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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

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

  خق رّد را اغيال کٍیو کَ ىغایص ةا كاٌّن ةاػس.ىا جا آٌجا ىی جّاٌیو  1

  اگص جػساد افصادی کَ ىحّنس ىی ػٌّس ةیؼحص از افصادی کَ ىی ىیصٌس ةاػس، جيػیث افضایغ ىی یاةس.  2

  کؼّر ایصان دارای ىٍاةع آب ٌاىدسود اظث.  3

  ػِص ظّرحَ در ٌضدیکی ػِص ةاةم كصار دارد. 4

  ةّدٌس.اىپصاجّری جِاٌی، ُزاىٍؼیان ٌزعحیً  5

  .ُزاىٍؼیان ةّدػِص ػّش پایحزث جاةعحاٌی  6

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

  ............................. یػٍی پط از درک اخعاس فصد خادثَ دیسه، ةَ کيک او ةؼحاةیو. 7

  ...... و ةیيَ گشار اظث.كصداد ةیً ...................ةیيَ یک  8

9 
جيػیث  ػّر،و رؼک و راک ُای ٌاىعاغس و در ٌّاخی ...................... ایصان ةَ دنیم کيتّد ةارٌسگی، آب و ُّای گصم 

 ةعیار کيی زٌسگی ىی کٍٍس. 
 

11 
اظالىی ٌیض ىّرد جّجَ گصدػگصان ُعحٍس؛ ىاٌٍس ىعجس  ةصری از ىعاجس غالوه ةص ىدم غتادت، از ٌظص ىػياری زیتای

 اىام در .................... .
 

  رصاةَ ُای چغازٌتیم ىِو جصیً اثص ةَ جای ىاٌسه از جيسن ........................... اظث.  11

  .............................. ىّجب ػس کَ اٌعان ُا یکجاٌؼیً ػسٌس. 12

  )ع( و خضصت اةصاُیو )ع( در ................................ ىی زیعحٍس. خضصت ٌّح 13

  یکی از ىِو جصیً پادػاُان ظاظاٌی ........................... اظث. او جّاٌعث اىپصاجّر روم )وانصیاٌّس( را ػکعث دُس.  14

  فا به سواالت زیر پاسخ دهیذ.لط ج

 1 ىصکضی جيِّری اظالىی ایصان را ةٍّیعیس.دو ىّرد از وظایف ةیيَ   15

 1.5 ظَ خّضَ آةصیض ایصان را ٌام ةتصیس و یکی از آٌِا را ةَ دنزّاه جّضیح دُیس. 16

 1 ىّرران جاریذ ایصان را ةَ چٍس دوره جلعیو کصده اٌس؟ جّضیح دُیس. 17

 1 چگٌَّ جاظیط ػس؟ جّضیح دُیس.ٌزعحیً خکّىث آریایی در ایصان جّظط چَ کعی و  18

 2از 1 یصفحه 

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

 هفتن هقطع و رشته:

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

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

 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 
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 )الف(مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 03/1400/ 05امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 8: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه  45  مدت امتحان :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

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

 1.5 :جصاکو جيػیث 19

 1 پارک ىهی: 21

 1 ىیصاث فصٍُگی: 21

 1 ظپاه جاویسان: 22

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

23 
 ُای ٌاػی از خّادث ىػیٍی را جتصان کٍس. ..................، رعارتكتال دریافث خق ةیيَ از کٍس در  گص جػِس ىی ىّظعَ ةیيَ

 ( ػصکث ةیي4َ( ةیيَ ىصکضی            3( ةیيَ گشار             2( ةیيَ گص           1
 

24 

 کسام یک از ىّارد زیص درةاره گصدػگصی ٌادرظث اظث؟

 ةَ ىٍظّر اظحصاخث و جفصیح ةَ ىکاٌی ظفص کٍٍس.( ةػضی از ىصدم ىيکً اظث فلط 1

 ( در گشػحَ، جػساد کعاٌی کَ ةَ ىعافصت ىی رفحٍس ةعیار کو ةّد.2

 ( ُيَ ىصدم از ىعافصت ُسف یکعاٌی دارٌس.3

 ( ةص روی ٌلؼَ راه ُا، جاده ُای اؾهی و فصغی و ٌیض ىکان ُای رسىاجی ىؼزؽ ػسه اظث.4

 

25 
 و داػحً ىػادن و ذرایص، ةَ جصجیب دنیم جصاکو زیاد جيػیث در کسام ىٍاظق ایصان اظث؟وجّد ظازىان ُای ىِو دونحی 

 ( ىٍعلَ ػِصی جِصان، جهگَ ُای کٍاره دریای رضر2( ٌاخیَ رّزظحان، جِصان                        1

 ( ىٍعلَ ػِصی جِصان، ٌاخیَ رّزظحان4( کُّپایَ ُای انتصز، ٌاخیَ رّزظحان        3

 

 غّاىم جؼکیم دٍُسه راک ٌیعث؟ کسام یک جضء 26

  ( دىای ُّا4( ىّجّدات زٌسه          3( ظٍگ ُا           2( جهگَ ُا          1
 

 کسام یک جضء وجّه غیص ىادی ىیصاث فصٍُگی اظث؟ 27

 ( اغحلادات4( کحیتَ ُا             3( کحاب ُای كسیيی       2( اىام زاده ُا         1
 

 در زىان فصىاٌصوایی .........................، خکّىث اػکاٌی ةَ اىپصاجّری كسرجيٍسی جتسیم ػس. 28

 ( کّروش4( ىِصداد دوم         3( داریّش اول          2( ىِصداد اول         1
 

29 
 کسام یک از اكساىات داریّش اول ٌیعث؟

 ( گعحصش كهيصو ایصان از رهیج فارس جا دریای ىسیحصا2ٌَ      ایانث                        23( جلعیو کؼّر ةَ 1

 ( جؼکیم ظپاه جاویسان4( دظحّر خجاری کحیتَ ای ةص روی کّه ةیعحّن    3

 

 اػکاٌیان جضء کسام دظحَ از اكّام آریایی ةّدٌس؟ 31

 ( راٌسان ظاظان4( ىادُا        3( پارت ُا          2( پارس ُا           1
 

31 
 و آرصیً پادػاه ظاظاٌی ةَ جصجیب چَ ٌام داػحٍس؟ گشار ظهعهَ ُزاىٍؼی ةٍیان

 ، یضدگصد ظّم       ( داریّش اول2     ( ُزاىٍغ، یضدگصد ظّم      1

 ( کّروش، یضدگصد ظّم4( کّروش، ػاپّر اول                3

 

 ُای خکّىث ُزاىٍؼی در ایصان ةاظحان ةّده اظث. ُيَ ىّارد زیص ةَ غیص از ......................... از پایحزث 32

  ( ُيسان4( ةاةم             3( ػّش           2( جیعفّن           1
 

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

 ( ٌادرسث6             ( درسث  5( ٌادرسث             4( ٌادرسث             3      ( درسث        2( ٌادرسث                  1 الف

 ب
 ( کشاورزی12( ایالم               11( اصفِان             10( دارهی             9( ةیيَ گص              8           ( ُيیاری      7

 ( شاپّر اول14( ةیً انٍِصیً             13

15 

 دو ىّرد از وظایف ةیيَ ىصکضی: 

 ُسایث و ٌظارت ةص عيهکصد آٌِا را ةص عِسه دارد.. ةیيَ ىصکضی كّاٌیً و ىلصرات الزم را ةصای ىّسسات ةیيَ جسویً ىی کٍس و 1

 . ةیيَ ىصکضی ٌظارت ىی کٍس جا ىّسسات ةیيَ، وظایف رّد را ةَ درسحی اٌجام دٍُس و ىشحصیان از کار آٌِا رضایث داشحَ ةاشٍس. 2

16 

گیصٌس و ةَ دریای رضر  شيَ ىیُای انتصز و ارجفاعات شيانی کشّر سصچ ضر: رودُای پصآةی کَ اغهب از کّه. خّضَ آةصیض دریای ر1

 ریضٌس. ىی

شيَ ىی گیصٌس و ةَ س و یا کّه ُای پصاکٍسه دارهی سصچ. خّضَ آةصیض رهیج فارس و دریای عيان: رودُایی کَ از کّه ُای زاگص2

 رهیج فارس و دریای عيان ىی ریضٌس.

