد؟ًخستیي گبم کطَرّبی غزثی ثزای درّن  11

 5/0 تزیي ػبهل ادغبم جَاهغ غیزغزثی در ًظبم جْبًی جذیذ چِ ثَد؟ هْن 12

 5/0 ای ٍاحذ درآٍردُ است؟ اثشار ًَیٌی کِ فبصلِ سهبًی ٍ هکبًی را کَتبُ ٍ جْبى را ثِ صَرت دّکذُ 13

 اهپزیبلیسن یب استؼوبر است؟ّبی سیز هزثَط ثِ کذام ًَع  ّزیک اس ٍیژگی 14

 گیزد؟ الف( اس عزی  اضغبل ًظبهی جَاهغ ضؼیف ضکل هی

 کٌٌذ؟ ة( استؼوبرگزاى ثزای ثِ قذرت رسبًذى ًیزٍّبی ٍاثستِ اس کَدتبی ًظبهی استفبدُ هی

 دّذ کِ قَم هغلَة ثزتزی فزٌّگی جبهؼِ هسلظ را ثپذیزد؟ ح( ٌّگبهی رخ هی

 ثزد؟ اعالػبت ثْزُ هی  ّب ٍ فٌبٍری ٍیژُ رسبًِ ی ثِّبی فزٌّگ ت( اس اثشار ٍ ظزفیت

2 

 پاسخ کامل

 1 ّب را ثٌَیسیذ. دیذگبُ دٍم در هَرد اّویت جْبى 15

 2 آهیش در دٍرُ رًسبًس چٌذ ًَع ثَدًذ؟ تَضیح دّیذ ّبی اػتزاض حزکت 16

 1 گیزد؟ ّبی هتفبٍت ثِ خَد هی جبهؼِ جْبًی ثزچِ اسبسی حبلت 17

 5/1 جْبًی ضذى چِ ػَاهلی اس اّویت هزسّبی سیبسی کبست؟ در فزایٌذ 18

 ای چیست؟ هٌظَر اس اهپزاتَری رسبًِ 19

 

 

 

 

 

1 

 20 هَف  ثبضیذ 

 ًوزُ ثب ػذد: ًوزُ ثب حزٍف:   اهضبء دثیز:

 

 


