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ف
بارمسؤاالت  ردی

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

اشث.  شعّح جػاون، اىر ةَ ىػروف و ٌِی از ىٍکریکی از  1

جػاوٌی، ُرکس شرىایَ و شِاىض ةیظحر اشث، كدرت ةیظحری در جػيیو گیری ُا دارد.ُای غیر در طرکث  2

از جيهَ رفحارُای پرخاطگراٌَ اشث. آزار و اذیث و ةی ادةی ٌيّدن، 3

ةگذارٌد.شتک زٌدگی و ُّیث افراد ةر جاثیر چٍداٌی ٌيی جّاٌٍد ی ارجتاط جيػی رشاٌَ ُا  4

کصاٌی ةّدٌد کَ ةَ رشّل خدا )ص( ایيان آوردٌد. یاشر و شيیَ ٌخصحیً 5

خاٌدان ةٍی اىیَ در زىان خالفث غثيان ةَ ةیث انيال ىصهط طدٌد. 6

ىردم ایران در غػر ةاشحان یکحاپرشث ٌتّدٌد. 7

فرىان خهفای غتاشی ةَ كدرت رشیدٌد.ةا  شهصهَ ُایی ىثم ظاُریان و شاىاٌیان 8

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

شازىان ُا و ىّشصات ىردم ٌِاد و خیریَ، ةاید ةرای فػانیث ُای خّد از ......................... ىجّز ةگیرٌد.9

اشث.ُيان دونث و شازىان ُای واةصحَ ةَ دونث ........................ 01

00
پایحخث یػٍی و ىدجی ةػد ...................،  ......................... ، فرىاٌده شپاه شاشاٌی کظحَ طد كادشیَ در ٌترد

 ةا غٍائو ةصیار ةَ جصخیر اغراب درآىد. ،شاشاٌیان

02
از خاٌدان غتاشیان را ةَ خالفث  طکصث دُد و شفاحىّفق طد اىّیان را  ةّد کَ شردار ایراٌی ......................

ةرشاٌد.

شرودن طاٍُاىَ را آغاز کرد.ر دوره .......................، فردوشی در اواخ01

...... ىٍػّب طد.ظاُریان ةَ فرىان ىاىّن، خهیفَ غتاشی ةَ خکّىث ..................شهصهَ ...................... ةٍیان گذار ..04

2از 1صفحه ی 

نام و نام خانوادگی: ..........................
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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
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مطالعات اجتماعینام درس: 
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 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

/عصرصبح10: 00 ساعت امتحان:

دقیقه 45  مدت امتحان :
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 نمره 20جمع بارم : 

  فا به سواالت زیر پاسخ دهیذ.لط ج

 0.5 شَ غٍػر اغهی ُر ارجتاط را ٌام ةترید.  05

 0.5 درآىدُای دونث ةَ چٍد دشحَ جلصیو ىی طّد؟ فلط ٌام ةترید. 06

 2 ةرىکیان چَ کصاٌی ةّدٌد و شراٌجام آٌان چَ طد؟ 07

 0 ىٍظّر از اٌػار چَ کصاٌی اشث؟ جّضیح دُید.  08

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

 0.5 :جدهیف 09

 0.5 ىانیات: 21

 0 ی:دغاوی کیفر 20

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

22 
 ةر فػانیث ُای دونث ٌظارت ىی کٍٍد و خق شّال کردن از رئیس جيِّر و وزرا را دارٌد. ......................... 

 ىردم( 4 ( ىلام رُتری      1     ىجهس ٌيایٍدگان (2   اغضای طّرای ٌگِتان    ( 0
 

21 
 رئیس جيِّر چگٌَّ اٌحخاب ىی طّد؟ 

            ( جّشط ىجهس خترگان4طّرای ٌگِتان         جّشط ( 1 از شّی رُتر       ( 2 رای ىصحلیو ىردم    ةا  (0
 

24 
 نّایح ةرای جػّیب و كاٌٌّی طدن ةَ .......................... فرشحاده ىی طٌّد. 

