
 

 

 

 

 

 
 

 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

 ٌاىَ در زىان ظاظاٌیان ؾّرت گصفث. جسویً و ٌگارش رسای -1

 ػياری ُجصی كيصی ةص پایَ گصدش زىیً ةَ دور ىاه جٍظیو ػسه اظث. گاه -2

 آىسٌس.انٍِصیً، ىػصوف ةَ ظّىص ةَ وجّد  اونیً ػِصُا در ٌاخیَ ىصکضی ةیً -3

 خکّىث ىّریا، پط از آػّکا ضػیف ػس.  -4

1 

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

 گشاری ػسه ةّد. ُا و روزُای ُص ىاه ةا اظاىی .................... ٌام ػياری اوظحایی ىاه در گاه -5

کٍٍس ٌزعث .................... را ىؼزؽ  جاریزی ةصرّرد ىی ػٍاظان پط از خفاری و راکتصداری، ٍُگاىی کَ ةَ یک ةٍای ةاظحان -6

 کٍٍس. ىی

 ىؿصیان ةا اظحفاده از ٌی، کاغشی ةَ ٌام .................. اةساع کصدٌس. -7

  در زىان ىديسػاه كاجار یک افعص اٌگهیعی ةَ ٌام .................... ىّفق ةَ رّاٌسن رط ىیزی ػس.  -8

1 

 های سمت راست را ته عثارت مرتوط ته آن در سمت چح متصل کنیذ )یک مورد اضافی است(. عثارتهر یک از ج(  3

 آجً –انف  ةلایای کاخ ػاُی ایً جيسن، خکایث از رفاه و ىػياری پیؼصفحَ آٌان دارد. -9

 کصت –ب  ػِص ىّرد خيایث ُزاىٍؼیان ةّد. –ایً دونث  -11

 ىیٍّظی –پ  ػّد. ایً غؿص اظالق ىیاونیً دوره جيسن یٌّان ةاظحان ةَ  -11

 اظپارت –ت  ُای پهّپٌّضی ػکعث رّرد. در جٍگ -12
 

 ىیٍعی -ث 
 

1 

 زیر خاسخ دهیذ.  ای ته سؤاالت چهارگسینهت(  4

از دیسگاه ةصری پژوُؼگصان رواج و روٌق کسام غهّم، جأثیص ىِيی ةص ػکّفایی و گعحصش غهو جاریذ در یٌّان ةاظحان داػحَ  -13

 اظث؟

 ( جغصافیا و ٌجّم2  ادةیات و جغصافیا( 1

 ( ادةیات و فهعف4َ ( ٌجّم و فهعف3َ

 اٌس؟  در کسام ػِصُا واكع ػسه ةَ جصجیبىّزه آرىیحاژ و ىحصوپّنیحً  -14

 نٍسن –( پاریط 2   ٌیّیّرك -پحصزةّرگ  ظً( 1

 پحصزةّرگ ظً –( نٍسن 4 پاریط –( ٌیّیّرك 3

 ظهعهَ در چیً آییً ةّدا ةَ ایً ظصزىیً راه یافث؟در دوران کسام  -15

 ( چ2ّ ػاٌگ( 1

 ایً ( چ4َ ( ُان3

 ٌّػحَ کسام پادػاه در کػتَ زرجؼث در ٌلغ رظحو كصار دارد؟ ظٍگ -16

 ( ػاپّر یکو2 رؼایارػا( 1

 ( ػاپّر دوم4 ( داریّش یکو3
 

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 محبینام دبیر:

 10/1399 /16 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 ث( ته سؤاالت زیر خاسخ کوتاه دهیذ. 5

 ُسف غهو جاریذ چیعث؟ -17

 ػٌّس؟ ىٍاةع پژوُؼی جاریزی از چَ ٌظص ةَ دو دظحَ ىٍاةع اؾهی و ىٍاةع فصغی جلعیو ىی -18

 كيصی ةاةهی در كهيصو ُزاىٍؼیان رواج داػحَ اظث؟ –ػياری رّرػیسی  دٍُس کَ گاه ُا ٌؼان ىی ٌّػحَ ىدحّای کسام ظٍگ -19

