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 تاسم سواالت سدیف

 صحیح           غلط         جوالت صحیح وغلط راهشخص  کنیذ:                                                                    1

 تیواسضذى پیاهذاسادی هصشف سیگاساست.(1-1

  پیاهذّای اسادی احتوالی ّستٌذ.(2-1

 فمط داسای یه هعٌا است. اجتواعی ّشوٌص(3-1

 وٌص ٍاتستِ تِ آگاّی آدهی است.(4-1

 افضایص ضشتاى للة وٌطی غیشاسادی است.(5-1

 تشخی اصپیاهذّای اسادی وٌص،تِ اسادُ وٌطگشٍاتستِ ًیست. (6-1
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الیِ ّای جْاى اجتواعی وذام یه اصپذیذُ ّای اجتواعی اصطشیك تشسسی  (2-1 پاسخ ّای صحیح ساهطخص وٌیذ: 2

 ب(پذیذُ ّای اجتواعی خشد ٍوالى           الف(فشصت ّا ٍهحذٍدیت ّای اجتواعی آضىاس هی ضَد؟

  د( جْاى هتجذد             ج(ًْادّای اجتواعی

 لفس آٌّیي جْاى هتجذداصًظشهاوس ٍتشًتیجِ چِ ٍضعیتی است؟ (2-2

 ب(افَل علَم ٍسٍش ّای فشاتجشتی                               الف(طشدعٌاصشهعٌَی ٍهمذس

 آىحاصل اصد(سضذعلَم تا سٍش ّای تجشتی ٍفٌاٍسی          هعطَف تِ دًیاج(سٍاج وٌص ّای حساتگشاًِ 

 ساختي جْاى اجتواعی جذیذ،ًیاصهٌذ....................است ٍهوىي است.................... (3-2 

َیت خَدساحفظ ًىٌذ.الف(هطاسوت   ًىٌذ.ب(َّیت جذیذ ، هطاسوت افشاد ساحفظ              اجتواعی افشاد ،ّ 

 هَلعیت ّای اجتواعی جذیذ،اصگستشش آى جلَگیشی ضَد.د(                               گستشش آگاّی جذیذ ،اصتسط آى جلَگیشی ضَد.ج(

 اساس ضىل گیشی جْاى اجتواعی .......................است. (4-2

َیت هطتشن        ج(حمَق ٍتىالیف هطتشن       ب(ًظن هطتشن       الف(آگاّی هطتشن  د(عض

 :نیستاصضثاّت ّای جْاى اجتواعی تا هَجَد صًذُ  (5-2

 د(داسای اجضاّستٌذ.           ج(ّذفوٌذ ّستٌذ.          ب(تىَیٌی ّستٌذ.         الف(هٌظن ّستٌذ.

 ًَع وٌص ّای صیشساتِ تشتیة هطخص وٌیذ: (6-2

 ًطستي ، غصِ خَسدى ، پاسخ دادى ، غزا خَسدى

 فشدی،اجتواعی،دسًٍی،تیشًٍیب(              الف(تیشًٍی ،دسًٍی،اجتواعی،فشدی

 فشدی،اجتواعی،تیشًٍی ،دسًٍید(                   ،دسًٍی،فشدی،اجتواعیج(تیشًٍی
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 جوالت زیر را تکویل کنیذ . 3

 تِ اًجام دٌّذُ وٌص،....................هی گَیٌذ.(1-3

 الف فعالیت سایشهخلَلات............................است.وٌص اًساى تشخ(2-3

 .........................ًاهیذُ هی ضَد.ضیَُ اًجام وٌص اجتواعی وِ هَسدلثَل افشادجاهعِ لشاسگشفِت است(3-3

 .آى دستِ اصپذیذُ ّای هطلَب ٍخَاستٌی اًذوِ هَسدتَجِ ٍپزیشش ّوگاى ّستٌذٍتِ آى گشایص داسًذ...................(4-3
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 /.5 چشاجْاى اجتواعی پذیذُ ای تىَیٌی ًیست؟ 4

 تشای سَاالت صیشپاسخ ّای وَتاُ تیاى وٌیذ: 5

 چِ تخطی اصفشٌّگ تَسط خاًَادُ اًتمال هی یاتذ؟(1-5

 یِ سطحی:هثالی تشای تغییشات جْاى اجتواعی دسال(2-5

 است؟ یه فشصتدسچِ صَستی افسَى صدایی جْاى هتجذد ( 3-5

 جْاى اجتواعی چگًَِ تذاٍم هی یاتذ؟ (4-5

 ست؟یىی اصٍیژگی ّای هْن جْاى اجتواعی ا(5-5

 یه تفاٍت جْاى اجتواعی تایه اسگاًیسن:(6-5

 دٍپذیذُ اعتثاسی ًام تثشیذ:(7-5

 دٍاتضاسهْن تشای ضٌاخت عمایذٍاسصش ّا:(8-5

 تمسین تٌذی پذیذُ ّای اجتواعی تِ خشدٍوالى چِ فایذُ ای داسد؟(9-5

 

 َیسیذ.دٍجْاى دسعشض ّن اصدیذگاُ هشدم ضٌاساى ٌت(10-5
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 عیٌی هطخص وٌیذ: –والى ٍرٌّی  -جایگاُ پذیذُ ّای اجتواعی صیش ساتشسٍی دٍپیَستاسخشد 6

 والى                                                                                                                                  

 ؟                                   ؟                            شهر،فرهنگ،نظن،  سرعت گیرخیاباى،                      

 

 رٌّی                                                                          عیٌی                                                                                        

                                                                                    

 ؟؟                                                                                                                                                 

 

 خشد                                                                                                                                   
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 عمالًیت سادسجْاى هتجذد چگًَِ تحلیل هی وٌذ؟هاوس ٍتش  7
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 دًٍْاداجتواعی هْن جاهعِ سااصًظشًوادّا،ٌّجاسّا،اسصش ّاتایىذیگشهمایسِ وٌیذ: 8
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 یست؟علت تفاٍت ٍتٌَع جْاى اجتواعی اًساى ّا چ 9
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 "فرصت ها ومحدودیت ها دوروی یک سکه اند"هفَْم ایي جولِ ساتاهثال تحلیل وٌیذ: 10
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 تیاى وشدُ ٍتحلیل وٌیذچشااستعواسگشاى طشفذاسایي ًظشیِ ّستٌذ؟ًگاُ ته خطی ِت تاسیخ تطشسا 11

 

 

 

 

 

5/1 

 آیا للوشٍآسهاًی یه جْاى اجتواعی ّواى جْاى حك است؟ تاهثال تحلیل وٌیذ.الف(  12

 

 

 

َیسیذ وِ ّن دسللوشٍآسهاًی ٍّن للوشٍ ٍالعی تاضذ:  ب(چْاساسصش اجتواعی ٌت
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 پیروز وسربلنذباشیذ.

 

 

 

 


