
 

 

 

 

 

 
 

 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

  داطحً آٌِا را دارد.ذق چیزی اشث کَ یک اٌصان ةَ دنیم ىلام اححياغی و ىػٍّی اش، طایصحگی  1

  اطاغث از واندیً و اذحرام ةَ آٌِا از ذلّق فرزٌدان اشث.  2

  اٌصان ُا در اشحفاده از ذلّق خّد آزادی ىطهق ٌدارٌد. 3

  فلط ةَ یاری ُيّطٍان خّد ىی طحاةیو. ،ىا در ٍُگام ذّادث 4

  اشث.پذیر ةّده  اداره زٌدگی ةدون جّنید اىکان ،در گذطحَ ُای دور 5

  ٌلظَ ُا اٌّاع گٌّاگٌّی دارٌد و ُر کدام از آٌِا اطالغات خاغی را ةَ ىا ىی دٍُد.  6

  ایران در حٍّب طركی كاره آشیا واكع اشث. 7

  کظث ةرٌج در طيال ایران ةَ غّرت دیو اشث. 8

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

  ةرای یک دوره چِار شانَ از شّی .......................................... اٌحخاب ىی طٌّد.ٌيایٍدگان ىخهس  9

  ىِو جریً كاٌّن ُر کظّر ............................... اشث. 01

  ٌيّدار ........................ ٌظان ىی دُد. ىیزان دىای ُّای یک ٌاذیَ را ةا 00

  ةیً ........................... و ةیيَ گذار اشث.ةیيَ یک كرارداد  02

  وحّد دارد ىاٌٍد آب، خاك، حٍگم ُا ................................ ُصحٍد.آٌچَ در طتیػث  01

  رطحَ کّه کّه زاگرس در شيث ....................... ایران کظیده طده اشث. 04

  .......................... ىی جّان فاغهَ واكػی ىکان ُا را روی زىیً ىراشتَ کرد.ةا اشحفاده از  05

  .......... اشث.ن حزو ٌّاذی .................ٌاذیَ شاذهی حٍّب ایرا 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 ٌگِتان چیصث؟ وظیفَ ىخيع جظخیع ىػهرث ٌظام در راةطَ ةا ىخهس و طّرای  07

 0 كاچاق چَ پیاىدُایی دارد؟ خرید و فروش کاالُای 08

 0.5 غّاىم جّنید ةَ چٍد دشحَ جلصیو ىی طّد؟ ٌام ةترید و یکی از آٌِا راةَ دنخّاه جّضید دُید. 09

 .05 ىٍطلَ ذفاظث طده را جػریف کٍید و ةرای آن یک ىثال ةزٌید. 21

 0 ٌاذیَ آب و ُّایی ایران را ٌام ةترید. چِار 20

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

 0 جّزیع: 22

 0 ىػرف گرایی:   21

 0 کره حغرافیایی: 24

 0 کُّپایَ: 25

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

 ىخهس طّرای اشالىی ٌيایٍدگان ىٍحخب ىردم ُصحٍد کَ كّاٌیً .................. را جِیَ و جػّیب ىی کٍٍد.  26

 ( اححياغی4( حزایی         1( غادی        2( اشاشی          0
 

 در دشحَ ةٍدی ىظاغم و فػانیث ُای اكحػادی كرار ٌيی گیرد؟کدام یک  27

   ةازار (4            خدىات( 1          غٍػث (2        کظاورزی (0
 

 کدام یک از ىّارد زیر در ةرچصب ىظخػات کاال درج ٌيی طّد؟ 28

 ( آدرس ىػرف کٍٍده   4( كیيث کاال          1( ٌکات ایيٍی          2( طياره حّاز جّنید         0
 

 کدام یک حزء ویژگی ُای طتیػی یک ىکان ىرصّب ٌيی طّد؟ 29

 ( زٌدگی حاٌّری4( پّطض گیاُی          1رودُا            (2جػداد حيػیث           ( 0
 

11 
کدام یک از وشایم زیر ىرم دكیق پدیده ُای طتیػی ىاٌٍد کّه، رود، حٍگم و پدیده ُای اٌصاٌی ىاٌٍد راه 

 ُا، پم ُا و... را ٌظان ىی دُد؟

 ( کحاب ُا و فرٍُگ ٌاىَ ُا4( ٌلظَ          1ی        ( جػاویر ىاُّاره ا2( کره حغرافیایی         0

 