 ( ىجيع جظخیع ىػهدث ٌظام4( طّرای ٌگِتان      1( ىجهس طّرای اشالىی       2( ىجهس خترگان     0
 

25 
 ........................ اشث و ................... ةاید فردی آطٍا ةَ كّاٌیً و غادل ةاطد.خّاُان ُيان 

 ( طاکی، كاضی4( خّاٌده، وکیم        1( طاکی، وکیم         2( خّاٌده، كاضی         0
 

26 
 ................... اشث.ىا یک  کٍیو، شالمىی  وكحی ةَ کصی شالم

 ( اةزار ارجتاظی4(پیام         1( رشاٌَ         2  ( ةازخّرد       0
 

27 
 ؟رواج یافثدر زىان خالفث کدام خهیفَ زٌدگی ججيالجی و طیّه اطرافی 

 ُیچ کدام( 4( اةّةکر         1         ( غير2غثيان        (0
 

28 
 شهيان فارشی خضّر داطث و پیظٍِاد خفر خٍدق را داد؟در کدام جٍگ، 

 ( ٌِروان4( اخزاب          1( غفیً            2           ( كادشی0َ
 

29 
 ایراٌی طیػَ ىذُب ةّدٌد؟ کدام یک از شهصهَ ُای

 یان( غفاریان، غه4ّ          شاىاٌیانغهّیان، ( 1غهّیان، آل ةّیَ     ( 2        آل ةّیَ ( ظاُریان،0
 

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

 الف
 درست و نادرست:

 درظث          ٌا. 5. ٌادرظث              4    . درظث        3درظث             . 2. ٌادرظث             1

 . درظث8. ٌادرظث            7             . درظث6

 ب
 جای خالی ها:

 اةّىعهو. 12             جیعفّن، . رظحو فصرضاد11كّه ىجصیَ           . 10                وزارت کؼّر .9

 طاُص ذوانیيیٍیً، رصاظان .14                ظاىاٌیان .13

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

55 
 ُص ارجتاطی ظَ عٍصص اصهی دارد:

 . پیام3. گیصٌسه )دریافث کٍٍسه پیام(         2. فصظحٍسه )ارظال کٍٍسه پیام(           1

56 
 کؼّر ىا درآىسُای دونث را ىی جّان ةَ ظَ ةزغ جلعیو کصد: ةَ طّر کهی در 

 . ظایص در آىسُا3. درآىسُای خاصم از ىانیات         2. درآىسُای خاصم از صادرات ٌفث           1

57 
عِسه دار وزارت  ةصىکیان از راٌسان ُای ىؼِّر ایصاٌی ةّدٌس کَ ةَ ظصٌّػث اةّىعهو دچار ػسٌس. ایً راٌسان در زىان رالفث ُارون،

و خکّىث والیات ػسٌس و ٌفّذ و كسرت فصاوان کعب کصدٌس. رهیفَ ٌاگِان ةص آٌان رؼو گصفث و دظحّر داد آٌِا را از كسرت ةصکٍار و 

 زٌساٌی کٍٍس و ةَ كحم ةصظاٌٍس.

58 
صدٌس، اٌصار )یاری کٍٍسگان( ىی در جاریذ اظالم ةَ گصوُی از ظاکٍان یثصب کَ ةا پیاىتص )ص( پیيان ةعحٍس و آن خضصت را یاری ک

 گّیٍس.

59 
جدهیف: پط از جٍفیش، رئیط جيِّر در ىجهط ػّرای اظالىی ةا خضّر ٌيایٍسگان ىجهط و ػّرای ٌگِتان و رئیط كّه كضائیَ در 

  پیؼگاه كصآن کصیو ظّگٍس یاد ىی کٍس کَ وظایف رّد را ةَ درظحی اٌجام دُس.  

 كاٌّن، افصاد و ىّظعات ةَ دونث ىی پصدازٌس جا در جِث اداره اىّر کؼّر، ىّرد اظحفاده كصار ةگیصد.ىانیات: پّنی اظث کَ ةص طتق  02

 ی فصدی کَ ىصجکب جصىی ػسه اظث ىجازات جعییً ىی کٍس.ةصای: ىصةّط ةَ اعيانی اظث کَ دادگاه دعاوی کیفص 05

 ز

 سواالت چهار گسینه ای:

 ةا رای ىعحلیو ىصدم: 5گسینه. 23                    ىجهطٌيایٍسگان  :0گسینه. 22

             عثيان :5گسینه .27           پیام :3گسینه. 26             ػاکی، كاضی :4گسینه. 25              ىجهط ػّرای اظالىی: 0گسینه. 24

 آل ةّیَعهّیان، : 0گسینه. 29     اخضاب                              :3گسینه. 28

 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 

 /عصصصتح 10:00ساعت امتحان:

 دكیلَ 45 مدت امتحان:
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