
  چٟارْ فصُٔطاِؼات اجتٕاػی پایٝ ٞفتٓ 

  "تِٛیذ ٚتٛسیغ "ٞفتٓدرس 

 ؟ ٌیزد ٔی صٛرت ٔٙظٛري چٝ تٝ ٔحصَٛ تِٛیذ -1

 .ا٘ساٖ  ٞاي خٛاستٝ ٚ ٞا ٘یاس رفغ ٔٙظٛر تٝ       

 . تٛضیح دٞیذ ؟ تاضذ ٘ٛع چٙذ تز است ٕٔىٗ ضٛد ٔی تِٛیذ وٝ ٔحصِٛی -2

  :ٕٔىٗ است تز دٚ ٘ٛع تاضذ       

... ٚ تّٛیشیٖٛ ، یخچاَ دفتز، ، ویف ، وفص ٔا٘ٙذ تاضذ واال است ٕٔىٗ -اِف       

  …ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ، تیٕٝ ، آٔٛسش ، پشضىی خذٔات ٔا٘ٙذ تاضذ خذٔات است ٕٔىٗ -ب      

 . ٘اْ تثزیذ ؟ وزد تٙذي طثمٝ تٛاٖ ٔی دستٝ چٙذ تٝ را تِٛیذ تزاي السْ ػٛأُ -3

  ا٘سا٘ی ٘یزٚي -3 سزٔایٝ -2 طثیؼی ٔٙاتغ -1: سٝ دستٝ       

  ؟ چٝ یؼٙی طثیؼی ٔٙاتغ -4

  ( …ٚ آٞٗ ، سًٙ  ،سغاَ ٌاس ، ٘فت)  ٔؼادٖ ، ٞا جٍُٙ ، جا٘ٛراٖ ، خان ، آب ٔا٘ٙذ دارد ٚجٛد طثیؼت در آ٘چٝ      

.  ٞستٙذ طثیؼی ٔٙاتغ       

  ؟ وٙیذ تؼزیف را تِٛیذ سزٔایٝ -5

.   ٌٛیٙذ ٔی  سزٔایٝ آٖ تٝ وٝ ٘یاسدارد تجٟیشاتی ٚ اتشار تٝ وٙذ تثذیُ واال تٝ را آٟ٘ا ٚ استفادٜ طثیؼی ٔٙاتغ اس آ٘ىٝ تزاي ا٘ساٖ      

 . ٌیزد ٔی صٛرت آٟ٘ا در تِٛیذ وٝ ساختٕا٘ی یا سٔیٗ ٚ وار اتشار ، آالت ٔاضیٗ:  ٔا٘ٙذ        

  ؟ است ٟٔٓ تسیار تِٛیذ در ا٘سا٘ی ٘یزٚي ٘مص چزا -6

 . تذٞٙذ ادأٝ س٘ذٌی تٝ تٛا٘ستٙذ ٕ٘ی ٚآدٔیاٖ ضذ ٕ٘ی تِٛیذ چیشي ، ٘ثٛد ا٘ساٖ تالش ٚ وار اٌز سیزا     

 ؟ آٔذ٘ذ ٚجٛد تٝ چٍٛ٘ٝ ٌٛ٘اٌٖٛ ٞاي ضغُ -7

   تٝ ٚ ٘ثٛد٘ذ واروطاٚرسي تٝ ٔجثٛر ٕٞٝ دیٍز وافی غذاي تِٛیذ تا.  ضذ سیاد ٔحصَٛ تِٛیذ وطاٚرسي وار رٚ٘ك تا دٚر ٞاي ٌذضتٝ در     

.   تٛجٛدآٔذ درجأؼٝ تمسیٓ وار تذیٗ تزتیة.  وٙٙذ پیذا ٟٔارت وارٞا تزخی در ٚ تپزداس٘ذ دیٍز وارٞاي تٝ تٛا٘ستٙذ دیٍز افزاد تذریج     

 . پذیذآٔذ ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ ٚضغُ ٌزفت تزػٟذٜ را چٙذواال یا ٞزوس تِٛیذیه     

