
باسمه تعالي 
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1400 ماه سال د در نوبت خرداددانش آموزان و داوطلبان آزا

1صفحه 

دانش آموزان عزیز با آرزوی موفقیت برای شما، این آزمون دو بخش دارد: 

نمره( 15) تا دوازده کتاب پاسخ دهید. سواالت فصل هفت به همه در این بخش ، لطفاً :بخش الف )اجباری(

7فصل 

13درس

□غ□*ص      فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد  1  5/0

 . نیستمشروطه حوادث پس از پیروزی کدام مورد از    2

وقوع جنگ جهانی اول  (افزایش دخالت های خارجی                     ب  (الف  

عطیلی مجلس ت ( د                                   *وقوع جنگ جهانی دوم (ج 

5/0

چه کسانی در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند؟ مقاومت مردم تبریز به سردمداری  3  

ستارخان و 

 باقر خان 

1

 ؟ودعبدالعظیم چه ب  حضرت  حرمدرینی (بست نش تحصن )در جریان انقالب مشروطیت مهمترین خواسته مردم در 4

م شهرها و عمل به قانون اساسی به شکل دقیق بود تشکیل عدالتخانه در تما

1

درت روز قانگلستان و روسیه برای مقابله با  چه بود ؟ 1907هدف انگلستان وروسیه از امضای قرارداد 5

  مان و متحدانش ، تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند .لافزون آ

1

8فصل 

درس 

15-16

□ غ          □ *ص     بهمن قیام کردند.   29دی قم، در روز  19مناسبت چهلم شهدای مردم تبریز به  1  5/0

به وجود آمد؟ اهدف دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی و مرز و بوم کشورپس از پیروزی انقالب اسالمی، کدام نهاد ب 2  

 □ اسالمی سازمان تبلیغات ب(           □* سپاه پاسداران انقالب اسالمیالف( 

□نهضت سواد آموزی د(                                     □ جهاد سازندگی ج(

5/0

منظور از حق کاپیتوالسیون) قضاوت سپاری ( ماموران نظامی آمریکاییها در ایران چه بود .  3
ند ا نداشترسیدگی به جرم آنها ر صونیت ، اگر آمریکاییها در ایران مرتکب هر جرمی می شدند ، دادگاههای ایران حقبر اساس این م

1

«است اضافی یک مورد»نمودار روند تأسیس حکومت جمهوری اسالمی ایران را با استفاده از مفاهیم زیر تکمیل کنید. 4

(انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسالمی  - دیداساسی جتدوین و تصویب قانون  -جنگ تحمیلی )

تعیین -5

هیأت دولت

انتخابات اولین دوره -4

مجلس شورای اسالمی
انتخابات اولین -3

جمهوریریاست  دوره

قانون تدوین و   -2

تصویب اساسی 

جدید

همه پرسی  -1

تعیین نظام سیاسی

1

 9فصل

درس 
18

□ *غ           □ ص    د، وزن، سن و گروه خونی، هویت اجتماعی را تشکیل می دهند.ویژگی هایی مانند جنسیت، ق 1  5/0

.نمی باشد کدامیک از عوامل ذکر شده زیر از عمده ترین عناصر هویت یک ملت  2

□ ن سرزمید(                    □ تاریخ  ج(               □ *ب( هنجار               □ فرهنگ  الف(

5/0

احساس و آگاهی و شناخت از خود  ( چیست ؟ )تعریف هویت منظور از هویت  3
دامه سواالت در صفحه دوما  

1
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2صفحه 

نها آه با را ک مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ایرانی معلم مطالعات اجتماعی از دانش آموزان خواسته است تا 4

« ی استذکر دو مورد کاف»         شناخته می شویم را در جدولی بنویسند، شما نیز این جدول را کامل کنید:

ایران زندگی می کنیم.ما در سرزمین  -1

ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم  -3ما مسلمانیم  -2
انقالب اسالمی نمایانگر آرمانهای واالی جامعه ماست -5زبان مشترک ما فارسی است  -4

1

10فصل 

درس 
20

ت. اولین گام در تشکیل یک خانواده سالم .....................................اس 1

□  *( دقت در انتخاب همسر  ب                                  □  داشتن توان مالی الف( 

□ طفی و زیستی ارفع نیازهای عد(                       □  جامعه پذیری هر دو طرف ج( 

5/0

دیگر از یک ))افرادبه دیدار خویشاوندان خود بروند وصله ارحام چیست ؟ در دو جمله کوتاه توضیح دهید منظور از 2

