
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 های زیر را مشخص کنیذ.  الف( درستی یا نادرستی عثارت 1

 جریً ةزض وداُا، دراویسی ٌام دارد کَ ةَ زةان شاٌصکریث ةّد. کًِ -1

 جيسن چیً ةَ شتب ىّكػیث ویژه جغرافیایی رّد، ةیظحر جدث جأثیر و ٌفّذ رارجی ةّد. -2

 ای یافث. شاةلَ ةی دیً ىصیدیث در زىان اىپراجّر کٍصحاٌحیً روٌق -3

  جر ةّدن شٍث طفاُی ٌصتث ةَ شٍث کحاب ةّد.  ٌگاری در دوره ةاشحان در ایران، ىلتّل یکی از دالیم ضػف جاریذ -4

1 

 های مناسة کامل کنیذ.  جاهای خالی را تا عثارتب(  2

 ةزض غيسه کحاب جاریذ ُرودت ةَ .................... ارحصاص دارد. -5

 گیرد. جری ىّشّم ةَ .................... ةرای جػییً شً آثار ةاشحاٌی ىّرد اشحفاده كرار ىی پیظرفحَطیّه  -6

ظهتی شیاشی  ُای یٌّان و ایران، دونث طِر آجً ةَ رُتری .................... ةَ شرغث در ىصیر پیظرفث و جّشػَ پس از پایان جٍگ -7

 و ٌظاىی گام ةرداطث.

   طِر .................... در کاطان از ٌزصحیً طِرُا در فالت ایران ةّد.  -8

1 

 مورد اضافی است(. دوهای سمت راست را ته عثارت مرتوط ته آن در سمت چح متصل کنیذ ) هر یک از عثارتج(  3

 فراٌصَ –انف  دادٌس.  آراىگاه کّروش را ةَ او ٌصتث ىی -9

 كاجار –ب  جيایم اروپاییان ةرای شفر ةَ ایران دوچٍسان طس. در ایً دوره، غالكَ و -11

 ىادر خضرت شهیيان –پ  رط ىیزی در دوران ایً شهصهَ رّاٌسه طس. -11

 اٌگهیس –ت  طٍاشی را در ایران در دشث داطث.  ُای ةاشحان اٌدصار کاوش 1316ایً کظّر جا شال  -12
 

 صفّیَ –ث 
 

 خضرت شهیيان –ج 
 

1 

 زیر خاسخ دهیذ.  ای سؤاالت چهارگسینهته ت(  4

 چِارىیً ىرخهَ از ىراخم پژوُض در جاریذ کسام اشث؟ -13

 ( گردآوری و جٍظیو اظالغات2  طٍاشایی ىٍاةع( 1

 ُای پژوُض ( گزارش یافح4َ ( جدهیم و جفصیر اظالغات3

 طٍاشان، خصاس اشث؟ کسام ىرخهَ از ىراخم کار ةاشحان -14

 کظف( 2   طٍاشایی( 1

 ( اشحزراج و جٍظیو اظالغات4 ( خفاری3

 جریً ىٍاةع ٌّطحاری ایراٌی کسام دوره ُصحٍس؟ ُای گهی ىِو ُا و نّح ٌّطحَ شٍگ -15

 ( ُزاىٍظیان2 ىادُا( 1

 ( شاشاٌیان4 ( اطکاٌیان3

 خکّىث ایالم، شراٌجام ةر اثر یّرش ویراٌگر کسام اكّام، دچار اٌدعاط و فروپاطی طس؟ -16

 ( شّىریان2 آطّریان( 1

 ُا ( اَىّری4 ( اکسیان3
 

1 

 2از 1صفحه ی 

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

 دهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

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

 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 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

  1 تاریخنام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 10/1399 / 16 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 ث( ته سؤاالت زیر خاسخ کوتاه دهیذ. 5

 گیرد؟ ةَ گفحَ طِیس ىعِری، از ٌظر كرآن، جاریذ ةظر و جدّالت آن، ةر ظتق چَ ىصایهی صّرت ىی -17

