
 

 
 تعالی بسوه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(پسرانه   و هرکس پیص دانطگاهی دبیرستاى

 تهراى 2آهوزش و پرورش هنطقه 

 

   دهن انسانی نام کالس :                       هقدم عاقلی آقای  نام دبیر :                        نام خانوادگی :    نام و 

        33/1331/ 22  تاریخ :                          دقیقه  57زمان :                        (1)جاهعه ضناسی نام درس :

 

 

 ًوز2ُالف : گشیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ  : 

 ًوز5/0ُ هسَاک سدى: د -1

 ًوز5/0ُ ٌّجار:  ب -2

 ًوز5/0ُ جْاى اجتواعی: ب -3

 ًوز5/0ُ عیٌی -کالى :  الف-4
 ًوز2ُسیز را هطخص کٌیذ  :ب:درست یا ًادرست تَدى جوالت 

 ًوز5/0ُدرست  -5

 ًوز5/0ُدرست -6

 ًوز5/0ُدرست است ( عقایذ ٍ ارسش ّا خَدًادرست ) -7

 ًوز5/0ُدرست -8
 ًوز2ُج : درجای خالی کلوات هٌاسة تٌَیسیذ ؟

 ًوز5/0ُ  تعلین ٍ تزتیت -9

 ًوز5/0ُ تاطل -10

 ًوز5/0ُ  ٍ ًفساًی جسواًی -11

 ًوز5/0ُ آیت ٍ ًطاًِ -12

 ًوز6ُد: تِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ ؟
 ًوز1ُ  ًطاًِ ایي است کِ اهکاى خطا ٍ اضتثاُ در ضٌاخت َّیت ٍجَد دارد -13

 ًوز1ُ.  هطارکت در جْاى اجتواعیتزای  –تزای تقا ٍ تذاٍم  -14

 ًوز1ُ ًشٍلی -افقی   -صعَدی –اعی دیگز جاتجایی افزاد اس یک هَقعیت تِ هَقعیت اجتو -15

 ًوز1ُ  تزای کساًی کِ هٌاتع ثزٍت را در اختیار دارًذ  -16

 ًوز1ُ  ّزگاُ عقایذ ٍ ارسش ّا اّویت ٍ اعتثار خَد را ًشد اعضای جْاى اجتواعی اس دست تذٌّذ -17

     ًوز1ُ.    راُ تزای دگزگًَی َّیت فزٌّگی آى جْاى اجتواعی پیص هی آیذ -18

 ًوز8ُدّیذ . سیز پاسخ کاهلٍ : تِ سَاالت 
ذ دچار اس خَد تیگاًگی تاریخی هی ضَد ٍ اگز عقایذ ٍ ارس ش ّای یک اگز جْاى اجتواعی فزٌّگ تاریخی خَد را فزاهَش کٌ -19

 ًوز2ُ.   جاهعِ هاًع اس آضٌایی اعضای آى تا حقیقت اًساى ٍ جْاى ضَد دچار اس خَد تیگاًگی حقیقی یا فطزی هی ضَد 

ائِ هی ضَد سزاتی سیزا در ایي جْاى ّای اجتواعی اًساى ّا اس حقیقت خَد ٍ ّستی خَد دٍر هی هاًٌذ تصَیزی کِ اس اًساى ار -20

 ًوز5/1ُاس حقیقت است 

 

 

                                                                                      

 اداهِ پاسخ ّا درصفحِ تعذ                                                                                        

 



خَیطتي الْی ٍ  ًِثَد تلکِ تتاسگطت تِ خَیطتي صزفا تاریخی ٍ جغزافیایی کِ تا اًذیطِ ّای دًیَی غزب تفسیز هی ضذ  -21

 ًوز5/1ُتَحیذی تَد 

الهی جاهعِ ایزاى تاتاسگطت تِ َّیت اسالهی خَد کِ َّیتی هستقل ،فعال ٍ اثز گذار است تِ صَرت قلة تپٌذُ تیذاری اس -22

 ًوز1ُ.  درآهذ

الگَیی اس اقتصاد پیطزفتِ ٍ هستقل ٍ هستحکن است کِ تا تاٍر تِ تعالین حیات تخص اسالم ٍ اتکاء تِ ظزفیت ّای هَلذ هزدهی  -23

َآٍری ،اهیذ ،ّوثستگی ٍ تاحضَر فعال ٍ هَثز در تعاهالت جْاًی تزای هزدم ایزاى اهٌیت ٍ رفاُ ٍ  ٍ دٍلتی ،رٍحیِ جْادی ،خالقیت ً،

 ًوز2ُ.    اس رضذ ٍ ضکَفایی را تِ ارهغاى هی آٍرد اسالهی–ام تا عذالت ٍ تزای جْاى اسالم ٍ تطزیت الگَیی ایزاًی پیطزفت تَ

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید


