
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

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

  سَ جزو سیاره ُای دروٌی ُسحٍس. جیر، ٌاُیس و کیّان، ُر  1

  ىرکزی دارد.درجَ اسث و یک ىسار  51ُر كاچ  2

  جهگَ ُا و دشث ُا جزو سرزىیً ُای پسث ىدسّب ىی شٌّس. 3

  در دوره ضفّی شعر و ادب فارسی ىاٌٍس دیگر رشحَ ُا پر روٌق ٌتّد.  4

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

  ةَ ىّازات رط اسحّا رسو شسه اٌس، .................... ىی گّیٍس.ةَ دایره ُایی کَ در ُر ٌیيکره  1

  ساعث یک ةار ةَ دور ىدّر رّد ىی چررس کَ ةَ آن خرکث ......................... ىی گّیٍس. 24زىیً در ُر  6

  اسث.ةیاةان ................ کَ اطراف آن را کّه فرا گرفحَ اسث، جزء ةیاةان ُای سرد جِان  7

  سحرش یافحَ اسث.ةسیار گ.... ............. ةرزیم و جزریب جٍگم ُای اسحّایی در ةرری کشّرُا ىاٌٍس 8

  شاه جِياسب پایحزث ضفّیان را از جتریز ةَ ...................... اٌحلال داد. 9

  ...................... ةّدٌس.شیذ ةِایی و عالىَ ىديس ةاكر ىجهسی از عانيان ةزرگ دوران  51

  یعٍی ٌيایٍسه ىردم را ةرای رّد ةرگزیس. ب وکیم انرعایا،ةَ جای عٍّان شاه، نل..........................  55

  .......................... دسحّر كحم اىیرکتیر را ضادر کرد.  52

  فا به سواالت زیر پاسخ دهیذ.لط ج

 5.1 شارص جّسعَ اٌساٌی، چَ ىّاردی اٌسازه گیری ىی شّد؟ سَ ىّرد را ٌام ةتریس. در 51

 5.1 یکسان ٌحاةیسن رّرشیس ةَ سطح زىیً، چٍس ىٍطلَ در روی زىیً پسیس ىی آورد؟ ٌام ةتریس. 54

 2 عِسٌاىَ گهسحان ةیً کسام کشّرُا ةسحَ شس و ىدحّای آن چَ ةّد؟ کاىال جّضیح دُیس. 51

 2از 1صفحه ی 

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

 ننه 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 

 رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

 صبح10: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 40  مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 نمره 20جمع بارم : 

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

 2 اٌلالب زىسحاٌی: 56

 5 طّل جغرافیایی: 57

 5 ایّان رشکی: 58

 5 زیسث ةّم: 59

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

21 

 درجَ ةٍسی شسه اٌس.درجَ .................... 581ٌطف انٍِارُای دیگر از ضفر جا و  ٌطف انٍِار ىتسا ............. درجَ

 ضفر، شيال و جٍّةی (2                     ضفر، شركی و غرةی (5

 ، شركی و غرةی91( 4             ، شيانی و جٍّةی      91 (1

 

25 
 ؟ىیاٌگیً دىا کيحر از ضفر درجَ اسثسال  ىاه از 6در کسام زیسث ةّم  

 جایگا( 4             ساوان (1( جٍگم ُای اسحّایی         2        ( جٌّسرا5
 

22 
 جٍگ چانسران در زىان کسام پادشاه ضفّی رخ داد؟

 ( شاه عتاس دوم4( شاه جِياسب         1( شاه اسياعیم اول           2( شاه عتاس اول         5
 

21 
 رساٌس؟اوج كسرت ةَ خکّىث ضفّی را کسام پادشاه ضفّی، 

 شاه جِياسب ( 4            شاه ضفی ( 1اول         ( شاه اسياعیم2( شاه عتاس اول         5
 

24 

 اونیً پادشاه كاجار، ........................ و آرریً پادشاه زٌسیَ ......................... ةّد.

 ران، نطفعهی ران زٌس( آكا ىديس 2( آكا ىديسران، کریو ران زٌس                5

 ( کریو ران زٌس، آكا ىديس ران4( نطفعهی ران زٌس، آكا ىديس ران           1

 

21 
 عتاس ىیرزا ونیعِس کسام پادشاه ةّد؟

 ( ىديس شاه4( فحدعهی شاه         1( ىظفرانسیً شاه        2( ٌاضر انسیً شاه          5
 

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 درست و نادرست:

 درسث             . 4    . درسث        3درسث             ٌا. 2درسث             ٌا. 1

 ب
 جای خالی ها:

 اٌدوٌزی. 8                      گتی  .7                    وضعی .6                            ىدار .5

 . ٌاظر اندیً صاه12  کریو خان زٌد         .11                  ظفّی .11          كزویً              .9

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

31 
 در صاخط جّسعَ اٌساٌی ىّارد زیر اٌدازه گیری ىی صّد:

 . سّاد و آىّزش  3. اىید ةَ زٌدگی یا ىحّسط طّل عير            2. درآىد و رفاه           1

31 
 کهی یکسان ٌحاةیدن خّرصید ةَ سطح زىیً، سَ ىٍطلَ را ر روی زىیً ةَ وجّد ىی آورد:ةَ طّر  

 . ىٍطلَ گرم در دو طرف اسحّا جا ىدارُای راس انسرطان و راس انجدی1

 . ىٍطلَ سرد در ىجاورت كطب ُا3. ىٍطلَ ىعحدل صيال و جٍّةی              2

31 
گرجسحان و داغسحان و صِرُای ةاکّ و گٍجَ از خاکيیث ، صد. ةر اساس ایً عِدٌاىَ و روسیَ ىٍعلد ةیً ایران عِد ٌاىَ گهسحان

 روسیَ كرار گرفحٍد. ایران خارج صدٌد و جدث خاکيیث

31 
در اول دی ىاه، در ٌیيکره صيانی ةخش کو وسعث جری از کره زىیً در ىعرض ٌّر خّرصید كرار ىی گیرد. در ٌحیجَ طّل روزُا از 

جریً دی کّجاه ی عيّدی ىی جاةد. در ٌحیجَ، اول َ ىدار راس انجدی در ٌیيکره جٍّةىاه، خّرصید ة کّجاه جر اسث. در اول دی صب ُا

 حاٌی ىی گّیٍد.ن اٌلالب زىسروز سال اسث کَ ةَ آ

 طّل جغرافیایی ُر ىکان عتارت اسث از فاظهَ آن ىکان ةا ٌعف انٍِار ىتدا ةر خسب درجَ. 31

31 
ىحر دیده ىی صّد کَ ةَ آن ایّان  211ی کو عيق ةا ژرفایی کو جر از ةا خضکی جياس دارٌد، اغهب ٌاخیَ ایی کَ اكیاٌّس ُا در جاُا

 خضکی یا فالت كاره ىی گّیٍد.

31 
زیسث ةّم یک ٌاخیَ وسیع جغرافیایی اسث کَ در آن، اٌّاع خاظی از گیاُان و جاٌّران زٌدگی ىی کٍٍد و ٌاخیَ ىضخعی را ةَ 

 وجّد ىی آورٌد.

 ز

 سواالت چهار گسینه ای:

 جایگا: 1گسینه. 21            صركی و غرةی : ظفر،1گسینه. 21

 ، نطفعهی خان زٌدآكا ىديد خان :2گسینه. 24             صاه عتاس اول :3گسینه. 23              : صاه اسياعیم اول2گسینه. 22

              فحدعهی صاه :1گسینه .25 

 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 پایاى ترم نوبت  کلید

 نهن هطالعات اجتواعي نام درس:

 فاطوه حویدینام دبیر: 

 20/10/1399 اهتحاى:تاریخ 

 /صرظتح 10:00ساعت اهتحاى:

 دكیلَ 40 هدت اهتحاى:

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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