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

  در اؿحفاده از صلّق ظّد، آزادی ىعهق و ةی كیغ و قؼط داریو.ىا  1

  وكحی رقغ زيػیث ىذتث ىی قّد، کكّرُا ةا ىكکالت ىِيی روةؼو ىی قٌّغ. 2

  آب و ظاك از ىٍاةع ىضغود ىضـّب ىی قٌّغ. 3

  جيغن زیؼفث یکی از کًِ جؼیً جيغن ُای قؼق ایؼان اؿث. 4

  اؿکٍغر ىّؿؾ ؿهـهَ ؿهّکیان ةّد. 5

  .حاٌی ُعاىٍكیان ةّدزىـپایحعث ُيغان قِؼ  6

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

  .یٍکَ ظّد را ةَ زای فؼدی کَ دچار صاددَ قغه ةگػاریو و اصـاس و قؼایط او را درك کٍیو.یػٍی پؾ ا ......................... 7

  کهیَ ىّؿـات ةیيَ زیؼ ٌظؼ ................................... فػانیث ىی کٍٍغ. 8

   .......................... یک ىٍعلَ جكکیم ىی قّد.  و ظی زىاٌی ظّالٌی ةا جّزَ ةَ غّاىهی ىاٌٍغ ؿٍگ ُا، آب، دىای ُّاظاك  9

  ىـسغ گُّؼقاد در قِؼ ىكِغ و ىـسغ ................ و قیط نعف انَ در اصفِان كؼار دارٌغ. 11

  اؿث. ایالم  زای ىاٌغه از جيغنىِو جؼیً ادؼ ةَ ............................  11

  .............................. ىّزب قغ کَ اٌـان ُا یکساٌكیً قغٌغ. 12

  در زىان صکيؼاٌی اىپؼاجّری روم در .................... ىحّنغ قغٌغ.)ع( صضؼت غیـی 13

  در زىان فؼىاٌؼوایی .......................... ، صکّىث اقکاٌی ةَ اىپؼاجّری كغرجيٍغی جتغیم قغ.  14

  لطفا به سواالت زیر پاسخ دهیذ. ج

 1 ىٍظّر از ةیيَ وؿیهَ ٌلهیَ ىّجّری چیـث؟ جّضیش دُیغ. 15

 1 ىّرظان جاریط ایؼان را ةَ چٍغ دوره جلـیو کؼده اٌغ؟ جّضیش دُیغ. 16

 1 داریّش ةؽرگ در چَ قؼایعی ةَ صکّىث رؿیغ و چَ اكغاىاجی اٌسام داد؟ 17

 1.5 ؿَ صّضَ آةؼیؽ ایؼان را ٌام ةتؼیغ و یکی از آٌِا را ةَ دنعّاه جّضیش دُیغ. 18

 2از 1صفحه ی 

 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 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1399 -1400سال تحصيلی نوبت دوم ترم  پایاىآزهوى 

 نام درس: مطالعات اجتماعی)ب(

 نام دبیر: فاطمه حمیدی

 05/03/1400امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 8: 00ساعت امتحان: 

 دقیقه  45مدت امتحان :  
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 نمره 20جمع بارم : 

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

 1 ؿپاه زاویغان: 19

 1 ىیؼاث فؼٍُگی: 21

 1 پارك ىهی: 21

 1.5 جؼاکو زيػیث: 22

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

23 

 کغام یک از ىّارد زیؼ زؽء اكغاىات ُالل اصيؼ در زىان وكّع صّادث ٌیـث؟

 ( اٌحلال ىسؼوصیً ةَ ةیيارؿحان2زيع آوری کيک ُای ىؼدىی             ( 1

 ( رؿاٌغن کيک ُای اونیَ ةَ ىسؼوصی4ًدوؿحی                 ( جالش ةؼای صهش و 3

 