 ىیزان ةرف و ةاران در کدام كصيث زاگرس کيحر اشث؟ 10

 ( غرب4( طرق              1( طيال            2( حٍّب         0
 

12 
 اشث.ىاه از شال ةارش دارد، در جاةصحان ُا خظک  9ٌاذیَ .......................... ةا آٌکَ 

 ( ىػحدل و ٌیيَ خظک کُّصحاٌی2( گرم و طرحی شّاذم حٍّب            0

 ( ىػحدل و ىرطّب خزری4( گرم و خظک داخهی                     1

 

11 

در کدام ٌاذیَ آب و ُّایی زیر ةَ دنیم وحّد دریا و جتخیر آب ُای آن، ةا وحّد ةارٌدگی ةصیار کو، ٌو ُّا 

 ةَ وحّد ىی آید؟زیاد اشث و ذانث طرحی 

 ( گرم و طرحی شّاذم حٍّب2( ىػحدل و ىرطّب خزری           0

 ( ىػحدل و ٌیيَ خظک کُّصحاٌی4( گرم و خظک داخهی               1

 

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

 درشثٌا. 8. ٌادرشث            7. درشث               6

 ب
 جای خالی ها:

 ةیيَ گر. 12             . خطی11. كاٌّن اشاشی        10. ىردم ىٍاطق ىخحهف کظّر        9

 خظک  . 16        ىلیاس خطی             .15غرب                    .14                     . ىٍاةػ طتیؽی13

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

71 
جظخیع ىػهدث ٌغام،  ىّاردی کَ طّرای ٌگِتان و ىجهس طّرای اشالىی ةَ جّافق درةاره جػّیب یک كاٌّن ٌيی رشٍد، ىجيػدر 

 جػيیو ٌِایی را ىی گیرد.

71 
خرید و فروش کاالُایی کَ ةَ غّرت كاچاق و غیر كاٌٌّی وارد کظّر ىی طٌّد، ؼالوه ةر آٌکَ شتب ضؽیف طدن اكحػاد کظّر و 

 جؽطیم طدن کارخاٌَ ُا ىی طّد، ىجازات ٌیز دارد.

71 
 . ٌیروی اٌصاٌی3. شرىایَ     2طتیؽی       . ىٍاةػ 1ؼّاىم جّنید ةَ شَ دشحَ جلصیو ىی طّد: 

 ىٍاةػ طتیؽی: آٌچَ در طتیؽث وجّد دارد. ىاٌٍد آب، خک، جٍگم ُا و ىؽادن

02 
شازىان خفاعث ىدیط زیصث، ةرخی از ىٍاطق کظّر را کَ در آٌجا خفظ و جکثیر ٌصم جاٌّران و گیاُان  :ىٍطلَ خفاعث طده

  اُيیث خاغی دارد، ةَ ؼٍّان ىٍطلَ خفاعث طده اؼالم ىی کٍد. 

07 
 ىؽحدل و ٌیيَ خظک کُّصحاٌی . ٌاخیَ 2         . ٌاخیَ ىؽحدل و ىرطّب خزری1

         . ٌاخیَ گرم و طرجی شّاخم جٍّب     4. ٌاخیَ گرم و خظک داخهی          3

 جّزیػ در نغث ةَ ىؽٍی پخض کردن اشث. جّزیػ فؽانیحی اشث کَ ةیً جّنید کٍٍده و ىػرف کٍٍده راةطَ ةركرار ىی کٍد. 00

 یا خّدٌيایی و چظو و ُيچظيی ةا دیگران کاالیی را ةخریو.ىػرف گرایی یؽٍی ایٍکَ ةدون داطحً ٌیاز واكؽی ةخّاُیو ةرای جفریح  02

 کره جغرافیایی ٌيٌَّ کّچکی از کره زىیً اشث کَ ىی جّان طکم واكؽی ةخض ُای ىخحهف شیاره زىیً را روی آن ىظاُده کرد. 02

 ُپایَ یؽٍی زىیً ُایی کَ از یک شّ ةَ کّه ُا و از شّی دیگر ةَ دطث ُا ىرةّط ىی طّد.کّ 02

 ز

 سواالت چهار گسینه ای:

 ةازار: 2گسینه. 27                : ؼادی0گسینه. 26

                        : ٌلظ2َگسینه. 30جؽداد جيؽیث                        :7گسینه. 29آدرس ىػرف کٍٍده            : 2گسینه. 28

 : گرم و طرجی شّاخم جٍّب2گزیٍَ . 33ىؽحدل و ٌیيَ خظک کُّصحاٌی       : 0گسینه. 32جٍّب             : 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 

 /ؼػرغتح 10:00ساعت امتحان:

 دكیلَ  50 مدت امتحان:

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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