ُای اطصاف رّد ٌفّذ ىی کٍٍس و ىعيّال ىّكث یا  . خّضَ آةصیض دارهی: رودُایی کَ ةَ دریاچَ ُا و ةاجالق ُای دارهی یا زىی3ً

 فصهی ُسحٍس.

17 

 ىّرران جاریذ ایصان را ةَ دو دوره جلسیو کصده اٌس:

 . جاریذ ایصان كتم از اسالم کَ ةَ آن دوره ایصان ةاسحان ىی گّیٍس.1

 س و جاکٍّن اداىَ دارد. . جاریذ ایصان دوره اسالىی کَ ةا سلّط خکّىث ساساٌیان و ورود اسالم ةَ ایصان آغاز ش2

18 

در یکی از كتایم ىاد، فصدی ةَ ٌام دُیّك زٌسگی ىی کصد کَ ةَ دنیم رّش رفحاری و عسانث رّاُی ةیً ُيَ كتیهَ ُا ىدتّةیث 

داشث. سصان كتایم جصيیو گصفحٍس کَ او را ةَ عٍّان فصىاٌصوا اٌحزاب کٍٍس. دُیّك ةص فصاز جپَ ای در شِص ُگيحاٌَ )ُيسان اىصوزی( 

ةَ پایحزحی رّد اٌحزاب کصد. ىادُا کو کو كسرجيٍس شسٌس و ةص دشيٍان رّد غهتَ کصدٌس. ةسیً جصجیب  كهعَ ای سارث و آٌجا را

 خکّىحی كسرجيٍس در ایصان ةَ دسث ىادُا پایَ گشاری شس. 

 جصاکو جيعیث: ةَ ٌستث افصادی کَ در یک جا زٌسگی ىی کٍٍس ةَ ىساخث آٌجا، جصاکو جيعیث آن ىکان ىی گّیٍس. 19

20 

پارك ىهی: یکی از ةصٌاىَ ُا ةصای خفاظث از ىدیط زیسث ایجاد پارك ُای ىهی اسث. در پارك ُای ىهی ىاٌٍس ىٍاطق خفاظث شسه، 

ةّجَ کٍی، چصای دام ُا، شکار و ... ىيٍّع اسث و ىدیط ُای اىً طتیعی ةصای جاٌّران پسیس آورده اٌس. ةزشی از ایً پارك ُا ُو ةَ 

 دارد.  گصدشگاه ىسافصان ارحصاص

21 
کَ ةَ فصٍُگ یک ىهث ىصةّط ىی شّد. ایً آثار، خاصم زٌسگی و جالش ىصدىی اسث کَ ىیصاث فصٍُگی: ُيَ آثار ارزشيٍسی اسث 

 در گششحَ زٌسگی ىی کصدٌس.

22 

جعساد افصاد ایً یکی از اةحکارات ةضرگ داریّش ُزاىٍشی ایً ةّد کَ عالوه ةص سپاه ىعيّنی، یک سپاه جاویسان ُو جشکیم داده ةّد. 

سپاه ده ُضار ٌفص ةّد کَ ةَ گصوه ُای ده ٌفصه جلسیو ىی شس. ةَ ایً سپاه جاویسان یا ُيیشگی ىی گفحٍس، چّن ُصگاه یکی از افصاد از 

 ىی رفث یک فصد دیگص کَ ذریصه ةّد جای او را ىی گصفث و جعساد آٌِا کاسحَ ٌيی شس.  ةیً

 ز

 سّاالت جسحی )چِار گضیٍَ ای(:

 : ُيَ ىصدم از ىسافصت ُسف یکساٌی دارٌس.3. گضیٍَ 24: ةیيَ گشار )ةیيَ شٌّسه(                                        2گضیٍَ  .23

 : جهگَ ُا1. گضی26ٍَ: ىٍطلَ شِصی جِصان، ٌاخیَ رّزسحان                        4. گضیٍَ 25

 : ىِصداد دوم3. گضیٍَ 28                                  : اعحلادات                         4. گضیٍَ 27

 : پارت ُا2. گضیٍَ 30: گسحصش كهيصو ایصان از رهیج فارس جا دریای ىسیحصاٌَ     2. گضیٍَ 29

 : جیسفّن1. گضیٍَ 32: کّروش، یضدگصد سّم                                             4. گضی31ٍَ

 امضاء:    فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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