24 

 اؿث؟درؿث کغام یک از ىّارد زیؼ درةاره گؼدقگؼی 

 ةا گػقث زىان، جػغاد گؼدقگؼان کيحؼ قغ. (1

 ( در گػقحَ، جػغاد کـاٌی کَ ةَ ىـافؼت ىی رفحٍغ ةـیار کو ةّد.2

 ( ُيَ ىؼدم از ىـافؼت ُغف یکـاٌی دارٌغ.  3

 در ةیـث ؿال اظیؼ در کكّر ىا جػغاد ىـافؼت ُای ىؼدم کاُف یافحَ اؿث.( 4

 

25 

 ، ةَ جؼجیب دنیم جؼاکو زیاد زيػیث در کغام ىٍاظق ایؼان اؿث؟و وزّد صٍایع زیاد داقحً ىػادن و ذظایؼ

 جِؼان ىٍعلَ قِؼیٌاصیَ ظّزؿحان،  (2                         ، ٌاصیَ ظّزؿحان ( جِؼان1

 ، ٌاصیَ ظّزؿحانزهگَ ُای کٍاره دریای ظؽر( 4         ٌاصیَ ظّزؿحان( کُّپایَ ُای انتؼز، 3

 

26 

 کغام یک از ىّارد زیؼ ةاغخ از ةیً رفحً ظاك ٌيی قّد؟

 ( دفً زةانَ ُا در ظاك2( اؿحؼاصث دادن ةَ ظاك                               1

 ( ىصؼف ةیف از صغ ىّاد غػایی4            ( ایساد زاده روی ظاك ُای كاةم کكث3

 

27 
 کغام یک زؽء وزّه ىادی ىیؼاث فؼٍُگی اؿث؟

 اىام زاده ُا( 4             اغحلادات (3 آداب و رؿّم            (2         زةان (1
 

28 
 اىپؼاجّر روم )وانؼیاٌّس( را قکـث دُغ. وؿػث كهيؼو ایؼان ةـیار زیاد قغ. او جّاٌـث.........................، پادقاُی در زىان 

  قاپّر اول (4         کّروش ( 3( داریّش اول          2         دوم ( ىِؼداد1
 

29 
 ُعاىٍكیان زؽء کغام دؿحَ از اكّام آریایی ةّدٌغ؟

 ( ظاٌغان ؿاؿان 4 ( ىادُا        3( پارت ُا          2( پارس ُا           1
 

31 

 از اكغاىات داریّش اول اؿث؟کغام یک 

 ( قکـث آظؼیً پادقاه ىادُا        2( گـحؼش كهيؼو ایؼان از ظهیر فارس جا دریای ىغیحؼاٌَ         1

 ( جصؼف ةاةم و نیغی                      4ایانث                                            23( جلـیو کكّر ةَ 3

 

31 
 ؼ از پایحعث ُای صکّىث اقکاٌیان در ایؼان ةاؿحان ةّده اؿث؟کغام یک از ىّارد زی

 ( ُيغان4( ةاةم             3( قّش           2( جیـفّن           1
 

32 

 ىّؿؾ ؿهـهَ ؿاؿاٌی و ؿهـهَ ُعاىٍكیان ةَ جؼجیب چَ ٌام داقحٍغ؟

 ( قاپّر اول، کّروش2( اردقیؼ ةاةکان، ُعاىٍف                 1

  (  اردقیؼ ةاةکان، کّروش4ُعاىٍف، قاپّر اول                     ( 3

 

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

 الف
 ٌادرسث:درسث یا 

 ( ٌادرسث6درسث            ٌا( 5درسث             ( 4درسث             ( 3درسث            ٌا( 2( ٌادرسث                  1

 ب
 جای رانی ُا:

 اىام             (10             ىّجّدات زٌسه (9             ىصکضی جيِّری اسالىی ایصان ( ةیي8َی            ( ُيسن7

 ىِصداد دوم( 14          یً          فهسط( 13                      ( کشاورزی12 ( رصاةَ ُای چغازٌتیم             11

15 
طتق كاٌّن، ُيَ دارٌسگان وسایم ٌلهیَ ىّجّری، ةایس سانیاٌَ رّدروی رّد را ةصای خّادث جاٌی و ىانی ٌاشی از جصادف ةیيَ کٍٍس جا 

 در ٍُگام وكّع خّادث، ةحّاٌٍس ةصای ُضیٍَ ُای درىاٌی یا رسارت ةَ اجّىّةیم، از کيک ُای ةیيَ اسحفاده کٍٍس. 