 جغصافیا چیعث؟یکی از پیاىسُای ارجتاط جاریذ و  -21

 ػٍاظی کسام اظث؟ ُسف غهو ةاظحان -21

 انيههی در جِان ةاظحان جتسیم ػس؟ ُا ةَ چَ دنیم ةَ یکی از ىصاکض ةضرگ ججارت ةیً ػِص ةاةم پایحزث اَىّری -22

 ػس؟ اػیاء و ظصوف ظٍگ ؾاةٌّی در کسام ٌّاخی کصىان ظارحَ ىی -23

 ن در ایصان جا کٍّن کؼف ػسه، ىصةّط ةَ کجاظث؟جصیً ٌؼاٌَ و آثاری کَ از خضّر اٌعا کًِ -24

4 

 ج( ته سؤاالت زیر خاسخ کامل دهیذ. 6

 ٌگاری ٌّیً را جّضیح دُیس.  ُای جاریذ یکی از ویژگی -25
1 

 1 ػياری ةاةهی را جّضیح دُیس. ویژگی گاه -26

 5/1 ای ةا ُو دارٌس؟ ػٍاظی و جاریذ چَ راةعَ ةاظحان -27

 5/1 اٌس؟ پیاىسُای کؼاورزی کسامجصیً  ىِو -28

 1 ةّدا از چِار خلیلث غانی ظزً ةَ ىیان آورد. آٌِا را ةیان کٍیس.  -29

 1  جی را ذکص ٌياییس.  ُّاٌگ چِار ىّرد از اكساىات ػی -31

 5/1 اکحاویان اىپصاجّر روم چَ جغییصاجی در ایً ظصزىیً ایجاد کصد؟ -31

 2 ػٍاظی درةاره جاریذ ةاظحان ایصان چَ ةّد؟ ُا و جدلیلات ةاظحان کاوشٌحایج و دظحاوردُای  -32

 5/1 دیً و اغحلادات ایالىیان را ىزحؿصاً جّضیح دُیس. -33

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

1 
 -4، 25/0اليٍسیو(  ىادرضث )در ىاحیً جيَةی ةیو -3، 25/0ىادرضث )ةس پایً گسدش ناه ةً دور زنیو(  -2، 25/0درضث  -1الف( 

 25/0درضث 
 25/0ضس ٌيسی راولیيطَن  -8، 25/0، پاپیسوس 25/0ىقغً آن ةيا  -6، 25/0ایشدان و فسعحگان  -5ب(  2

 25/0الف )آجو(  -12، 25/0ث )نیطيی(  -11، 25/0ت )اضپارت(  -10، 25/0پ )نیيَضی(  -9پ(  3

 25/0)عاپَر یکم(  2 -16، 25/0)ٌان(  3 -15، 25/0ىیَیَرک(  –پحسزةَرگ  )ضو 1 -14، 25/0)ادةیات و فلطفً(  4 -13ت(  4

5 

 5/0عيادث و آگاٌی ىطتث ةً زىرگی اجحهاغی در گزعحً  -17ث( 
 25/0و اغحتار  25/0از ىظس درجً اٌهیث  -18
 25/0و جذث جهغیر  25/0ةیطحَن  -19
 25/0اٌهیث یافحو ىقغً در نطالػً جاریخ  -20
 25/0و پژوٌظ در فسٌيگ او  25/0عيادث اىطان  -21
 25/0و جغسافیایی  25/0نَقػیث نياضب ضیاضی  -22
 25/0و جپً یحیی  25/0جیسفث  -23
 25/0در ىشدیکی نغٍر در دساضان رضَی  25/0ةطحس کغف رود  -24

6 

عَد، ةلکً ٌهً  ( غلم جاریخ ؼسفًا ةً جَؼیف و عسح زىرگاىی و اقرانات فسناىسوایان و انَر ضیاضی و ىظانی نحرود ىهی1 -25ج( 
( غلم جاریخ ؼسفًا ةً ثتث و ىقل رویرادٌای گزعحً 2گیسد.  اةػاد فسٌيگی، اجحهاغی، اقحؽادی، ٌيسی و ... جَانع گزعحً را در ةس نی

