
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 2 جمله های زیر درست و کذام یک از آنها نادرست است؟کذام یک از  الف

  افراد در نیان نذاٌب و اقَام نخحلف، نحفاوت اشث.حقَق ظتیػی  1

  ٌای افراد در جانػً یکصان اشث.نصئَلیث  2

  .رات اشثدالیل ةً وجَد آندن قَاىیو و نقرةرقراری ىظم و انيیث یکی از  3

  ىیروی اىحظانی در ٌيگام زلزلً وظیفً ای ىدارد. 4

  جَزیع فػالیحی اشث کً ةیو جَلید کييده و نػرف کييده راةعً ةرقرار نی کيد. 5

  ةا دورةیو ٌایی کً در ٌَاپیها ىػب طده، گرفحً نی طَد.جػاویر ناٌَاره ای،  6

  ایران در جيَب طرقی قاره آشیا واقع طده اشث.  7

  در ىاحیً شاحلی جيَب ایران، ةارىدگی ةصیار کم اشث. 8

 4 لطفا جمله های زیر را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنیذ. ب

  ........................... طَد. ب نَجب نی طَد کً فردشرپیچی از قَاىیو نػَ 9

  پس از پیروزی اىقالب اشالنی، ............................... ةرای ىَطحو قاىَن اشاشی جظکیل طد. 01

  نیزان ةارش یک ىاحیً را ةا ىهَدار ....................... ىظان نی دٌيد. 00

  ............................. ةاید داىض و نٍارت الزم را داطحً ةاطد.ةرای جَلید ٌر نحػَلی  02

  نػرف کييده کصی اشث کً کاالٌا و خدنات را ةً نيظَر .......................... نی خرد. 01

  ةا اشحفاده از ......................... نی جَان فاغلً واقػی نکان ٌا را روی زنیو نحاشتً کرد. 04

  رطحً کَه زاگرس در شهث ...................... ایران کظیده طده اشث. 05

  ىاحیً .................................. طانل ىَاحی نرکزی ایران اشث و جاةصحان ٌای گرم و خظک دارد.  06

 2از 1صفحه ی 

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

 نهفت هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح10: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه  50  مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 نمره 20جمع بارم : 

  فا به سواالت زیر پاسخ دهیذ.لط ج

 0 دو ىهَىً از نصئَلیث ٌای فرد ىصتث ةً اغضای جانػً را ةيَیصید.  07

 0 قاىَن را جػریف کيید. 08

 0 قاچاق چً پیاندٌایی دارد؟ خرید و فروش کاالٌای 09

 0 دو نَرد از وظایف طٍرداری ٌا را ةيَیصید. 21

 2 ىاحیً آب و ٌَایی ایران را ىام ةترید. چٍار 20

 0 دو قلً آجظفظاىی کَه ٌای آذرةایجان را ىام ةترید.  22

  از موارد زیر را به طور کامل تعریف کنیذ.  هر یک د

 0 نيعقً حفاظث طده: 21

 0 ةیهً وشیلً ىقلیً نَجَری: 24

 0 کٌَپایً: 25

 4 لطفا گسینه صحیح را مشخص نماییذ. سواالت چهار گسینه ای: ز

26 
 وظیفً ىظارت ةر اىحخاةات رئیس جهٍَری را ةر غٍده دارد؟ زیرکدام یک از نَارد 

 نجهع جظخیع نػلحث ىظام( 4نجلس خترگان      ( 1  ( طَرای ىگٍتان   2( نجلس طَرای اشالنی     0
 

27 
 کدام یک جزو نياةع ظتیػی ىیصث؟ 

   خاك (4             زنیو( 1       نػدن    (2        جيگل  (0
 

28 
 یک جزء ویژگی ٌای اىصاىی نحصَب ىهی طَد؟کدام 

  ( ىاٌهَاری ٌا4( فػالیث ٌای اقحػادی           1( زةان           2( جػداد جهػیث           0
 

29 
 کدام یک از نَارد زیر ةرای جٍیً ىقظً ٌای جغرافیایی اشحفاده نی طَد؟

 ( کحاب ٌا و فرٌيگ ىانً ٌا4( غکس ٌای نػهَلی        1   غکس ٌای ٌَایی     (2     ( جػاویر ناٌَاره ای0
 

11 
 نیزان ةرف و ةاران در کدام قصهث زاگرس کهحر اشث؟

 ( غرب4( طرق              1( طهال            2( جيَب         0
 

10 
 یاةد.نیزان ةارىدگی در ىاحیً نػحدل و نرظَب خزری از ............................ کاٌض نی 

 جيَب ةً طهال (4( طهال ةً جيَب          1( طرق ةً غرب          2( غرب ةً طرق          0
 

12 

 کدام یک از نَارد زیر جزو وظایف نحیط ةاىان ىیصث؟

 جلَگیری از طکار غیرقاىَىی (2                  ( گزارش و نقاةلً ةا شیل و ظغیان رودخاىً      0