 .٘اْ تثزیذ  ؟ وزد تٙذي طثمٝ تٛاٖ ٔی ٌزٜٚ چٙذ در را التصادي ٞاي فؼاِیت ٚ ٔطاغُ -8

.  خذٔات -3 صٙؼت  -2  وطاٚرسي -1در سٝ ٌزٜٚ ٔی تٛاٖ طثمٝ تٙذي وزد       

  ؟ چزا ؟ تز٘ذ ٟٔٓ(  سزٔایٝ ٚ ا٘سا٘ی ٘یزٚي ، طثیؼی ٔٙاتغ)  تِٛیذ ػٛأُ اس یه وذاْ -9

 . ضذ ٕ٘ی تِٛیذ چیشي ، ٘ثٛد ا٘ساٖ تالش ٚ وار اٌز سیزا  -ا٘سا٘ی ٘یزٚي        

  ؟ ا ٘ذ وزدٜ تغییز تیطتز(  سزٔایٝ ٚ ا٘سا٘ی ٘یزٚي ، طثیؼی ٔٙاتغ)  تِٛیذ ػٛأُ وذاْ ا ٔزٚسٜ -10

 . سزٔایٝ         

 



 

  ؟ وٙیٓ وٕه وطٛرٔاٖ تِٛیذوٙٙذٌاٖ ٚ ّٔی تِٛیذ تٝ تٛا٘یٓ ٔی ٞایی راٜ چٝ اس -11

  . وٙیٓ جٌّٛیزي ، ضٛ٘ذ ٔی تِٛیذ وطٛر داخُ در وٝ واالٞایی ٚاردات اس -1      

.   وٙیٓ ٔصزف ٚ تخزیٓ ایزا ٘ی واالي -2      

.  وٙیٓ تطٛیك واالٞاي  ایزا٘ی خزیذٖ تزاي را خٛد دٚستاٖ ٚ خا٘ٛادٜ -3     

 ؟ وٙیذ تؼزیف را تٛسیغ -12

. وٙذ ٔی تزلزار راتطٝ وٙٙذٜ ٔصزف ٚ تِٛیذوٙٙذٜ تیٗ وٝ است فؼاِیتی تٛسیغ          

 ؟ چٝ یؼٙی .دارد تیطتزي ٔطتزیاٖ یا خٛاٞاٖ واالٞا ایٗ -13

«  وٙٙذ پیذا را خٛد واالٞاي ٔصزف تاسارٞاي وٙٙذ ٔی سؼی تِٛیذوٙٙذٌاٖ»  ٔٙاطك وذاْ در تثیٙٙذ یؼٙی         

  ؟ تثزیذ ٘اْ را تِٛیذي ٚاحذٞاي ٔصزف تاسارٞاي -14

 .ٞا خیاتاٖ اطزاف ٞاي ٔغاسٜ ٚ طثمٝ چٙذ ٞاي فزٚضٍاٜ ، ضٟزٞا در لذیٕی ٞاي تاسار       

 ؟ ساختٙذ ٔی سمفی ٚ پٛضص رٚ٘ك پز ٚ تشري ٞاي تاسار رٚي تز ٌذضتٝ در چزا -15

 .تٕا٘ٙذ ٔحفٛظ سٔستاٖ سزٔاي ٚ تا تستاٖ آفتاب اس ػا تزاٖ سیزا         

  ؟ ضذ ٔی ٞایی استفادٜ چٝ تاسارٞا اس ٌذضتٝ ٞاي سٔاٖ در -16

    ، اػیاد ٚ ٞا ٍٞٙاْ    جطٗ در ٔثاَ تزاي داضتٙذ ٟٕٔی ٘مص ٞٓ اجتٕاػی أٛر در تٛد٘ذ التصادي دادٚستذ ٔحُ ایٙىٝ تز ػالٜٚ ٞا تاسار          

  ٞاي حىٛٔت ػّیٝ تز ٔزدْ اػتزاض  ٍٞٙاْ  در وزد٘ذ ٔی تزپا آ٘جا در سٌٛٛاري ٔزاسٓ ، ٞا ػشاداري ٍٞٙاْ در یا ضذ ٔی چزاغا٘ی تاسارٞا    

