
 

 

 

 

 

 
 

 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

  ةِرام، کیّان و ىظحری ُر شَ جزو شیاره ُای ةیروٌی ُصحٍد.  1

  از غرب ةَ طرق ىی چرخد.زىیً  2

  نیحّشفر ةخض خارجی کره زىیً اشث کَ از شٍگ و خاک جظکیم طده اشث. 3

  ىیرداىاد و ىالغدرا از عانيان ةزرگ عػر غفّی ةّدٌد. 4

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

  .کَ از كطب طيال جا جٍّب کظیده طده اٌد و طّل ىصاوی دارٌدُصحٍد  ...................... ٌیو دایره ُایی فرضی 5

  ىی گّیٍد.روزه را شال ......................  666شال  6

  درخحان ةائّةاب از گٌَّ ُای گیاُی ىظِّر ............................ ُصحٍد. 7

  ................... در یک دوره زىاٌی واةصحَ اشث.رطد طتیعی جيعیث در یک ىکان ةَ دو عاىم ىیزان ىّانید و ىیزان 8

  .......................... پس از جاجگذاری، ىذُب طیعَ را ىذُب رشيی کظّر اعالم کرد. 9

  ه غفّی ُصحٍد.رو............. و ةیدل ىحعهق ةَ دشتک ٍُدی و طاعران ةزرگی ىاٌٍد ........... 01

00 
یَ، اٌگهصحان و فراٌصَ در گصحرده کظّرُای روش .........................، ُو زىان ةا آغاز ٌفّذ و دخانثدوره خکّىث 

 ایران ةّد.
 

  ............................... در اةحدای شهطٍحض اىیر کتیر را ةَ غدر اعظيی ىٍػّب کرد. 02

  فا به سواالت زیر پاسخ دهیذ.لط ج

 2 عّاىم ىّثر ةر آب و ُّای جِان را ٌام ةترید. 06

 0.5 شَ ىّرد را ٌام ةترید.  در طاخع جّشعَ اٌصاٌی، چَ ىّاردی اٌدازه گیری ىی طّد؟ 04

 2 ةیً کدام کظّرُا ةصحَ طد و ىدحّای آن چَ ةّد؟ کاىال جّضیح دُید.جرکياٌچای ٌاىَ  عِد 05

 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

 / عصرصبح10: 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

 0 جغرافیایی: عرض 06

 0.5 حاٌی:اٌلالب جاةص 07

 0 :فالت كاره 08

 0 :شاوان 09

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

21 

 درجَ ةٍدی طده اٌد. ............................ درجَ  91غفر جا  درجَ اشث و ةلیَ ىدارُا ةیًىتدا ....................  ىدار

 غفر، طركی یا غرةی (2، طيانی یا جٍّةی                  91( 0

 غفر، طيانی یا جٍّةی( 4، طركی یا غرةی                     91 (6

 

20 
 درغد اشث. 81و رطّةث ُّا خدود  و ىرطّب گرمدر کدام زیصث ةّم ُّا ُيیظَ  

 جٍگم ُای ةاراٌی اشحّایی( 4( جایگا             6         شاوان (2        ( ةیاةان0
 

22 
 رخ داد؟ةیً کدام دو کظّر  جٍگ چاندران 

 ایران و اٌگهصحان( 4         ایران و عثياٌی( 6           ایران و ازةک ُا (2ایران و روشیَ          ( 0
 

26 
 کاطان، یزد و ....وجّد داطث.ُای ةافٍدگی ةزرگی در اغفِان،  در دوره ..............................، کارگاه 

 ( طاه عتاس دوم4( طاه جِياشب          6( طاه عتاس اول         2( طاه اشياعیم اول        0
 

24 

 ........................ ةّد. كاجار  اونیً پادطاه  ...................... و آخریً پادطاه زٌدیَ 

           آكا ىديد خان، نطفعهی خان زٌد( 2            کریو خان زٌد، آكا ىديد خان  ( 0

 آكا ىديد خان، کریو خان زٌد( 4         نطفعهی خان زٌد، آكا ىديد خان (6 

 

25 

ِز ةَ شالح ُای جدید و آطٍا ةا فٍّن جٍگی جازه ةَ كهيرو ایران روشیَ ةا ارجظی ىجکدام پادطاه كاجار  در زىان

 خيهَ کرد و پس از ده شال عِدٌاىَ گهصحان را ةَ ایران جديیم کرد؟

 ىظفراندیً طاه( 4         ٌاغر اندیً طاه  (6( ىديد طاه         2( فحدعهی طاه         0

 

 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             . 2درسث             ٌا. 1

 ب
 جای خالی ها:

 ىرگ و ىیر. 8                      . ساوان7                    سال کتیسَ .6                   ٌعف انٍِارُا .5

 . ٌاظر اندیً صاه12            فحدعهی صاه .11                  ائب جتریزی. ظ10. صاه اسياعیم اول          9

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

31 
 عّاىم ىّثر ةر آب و ُّای جِان: 

 . دوری و ٌزدیکی ةَ اكیاٌّس ُا و دریاُا2ید و عرض جغرافیایی               . زاویَ جاةش خّرص1

 . فضار ُّا و جریان  ةاد                       4. ارجفاع از سطح زىیً                                      3

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 
 چای ةیً ایران و روسیَ ىٍعلد صد. ةر اساس ایً كرارداد، سرزىیً ُای ایراٌی صيال رود ارس ةَ جعرف روسیَ درعِد ٌاىَ جرکياٌ

 آىد و ُيچّن ىعاُده گهسحان، ایران از داصحً کضحی جٍگی در دریای ىازٌدران ىدروم و ىجتّر ةَ پرداخث غراىث صد.

 .ةر خسب درجَىدار اسحّا از فاظهَ آن ىکان ةا جغرافیایی ُر ىکان عتارت اسث عرض  31

31 
 ز صب ُاروزُا اكرار ىی گیرد. در ٌحیجَ طّل خّرصید  در ىعرض ٌّر از کره زىیًىٍطلَ وسیع جری ىاه، در ٌیيکره صيانی جیردر اول 

جریً روز سال  جیر ةهٍدعيّدی ىی جاةد. در ٌحیجَ، اول  َ ىدار راس انسرطان در ٌیيکره صيانیید ةىاه، خّرص ةیضحر اسث. در اول جیر

 حاٌی ىی گّیٍد. ن اٌلالب جاةساسث کَ ةَ آ

31 
ىحر دیده ىی صّد کَ ةَ آن ایّان  200ی کو عيق ةا ژرفایی کو جر از ةا خضکی جياس دارٌد، اغهب ٌاخیَ ادر جاُایی کَ اكیاٌّس ُا 

 خضکی یا فالت كاره ىی گّیٍد.

 ىٍطلَ عهفزارُا ةا درخحان جک و ىٍفرد اسث کَ در ىجاورت جٍگم ُای اسحّایی واكع صده اسث.ساوان  31

 ز

 سواالت چهار گسینه ای:

 جٍگم ُای ةاراٌی اسحّایی: 1گسینه. 21            : ظفر، صيانی و جٍّةی4 گسینه. 20

 نطفعهی خان زٌد، آكا ىديد خان :1گسینه. 24             صاه عتاس اول :2گسینه. 23              : ایران و عثياٌی1گسینه. 22

             فحدعهی صاه :3گسینه  .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 پایان ترم نوبت  کلید

 مطالعات اجتماعي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 20/10/1399 امتحان:تاریخ 

 /ععرظتح 10:00ساعت امتحان:

 دكیلَ 40 مدت امتحان:

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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