16 

 دوره جلسیو کصده اٌس: ىّرران جاریذ ایصان را ةَ دو

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

 . جاریذ ایصان دوره اسالىی کَ ةا سلّط خکّىث ساساٌیان و ورود اسالم ةَ ایصان آغاز شس و جاکٍّن اداىَ دارد.2

17 
ُا و ٌاةساىاٌی ُایی شکم گصفحَ ةّد. داریّش ةا عضم و  شّرشزىاٌی کَ داریّش اول ةَ سهطٍث رسیس در ةیشحص كهيصو ُزاىٍشیان  

 اراده ةا شّرشیان جٍگیس و آٌِا را شکسث داد و دوةاره خکّىث ُزاىٍشیان را كسرجيٍس سارث.

18 

رضر . خّضَ آةصیض دریای رضر: رودُای پصآةی کَ اغهب از کّه ُای انتصز و ارجفاعات شيانی کشّر سصچشيَ ىی گیصٌس و ةَ دریای 1

 ىی ریضٌس.

. خّضَ آةصیض رهیج فارس و دریای عيان: رودُایی کَ از کّه ُای زاگصس و یا کّه ُای پصاکٍسه دارهی سصچشيَ ىی گیصٌس و ةَ 2

 رهیج فارس و دریای عيان ىی ریضٌس.

ٍٍس و ىعيّال ىّكث یا . خّضَ آةصیض دارهی: رودُایی کَ ةَ دریاچَ ُا و ةاجالق ُای دارهی یا زىیً ُای اطصاف رّد ٌفّذ ىی ک3

 فصهی ُسحٍس.

19 

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

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

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

20 
ىیصاث فصٍُگی: ُيَ آثار ارزشيٍسی اسث کَ ةَ فصٍُگ یک ىهث ىصةّط ىی شّد. ایً آثار، خاصم زٌسگی و جالش ىصدىی اسث کَ 

 در گششحَ زٌسگی ىی کصدٌس.

21 

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

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 

 گصدشگاه ىسافصان ارحصاص دارد.

  جصاکو جيعیث: ةَ ٌستث افصادی کَ در یک جا زٌسگی ىی کٍٍس ةَ ىساخث آٌجا، جصاکو جيعیث آن ىکان ىی گّیٍس. 22

 ز

 سّاالت جسحی )چِار گضیٍَ ای(:

 دارٌس.: ُيَ ىصدم از ىسافصت ُسف یکساٌی 2. گضی24ٍَ                                        جالش ةصای صهح و دوسحی :3 . گضی23ٍَ

 اسحصاخث دادن ةَ راك: 1. گضی26ٍَىٍطلَ شِصی جِصان                        : ٌاخیَ رّزسحان،  2گضیٍَ . 25

 شاپّر اول: 4. گضی28ٍَ                                                         : اىاىضاده ُا4. گضیٍَ 27

 ایانث 23:  جلسیو کشّر ةَ 3. گضی30ٍَ     پارس ُا                                                       : 1. گضی29ٍَ

 : اردشیص ةاةکان، کّروش4. گضیٍَ 32جیسفّن                                                            : 1. گضی31ٍَ

 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

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي دوم سؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 (بهطالعات اجتواعي هفتن)نام درس: 

 نام دبیر: فاطوه حویدی

 05/03/1400تاریخ اهتحاى: 

 /عصصصتح 08:00ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 45هدت اهتحاى: 
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