 .وزد٘ذ  ٔی تؼطیُ را ٞا ٔغاسٜ تاساریاٖ یا ضذ٘ذ ٔی جٕغ تاسار در ٔزدْ ، ظآِ    

  ؟ تىٙذ واري چٝ تایذ ، تاضذ داضتٝ حالَ وسة خٛاٞذ ٔی وٝ اي فزٚضٙذٜ -17

 . است حزاْ ٌزا٘فزٚضی ٚ فزٚضی وٓ اس حاصُ آٔذ در سیزا ؛ وٙذ پزٞیش ٌزا٘فزٚضی ٚ فزٚضی وٓ اس تایذ      

  ؟ وٙیذ ٔی رػایت را ٘ىاتی چٝ ، تاضیذ ٔحصِٛی یا واال فزٚضٙذ٠ آیٙذٜ در اٌز -18

  .وٙیٓ ٔی رػایت را خزیذار حمٛق -3 وٙیٓ ٔی استفادٜ تثّیغات اس -2 ٔی تزیٓ تاال را خٛد ٔحصٛالت ویفیت -1        

  ؟ وٙیذ ٔی رفتار چٍٛ٘ٝ ٞا ٔطتزي تا اٌز ضٕایه فزٚضٙذٜ تاضیذ -19

.  وٙیٓ ٔی رإٞٙایی صحیح صٛرت تٝ ٘ظز ٔٛرد واالي خزیذ در را ٚآٟ٘ا وٙیٓتزلزار ٔی  دٚستا٘ٝ ارتثاطی تاآٟ٘ا     

  ٔا چٝ ٘مطی ٔی تٛا٘یٓ در رفغ ایٗ اضىاالت داضتٝ؟  ػّت ایٙىٝ تٝ تِٛیذات ایزا٘ی ، وٓ تٛجٟی ٔی ضٛد چیست – 20

 ؟  تاضیٓ ٚ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘یٓ اس تِٛیذ ّٔی حٕایت وٙیٓ              

 ٔا تا ٔطاِؼٝ ٚ تحمیك. ٚ لیٕت تاال ٚ تثّیغ واالٞاي خارجی اس ػٛأُ وٓ تٛجٟی تٝ واالٞاي ایزا٘ی است  ویفیت وٓ         

 .     واالٞاي تاویفیت ایزا٘ی ٚ ٔؼزفی آٟ٘ا تٝ خا٘ٛادٜ ٚدیٍزاٖ جٟت خزیذ ٔی تٛا٘یٓ اس تِٛیذ ّٔی حٕایت وٙیٓ در ٔٛرد       

 

 



 :  ٞفتٓ٘ىات ٟٔٓ درس 

.  ا٘ذ وزدٜ س٘ذٌی اجتٕاػی ٚ ٌزٚٞی صٛرت تٝ ٕٞٛارٜ ٞا ا٘ساٖ:  1٘ىتٝ        

. وٙٙذ تِٛیذ را خٛد ٘یاس ٔٛرد چیشٞاي ٕٞٝ تٟٙایی تٝ تٛا٘ٙذ ٕ٘ی وٝ ا٘ذ تزدٜ پی ٞا ا٘ساٖ:  2٘ىتٝ        

. وٙذ تِٛیذ تایذ دٞذ، ادأٝ خٛد س٘ذٌی ٚ حیات تٝ تتٛا٘ذ آ٘ىٝ تزاي ا٘ساٖ:  3٘ىتٝ        

. تاضذ داضتٝ را السْ ٟٔارت ٚ دا٘ص تایذ ا٘سا٘ی ٘یزٚي ٔحصِٛی، ٞز تِٛیذ تزاي:  4٘ىتٝ        

. است وزدٖ پخص ٔؼٙی تٝ ِغت در تٛسیغ:  5٘ىتٝ        

 .است  تٛدٜ تاسار ضٟز، ٟٔٓ ٞاي ٔىاٖ اس یىی ، ایزاٖ در ٞا ضٟز اِٚیٗ ساخت سٔاٖ اس : 6٘ىتٝ        


