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 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           
 

  االت جای خالیسؤ 

  5/0 مهم ترین قانون هر کشور .................... آن کشور است. 1

 5/0 کنند.موسسات بیمه زیر نظر ........................ فعالیت می کلیه 2

 5/0 گویند.برای اداره بهتر هر کشور، آن را به بخش هایی تقسیم کرده اند که به هر یک .......... می 3

 5/0 است، ..................... است.یکی از مهم ترین عواملی که موجب گوناگونی یا تنوع زیستگاه ها در کشور ما شده  4

  االت صحیح یا غلطسؤ 

 75/0 غلط           صحیح    است    « پخش کردن»توزیع در لغت به معنی  5

 75/0 غلط          صحیح  عکس های ماهواری با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شوند   6

 75/0 غلط          صحیح  شود      تقسیم میهر استان به چند شهرستان  7

 75/0 غلط         صحیح       دهند    میزان بارش یک ناحیه را با نمودار ستونی و به رنگ قرمز نشان می 8

  االت چهار گزینه ایسؤ 

9 
 قوه مقننه از کدام بخش ها تشکیل شده است؟

 خبرگان ج( مجلس و شورای نگهبان    د( دولت و شورای نگهبانالف( مجلس و دولت    ب( رهبری و مجلس 
1 

10 

سانتی متر است، بر اساس مقیاس خطی زیر فاصله واقعی آن ها  6بر روی نقشه  «ب»تا « الف»فاصله نقطه 

 کدام گزینه است؟

 
 متر 1800د(         متر                  2000متر                  ج(  1200متر             ب(  1000الف( 

1 

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

 ................. مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دانش واحد سعادت آبادسرای دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  مطالعات اجتماعینام درس: 

  مصطفی پنداشته پور نام دبیر:

 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح: ....    ساعت امتحان:

 دقیقه  60 مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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 موفق و سربلند باشید نمره 20جمع بارم : 

11 
 باشد؟کدام گزینه زیر، از عوامل تولید یک کاال نمی

                       الف( منابع طبیعی   ب( سرمایه   ج( ضمانت کاال   د( منابع انسانی
1 

12 
 باشد؟کدام گزینه زیر، جزء نواحی مرتفع و بلند شمال ایران نمی

 کوه زاگرس   ج( کوه های آذربایجان   د( کوه های خراسانالف( رشته کوه البرز   ب( رشته 
1 

  االت تشریحیسؤ 

13 
 منظور از حقوق طبیعی چیست؟ مثال بزنید

 
1 

14 
 هدف از تولید محصول چیست؟

 
1 

15 
 زیستگاه را تعریف کنید؟

 
1 

16 
 شوند؟شهرها چگونه و توسط چه نهادی اداره می

 
1 

17 
 کنید؟قانون اساسی را تعریف 

 
5/1 

18 
 مصرف گرایی چیست؟

 
5/1 

19 

 مشخصات اقلیمی ناحیه معتدل و مرطوب خزری را بنویسید؟

 

 

2 

20 

 ؟ نام یک منطقه حفاظت شده در ایران را نام ببریدمنطقه حفاظت شده را تعریف نمایید

 

 

2 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 قانون اساسی  1

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 2

 استان 3

 تنوع آب و هوایی 4

 صحیح 5

 غلط 6

 صحیح 7

 غلط 8

 گزینه ج 9

 گزینه د 10

 گزینه ج 11

 گزینه ب 12

13 
ابتدای تولد دارای حقوق منظور حقوقی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آن ها را دارد. انسان ها از 

 طبیعی می شوند.

 تولید محصول به منظور رفع نیازها و خواسته های انسان صورت می گیرد. 14

 به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند، زیستگاه می گویند. 15

 شوند. اعضای شورای شهر را مردم آن شهر انتخاب می کنند.شهرها توسط شورای اسالمی شهر و شهردار اداره می  16

17 
 بیدر چارچوب آن تصو نیقوان ریمادر همه قانون ها است و سا یآن کشور است. قانون اساس یقانون هر کشور قانون اساس نیمهم تر

 شده است. نیومت و مردم معحک فیروابط و وظا نیمهم تر نیحقوق ملت و همچن نیهر کشور مهم تر یشوند. در قانون اساس یم

18 
مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و همچشمی با دیگران کاالهایی را بخریم. 

 فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تاثیر آگهی های تبلیغاتی یا مدگرایی قرار می گیرد. مصرف گرایی به اسراف می انجامد.

19 

این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین 

ناحیه آب و هوایی ایران به شمار می آید. البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیه خزری تابستان ها و 

ی معتدل دارد. در این ناحیه، برای کشت بیشتر محصوالت کشاورزی از آب باران )دیم( استفاده می شود و فقط برخی از زمستان ها

 محصوالت مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.

20 
دارد، به سازمان حفاظت محیط زیست برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی 

عنوان منطقه حفاظت شده اعالم می کند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع یا دشت و کوهستان باشد. برای مثال منطقه جنگل 

 های حرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس و اشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شده کشور ما هستند.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

  مطالعات اجتماعينام درس: 

 پنداشته پورنام دبیر: 

 10/1399 /20 تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
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