خبر بگیرند .((

1

(  مورد دو)  داشتن چند فرزند در خانواده، چه محاسن )خوبی هایی( برای کودکان آن خانواده دارد؟ 3
 ایش می یابد .تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی شدن کودکان افز 

کودکان همبازی دارند ، الگو برداری می کنند 

1

11فصل 

 درس 
22

سال دارد. او  امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر خودشان شرکت  18علی  1

 کرد. او با این کار از کدام یک از حقوق شهروندی خودش استفاده کرد؟ 

  □ حق برخورداری از عدالت قضاییب(            □خورداری از عدالت قانونی برحق الف( 

□حقوق فرهنگی د(                                  □*ج( حق مشارکت سیاسی 

5/0

 گی (هنحقوق فر -تامین اجتماعی    –عدالت قضایی  –جدول را با کلمات داده شده کامل نمایید . ) عدالت قانونی   2

.   احتمال جواب مشترک بین گزینه ها وجود دارد

حقوق فرهنگی  آزاد بودن تدریس ادبیات به زبان های قومی در مدارس  –الف  

 تامین اجتماعی  محرومیت در بین شهروندان ایجاد زمینه های الزم برای رفع  –ب   

و رفع تبعیضجلوگیری از بهره کشی ظالمانه عده ای از عده دیگر  –ج  

حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی  -د

عدالت قانونی 

حقوق فرهنگی 

1

 دول زیر بنویسید:دو مورد از تکالیف و تعهدات شهروندان نسبت به دولت را در ج 3

حفظ و تقویت و اقدار کشور  همکاری با دولت پرداخت مالیات و عوارض  رعایت قانون و مقررات

1

صفحه سوم
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 3صفحه 

 

     

   

 نمره( 5).دهید های یک تا شش را انتخاب کنید و به سواالت همان دو فصل پاسخفقط دو فصل از فصل اختیاری(: در این بخش، لطفاً) ببخش 

 ود.زیرا در این صورت به ترتیب پاسخ های سواالت دو فصل تصحیح و بقیه حذف می ش ،به بیش از دو فصل پاسخ ندهید دقت کنید

 1فصل 

 1درس 

 2و 

 5/0   □* غ             □ ص    طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصله آن مکان با مدار استوا بر حسب درجه.   1

               ؟ نادرست استیک از جمالت زیر در مورد مدار کدام  2

              □ *نیم دایره فرضی است که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است .الف( مدار استوا 

              □ ب( مدار ها دایره هایی هستند که در هردو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند. 

              □ ج( هرچه به طرف شمال یا جنوب نزدیک می شویم مدارها کوچک تر می شوند. 

              □ .بزرگ به دور زمین تصور کنیم د( مدار استوا از قطب شمال تا جنوب به صورت یک دایره 

  

5/0 

 کامل کنید: با یکی از اصطالحات روبروی هر سوال رازیر جدول  3
 

 سال کبیسه  سال کبیسه(  –سال رسمی ه را چه می گویند؟ )روز 366سال 

 بعد از چند روز دیگر، کدام نیمکره جنوبیخرداد است. مردم  17اکنون 

 انقالب زمستانی(   –یک را تجربه خواهند کرد؟ )انقالب تابستانی 
 انقالب زمستانی 

 پدیدآمدن شب و روز و اختالف ساعت، نتیجه کدام یک از حرکات زمین

 حرکت انتقالی(  – است؟ ) حرکت وضعی
 حرکت وضعی 

 

5/1 

 2فصل 

 3درس 

 4و 

 5/0  □ *غ            □ ص           همواری های  جوان، قله ها گنبدی شکل است  و شیب دامنه ها مالیم است.   در نا 1

کدام یک از نواحی زیر از مهمترین مناطق صید ماهی در جهان هستند ؟        2  

                                                          □ب : محل جزر و مد                 □  *الف :محل تالقی آب های گرم و سرد    

     □د :محل عبور جریانهای آب سرد                     □ج :محل عبور جریان های آب گرم         

5/0 

(  مورد سه:  )بنویسید را جهان مختلف مناطق هوای و آب بر موثر عوامل     3

   

( فشار 4(ارتفاع از سطح زمین 3 ( دوری و نزدیکی به اقیانوسها و دریاها2(زاویه تابش حورشی و عرض جغرافیایی 1

    هوا و جریان باد 

5/1 

 3فصل 

 