 چیصث؟« اٌسرگاه» -18

 ىػرفی ىیراث فرٍُگی چیصث؟طٍاشی، غالوه ةر کظف و  جر ةاشحان ٌلض ىِو -19

 طّد؟ دوره پیض از جاریذ ةر چَ اشاشی ةَ دوره گردآوری رّراک و دوره جّنیس رّراک جلصیو ىی -21

 در آجً چَ کصاٌی خق رأی داطحٍس؟ -21

 روىیان از چَ ظریق ةلایای خکّىث شهّکیان را ةراٌسارحٍس؟ -22

 ُای کًِ ةّد؟ ةا افصاٌَُای ةاشحاٌی در ایران آىزیحَ  ىعانب کسام شهصهَ -23

 طّد؟ ُایی جلصیو ىی ىٍاةع ٌّطحاری جاریذ ایران در غصر ةاشحان ةَ چَ دشحَ -24

4 

 ج( ته سؤاالت زیر خاسخ کامل دهیذ. 6

 ُایی دارٌس؟  رویسادُای جاریزی چَ ویژگی -25
5/1 

 2 جغرافیای جاریزی چگٌَّ غهيی اشث؟ -26

 5/1 پردازٌس؟ ُای ىزحهف ىی ىلایصَ آثار و ةٍاُای ةاشحاٌی در زىانطٍاشان ةَ  ةَ چَ دنیم ةاشحان -27

 1 طیّه خکّىحی خيّراةی چگٌَّ ةّد؟ جّضیح دُیس. -28

 1 پٍساطحٍس و دنیم ایً اىر چَ ةّد؟ ىردم ىصر، رسایان رّد را چگٌَّ ىی -29

 1 جتسیم طس؛ چَ ةّد؟ ُای ىؤثر خکّىث ُان کَ ةَ شٍحی ىاٌسگار در جاریذ چیً یکی از اكسام -31

 1 وظیفَ ةرُيٍان چَ ةّد؟ -31

 1 طِرُای آجً و اشپارت را ةیان کٍیس. –جفاوت دونث  -32

 1 ُا ةَ شّی ایران آىسٌس؟ شٍگی از کسام ٌّاخی اٌصان از دیسگاه پژوُظگران، در دوران پاریٍَ -33

 1 جایگاُی داطٍٍس؟ةَ ظّر کهی در جّاىع ةاشحاٌی فالت ایران، زٌان چَ  -34

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 25/0جریً ةخض وداُا، ریگ ودا ٌام دارد(  کًٌِادرشث ) -1انف( 

 25/0ٌادرشث )چیً ةَ شتب ىّكػیث ویژه جغرافیایی کيحر جدث جأثیر و ٌفّذ خارجی ةّد(  -2

 25/0درشث  -3

 25/0درشث  -4

 25/0شیهک  -8، 25/0پرکهیس  -7، 25/0آرگّن  –پحاشیو  -6، 25/0ُای یٌّان و ایران  جٍگ -5ب(  2

 25/0انف )فراٌصَ(  -12، 25/0ب )كاجار(  -11، 25/0ث )صفّیَ(  -10، 25/0ىادر خضرت شهیيان( پ ) -9پ(  3

 25/0)آطّریان(  1 -16، 25/0)ُخاىٍظیان(  2 -15، 25/0)خفاری(  3 -14، 25/0)گردآوری و جٍظیو اظالغات(  2 -13ت(  4

5 

 5/0یک شهصهَ شًٍ و ٌّاىیس  -17ث( 
 5/0افزودٌد  کَ ةَ آخر ىاه دوازدُو در گاُظياری اوشحایی ىیپٍج روز اضافی  -18
 25/0و ٌگِداری آثار ةاشحاٌی  25/0ىرىث  -19
 25/0و اةزارُای ىحٍاشب ةا آن  25/0ٌّع اكحصاد ىػیظحی  -20
 5/0طدٌد  فلط ىردان ةانغی کَ از پدر و ىادر آجٍی ةَ دٌیا آىده ةّدٌد و طِروٌد ىدصّب ىی -21
 25/0در غرب آشیا  25/0ُای طرق دریای ىدیحراٌَ  نظکرکظی ةَ شرزىیًةا  -22
 25/0و کیاٌیان  25/0پیظدادیان  -23
  ُای غیرایراٌی و ٌّطحَ 25/0ُای ایراٌی  ٌّطحَ -24