کير )یک نَرد کافی  ٌا، ىحایج و آثار گَىاگَن حَادث جاریذی را ىیش ةسرضی و ججشیً و جحلیل نی ٌا، غلث یيًکير، ةلکً زن ةطيره ىهی
 ىهسه( 1اضث 

روز و ضال  عتاىً 354از آىجایی کً ضال قهسی  5/0عر  روزه جقطیم نی 29یا  30ناه قهسی  12عهاری ضال ةً  در ایو گاه -26
 . 5/0افشودىر  اضث ةسای رفع ایو ادحالف، ٌس ضً ضال، یک ناه ةً ضال نی روز و یک چٍارم عتاىً 365دَرعیری 

و از ضَی  75/0ةسىر  ٌای ةاضحاىی ةٍسه نی ٌای نَردان ةسای عياضایی، کغف و نطالػً آثار و نکان عياضان از ىَعحً ةاضحان -27
 . 75/0رود  عهار نیعياضان، نيتع ارزعهيری ةسای جحقیقات نَردان ةً  ٌای ةاضحان دیگس ىحایج کاوش

گسدی  ( ایجاد ىذطحیو روضحاٌا ةً غيَان ضکَىحگاه دائم ةً نيظَر کاعث، داعث و ةسداعث نحؽَل و دضث ةسداعحو از دوره1 -28
، 5/0ٌای غیس از جَلیر دَراک و نٍارت و جذؽػ یافحو در آىٍا ةً دىتال جَلیر اضافً ةس ىیاز  ای ةً فػالیث ( روی آوردن غره2، 5/0
 5/0آغاز دادوضحر نیان روضحاٌای دور و ىشدیک، در ىحیجً جَلیر نازاد ةس ىیاز ( 3

( جيٍا ةا رضیرن ةً 3، 25/0( ضسچغهً ایو دردٌا، آرزو و دَاضحو اضث 2، 25/0پایان اضث  ( زىرگی ضساضس رىج و درد ةی1 -29
 25/0جَان ةً ىیسواىا رضیر  ( از ٌغث راه نقرس نی4، 25/0جَان ةس آرزو و دَاضحو غلتً کسد  ىیسواىا نی

ٌا و  ٌا و اىرازه ، یکطان کسدن نقیاس وزن25/0ٌا  ای از جاده ، ضادث عتکً گطحسده25/0ىَضازی جغکیالت اداری و نالیاجی  -30
 25/0، جکهیل دیَار چیو 25/0ٌا  غیار ضکً

کث قسار داعث کً ةً اگَضحَس و ةػرًا در ىحیجً ایو جغییسات، قررت اجسایی در ادحیار یک فسد ةً غيَان عذػ اول نهل -31
 75/0، نجلص ضيا ىیش ةً غيَان نجهع اؼلی نغَرجی ةاقی ناىر و در اىحذاب انپساجَر ایفای ىقظ کسد 75/0انپساجَر نػسوف عر 

اىً ، فساٌم عرن انکان جغذیػ جاریخ واقػی از افط5/0ٌای پادعاٌی نادی جا ضاضاىیان  ةٍحس و ةیغحس عيادحً عرن ضلطلً -32
، روی آوردن ضاکيان فالت ایسان ةً یکجاىغیيی و کغاورزی و ةيیان ىٍادن جهرىی ىطتحًا پیغسفحً چيریو ٌشار ضال پیظ از 5/0

 5/0ةيری جریر از جاریخ ایسان ةاضحان جَضط نَردان  ، ارائً جقطیم5/0ٌا  نٍاجست آریایی
غحقر ةَدىر کً درایان دارای «دَاضحير و نسدنان ایالم قریم،  ک نیاغحقاد ةً درایان نحػرد داعحير و از آىان در کار دَد که -33

عر  جسیو ضحایغگاه ایو درا نحطَب نی از جهلً نحتَب 5/0ضادث  ىیسوی ناوراء طتیػی ةَدىر کً آىان را ةس اىجام ٌس کاری جَاىا نی
   5/0ایالنی داعحير ٌای نادر ىیش ةطیار نقرس ةَدىر و نقام رفیػی در ضلطلً نساجب درایان  ، ال5/0ًٍ

 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  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان: 
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