□ غ          □ *ص      است. « ا آب و هو» عامل  ها، بوم زیست تنوع بر موثر عامل بیشترین و ترین مهم 1  5/0 
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4صفحه 

 5درس 

6و 

 وو پل ها  ایجاد و گسترش شهرها و روستاها .از مهم ترین عواملی که موجب تخریب زیستگاهها در جهان می شود دو مورد نام ببرید  2

 دن حیواناتعضای بر و تجارت اجاده ها و...* فعالیتهای صنعتی و تولید انبوه کاالها در کارخانه ها * مصرف گرایی و تولید انبوه * شکا

1

)یک مورد اضافی است(    با توجه به کلمات زیر پاسخ دهید: 3

 «بیابان   -ساوان   -جنگل های بارانی استوایی   - تایگا - توندرا» 

بیابان بخش عمده ای از آن در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده است.     -

ساوان درختان تک و منفرد است و بیشترین وسعت آن در قاره آفریقاست.    منطقه علفزارها با-

توندرا                   ناحیه ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی است.        -

  تایگا                 .      این ناحیه به داشتن جنگلهای مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است-

1

4فصل 

درس 

8و7

 کدام یک از مالک های توسعه انسانی، نشان دهنده وضعیت سالمت و بهداشت در یک جامعه است؟  1

□ رضایت از زندگی د(           □ سواد و آموزش  ج(          □  *امید به زندگیب(            □  الف( درآمد و رفاه

5/0

جمعیت سالخورده و از کار افتاده افزایش دو دلیل بنویسید »   نگران کننده است؟ ،ی جمعیت اندچرا آینده کشورهایی که دارای رشد منف2

می یابد و چون زاد و ولد کم است ، جامعه از نیوی جوان برای تحصیل و علم آموزی و کار و پیشرفت محروم می شود و جمعیت کشور 

  کاهش می یابد . 

1

ادت فرهنگ ها و ع وابستگی حکومتها به بیگانگان، استبداد ، وجود برخی مورد( دو) بنویسید:  جهان را  نابرابری در داخلیو عوامل علل  3

 ...وهای غلط مانند تنبلی یا کم اهمیت انگاشتن کار و تالش و نبود مدیریت صحیح و غفلت از استعدادها و ظرفیتهای داخلی 

1

5فصل 

و 9درس 
10

□غ        □ *ص    عوارضی بود که از کاروان های تجاری گرفته می شد. ،کومت صفویدرآمد حعمده یکی از منابع  1  5/0

فنگ و توپ و ت استفاده سپاه عثمانی از سالحهای آتشین مانند علت شکست سپاه صفویان در جنگ چالدران در مقابل سپاه عثمانی چه بود؟ 2

بی بهره بودن سپاه صفوی از این امکانات 

1

«هردو از شاهان صفوی هستند  توجه:»       ن کیستم؟م 3

 شاه عباس صادرات ابریشم که پرسودترین کاالی صادراتی بود، در انحصار من قرار داشت.         الف(

شاه اسماعیل ب( پس از تسلط یافتن بر تبریز، مذهب شیعه را رسمی اعالم کردم.                                   

1

6فصل 

درس 

 12و 11

□*غ□نادر به جای عنوان شاه، لقب وکیل الرعایا، یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید.           ص  1  5/0

ن چای به دو سوال زیر پاسخ دهید:ادر مورد عهدنامه ترکم 2  

   تمام سرزمینهای شمال رود ارسسیه درآمد؟الف( چه مناطقی از ایران به تصرف رو

از داشتن کشتی های جنگی در دریای مازندران محروم گردید . ایران  ن از داشتن چه چیزی محروم گردید؟ب( ایرا

1

)یک مورد اضافی است(     هر یک از جمالت زیر مربوط به کدام شخصیت دوره قاجار است؟ 3

« میرزا حسن شیرازی  - شیخ محمد خیابانی  - میرزا حسن رشدیه  - امیرکبیر  - عباس میرزا» 

میرکبیرا                                                             .                      مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد-

حسن شیرازی یرزام                                                           توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد.        ازاستفاده -

 میرزا حسن رشدیه    . مدارس جدیدی در ایران بر اساس روشهای جدید تعلیم و تربیت عمومی تاسیس کرد   -

اعباس میرز    .در موضوع تاریخ کشورهای اروپایی به فارسی ترجمه کنند را دستور داد کتاب هایی-

1
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