6 

ىصحلم ٌیصحٍد ، پ( ىجزا و 5/0، ب( جکرارٌاپذیرٌد و كاةم ججرةَ ٌیصحٍد 5/0اٌد و كاةم ىظاُده ٌیصحٍد  انف( دور از دشحرس -25ج( 
 5/0و ةا یکدیگر راةعَ غهث و ىػهّنی دارٌد 

ٌيره( و جأثیر ىدیط ظتیػی و غّاىم جغرافیایی را ةر  1پردازد ) ُای ىخحهف در گذطحَ ىی ةَ ىعانػَ ىٍاظق و شرزىیً -26
 ٌيره 1کٍد.  رویدادُای جاریخی ىعانػَ ىی

و از ظریق ىلایصَ آثار و ةٍاُای  75/0کٍٍد ىان گذطحَ را درك ی ىردُای فٍی، ٍُری و فرٍُگ کّطٍد جا شیر پیظرفث ىی -27
 75/0ُای گٌّاگّن، رواةط جّاىع گذطحَ و جأثیرات فرٍُگی و اكحصادی آٌِا ةر یکدیگر را جّضیح دٍُد  ُا و جيدن ةاشحاٌی شرزىیً

ای از جاٌب  وی ىلام پادطاُی را ُدیَ 5/0ىتحٍی ةر كدرت و اخحیارات فراوان پادطاه و اظاغث کاىم خاکيان والیات از او ةّد  -28
 5/0پٍداطث  خداوٌد ةَ خّد ىی

جر و  طاید ةَ ایً شتب کَ زٌدگی در اظراف ٌیم آشان 5/0پٍداطحٍد  جر از خدایان شّىری ىی جر و دوشحاٌَ خدایاٌظان را ىِرةان -29
 5/0ُای دجهَ و فرات ةّد  جر از زٌدگی در کٍاره ىعتّع

در چارچّب ایً اصّل، افراد ةر اشاس جّاٌيٍدی و  5/0دونحی ةر پایَ اصّل و جػهیيات کٍفّشیّس ةّد اٌحخاب ىأىّران  -30
 5/0طدٌد  ُای خاٌّادگی ةَ خدىث گرفحَ ىی ُای خّیض و ٌَ ةر ىتٍای ثروت و واةصحگی طایصحگی

 5/0تی ةّد ُای دیٍی و اجرای آداب ىذُ ، جػهیو آىّزه5/0خفغ شرودُای وداُا از گزٌد فراىّطی  -31
ای  اىا اشپارت، جاىػَ 5/0رفث  شاالری )دىّکراشی( ةَ طيار ىی ُای فهصفی، غهيی و ٍُری و ٌیز زادگاه ىردم آجً ىرکز فػانیث -32

 5/0ای ٌداطحٍد  گرا و جٍگاور ةّد کَ ةَ اىّر فرٍُگی  و ٍُری چٍدان غالكَ ٌظاىی
 25/0َ كاره ٍُد و طت 25/0، كفلاز 25/0، آشیای ىرکزی 25/0آفریلا  -33
جریً کارُای جاىػَ، دارای ٌلض  زٌان در غيده 5/0زٌان ىّكػیث اجحياغی ىيحازی داطحٍد و دارای كدرت و ٌفّذ فراوان ةّدٌد  -34

 5/0کٍٍده ةّدٌد  اشاشی و جػییً
 امضاء:    حبیبه محبی 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

  1تاریخ نام درس: 

 حبیبه محبينام دبیر: 

 10/1399 / 16 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 
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