 ( جهع آوری گیاٌان دارویی1ةا آلَدگی ٌای نحیط زیصحی                   ( گزارش و نقاةل1ً

 

11 
 جَان آطيا طد؟ ٌای نخحلف ةً کهک کدام یک از اةزارٌای طياخث نحیط نی ٌای زىدگی نردم در نکان ةا طیَه

 ( کره جغرافیایی4( غکس           1( کحاب ٌا و فرٌيگ ىانً ٌا         2( ىقظً ٌا        0
 

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 درست و نادرست:

 درشث          . 5. ٌادرشث              4    . درشث        3. ٌادرشث             2. ٌادرشث             1

 . درشث8. ٌادرشث            7درشث               ٌا. 6

 ب
 جای خالی ها:

 ٌیروی اٌصاٌی. 12          . شحٌّی   11. ىجهس خترگان         11. ىجازات         9

 گرم و خشک  داخهی. 16غرب                            . 15         س خعی      ىلیا .14                     . رفؽ ٌیازُای خّد13

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

71 

 در ىدم زٌدگی ام ظّری رفحار ىی کٍو کَ ُيصایگان آزرده ٌشٌّد. 

 ىدم و ىصئّالن ُيکاری ىی کٍو. یاىٍیث ةا اُانةرای خفغ 

 در ةراةر خّن شِیدان ىصئّل ُصحو و راه آٌان را اداىَ ىی دُو. 

 ةاید ةرای پیشرفث و آةاداٌی کشّرم جالش کٍو.

 ُرگاه ىلررات جّشط یک ٌِاد دارای صالخیث ىثم ىجهس جصّیب شّد ٌام كاٌّن ةَ خّد ىی گیرد. 71

71 
کاالُایی کَ ةَ صّرت كاچاق و غیر كاٌٌّی وارد کشّر ىی شٌّد، ؾالوه ةر آٌکَ شتب ضؿیف شدن اكحصاد کشّر و خرید و فروش 

 جؿعیم شدن کارخاٌَ ُا ىی شّد، ىجازات ٌیز دارد.

02 

 ةرخی وػایف شِرداری ُا:

 رو ُا.اةان ُا، پم ُا، جٌّم ُا و پیاده اخداث، جؿيیر یا آشفانث خی

 حً درخث و ٌِال در ىکان ُای ىخحهف و اخداث ةّشحان ُاایجاد فضای شتز و کاش

 ٌؼافث کّچَ ُا و خیاةان ُا و دفؽ زةانَ ُا

 ٌؼارت ةر شاخث و شازُا، ایجاد فرٍُگصراُا و خاٌَ ُای شالىث، ٌؼارت ةر خيم و ٌلم ؾيّىی

07 
 ىؿحدل و ٌیيَ خشک کُّصحاٌی . ٌاخیَ 2         . ٌاخیَ ىؿحدل و ىرظّب خزری1

         . ٌاخیَ گرم و شرجی شّاخم جٍّب     4. ٌاخیَ گرم و خشک داخهی          3

 شٍِد و شتالن 00

02 
شازىان خفاػث ىدیط زیصث، ةرخی از ىٍاظق کشّر را کَ در آٌجا خفغ و جکثیر ٌصم جاٌّران و گیاُان  منطقه حفاظت شده:

  اُيیث خاصی دارد، ةَ ؾٍّان ىٍعلَ خفاػث شده اؾالم ىی کٍد. 

02 
دث جاٌی و ىانی ظتق كاٌّن، ُيَ دارٌدگان وشایم ٌلهیَ ىّجّری، ةاید شانیاٌَ خّدروی خّد را ةرای خّا بیمه وسیله نقلیه موتوری:

ٌاشی از جصادف ةیيَ کٍٍد جا در ٍُگام وكّع خّادث، ةحّاٌٍد ةرای ُزیٍَ ُای درىاٌی یا خصارت ةَ اجّىّةیم، از کيک ُای ةیيَ 

 اشحفاده کٍٍد.

 ُپایَ یؿٍی زىیً ُایی کَ از یک شّ ةَ کّه ُا و از شّی دیگر ةَ دشث ُا ىرةّط ىی شّد.کّ 02

 ز

 سواالت چهار گسینه ای:

 : زىی2ًگسینه. 27: شّرای ٌگِتان                0گسینه. 26

           : جٍّب             7گسینه . 31                          ؾکس ُای ُّایی :0گسینه. 29      : ٌاُيّاری ُا      2گسینه. 28

 : کحاب ُا و فرٍُگ ٌاىَ ُا2. گزیٍَ 33                  : جيؽ آوری گیاُان دارویی2گسینه . 32  شرق    : غرب ةَ 7گسینه.31

 امضاء:    فاطمه حمیدی 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

 مطالعات اجتماعي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 20/10/1399 امتحان:تاریخ 

 /عصرصتح10:00ساعت امتحان:

 دكیلَ  50 مدت امتحان:

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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