
 
 
 
 
 
 

 

 بارم امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس ردیف
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 صحیح یا غلط تودن عثارات زیر را مشخص کنیذ.

ٍ سٍیکشد اًسبى ّب ثِ عشصِ فشٌّگ ثطشی ساُ یبفتِ ٍ ًوَدی فشٌّگی ٍ تبسیخی پیذا هی اسصش ّب ٍ عقبیذ اسالهی ثب پزیشش .  الف

 کٌٌذ.

 غلجِ ی ًظبهی قَم غبلت دس ّوِ ی هَاسد ثسط فشٌّگی قَم غبلت سا ثِ دًجبل ًوی آٍسد.ة .  

 قذست سیبسی جَاهع اسالهی قجل اص استعوبس ثب قذست دٍلتْبی غشثی پیًَذ خَسدُ ثَد. . ج

 .سکَالسیسن آضکبس، پشٍتستبًتیسن هی ثبضذپیبهذ  . د

 دس قشٍى ٍسطی، سفتبسّبی دًیَی ًظبم فئَدالی تَجیِ دیٌی هی ضذ.  ُ. 

 َّیت دٍلت، هلت ّبی جذیذ ثش خالف حکَهت ّبی پیطیي َّیتی دیٌی ٍ هعٌَی ثَد. .ٍ 
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 عثارات زیر را تا واشگان مناسة کامل کنیذ.

 .......................... سا ضکل هی دّذ کِ اص آى ثب عٌَاى جبهعِ ی جْبًی ًیض یبد هی کٌٌذ.الف. ًظبم جْبًی 

 .است..........................  دًیبگشاییاص ًتبیج هٌطقی  .ة

 ٍ ........................... است. ........................... سٍضٌگشی ًبظش ثِ سٍش سٍیبسٍیی ثب  .ج

 
 

2 

 

3 

 گسینه ی صحیح را انتخاب کنیذ.

 .......................... دس طی قشٍى ٍسطی؟ ًبدسست استضیٌِ ّبی صیش الف. کذام یک اص گ

 .اسثبة کلیسب ًَعی دًیبگشٍی ٍ سکَالسیسن عولی سا دًجبل هی کشدًذ (1

 .اسثبة کلیسب ثِ ثْبًِ ایوبى ٍ ٍحی عقل سا اص اعتجبس هی اًذاختٌذ (2

 .اص ضعبسّب ٍ هفبّین هعٌَی ٍ تَحیذی پَضص هی گشفتٌذ کلیسباسثبة  (3

 .( اسثبة کلیسب ثِ تذسیج دخبلت دیي دس اهَس دًیَی سا اًکبس کشدًذ4

 

 ة. کذام گضیٌِ ثیبى گش قذم گزاضتي ثِ جْبى اجتوبعی ٍ فشٌّگی است؟

 اًذیطیذى دسثبسُ ی هسبلِ ای خبظ ( 1

 ثیبى اًذیطِ ثِ صَست گفتبس ٍ ًَضتبس ( 2

 تفسیش هسبئل سٍصهشُ ی صًذگی ثِ کوک عقبیذ ٍ اسصش ّب ( 3

 پذیذ آٍسدى ًَعی خبظ اص عقبیذ ٍ خصَصیبت رٌّی ( 4
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 چهارم انســـانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...........شماره داوطلب: ....................

 صفحه 2 صفحه سؤال:تعداد 

 

می اریان  جمهوری اسال

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                                                                     دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                                                                                   

 32 -33سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  علوم اجتماعینام درس: 

 بيــدقی  نام دبير:

 03/10/1333: امتحان تاریخ

 / عصشصجح  8 ساعت امتحان:

 دقيقه  80 : مدت امتحان

 ادامه ی سواالت 

اپلیکیشن پادرس 



 نمره 02جمع بارم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ، دلت رپامید  . . . دلت را هب خدا بسپار هک ردیایی از امید است
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 مفاهیم را ته عثارات مناسة آن ها وصل کنیذ.

 عثارات مفاهیم

 استعوبسگشاى  ٍ پٌْبى هجشیبى  حضَس آضکبس  استعوبس قذین

 .اًذاستعوبس گشاى ٍ هجشیبى ّش دٍ پٌْبى  استعوبس ًَ

 حضَس هستقین ٍ آضکبس استعوبس گشاى استعوبس فشاًَ

 ًَعی جْبى گطبیی ٍ اهپشاطَسی است. استعوبس

  جْبًی ضذى
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 ته سواالت تشریحی زیر پاسخ کامل دهیذ.

 قبئل ًیستٌذ سا تَضیح دّیذ. َم تفبٍتی ٍاقعیلدیذگبُ گشٍّی کِ ثیي ع -1

آهَصش علَم طجیعی ٍ داًص ّبی  ؟تشثیت ًخجگبى کطَسّبی غیش غشثی تَسط جْبى غشة ثب کذام اّذاف اًجبم هی ضَد -2

 ساّجشدی اص سَی جَاهع غشثی ثِ کطَسّبی غیش غشثی چگًَِ صَست هی گیشد؟

 .حقَق اًسبًی ٍ حقَق ثطش سا هقبیسِ کٌیذ -3

 ؟ایجبد جٌجص عذم تعْذ ًطبًِ ی چیست  -4

ٍ آًْب ثشای ایي هٌظَس اص کذام  ؟ تَسط دٍلتْبی غشثی چِ ثَد علت دس ّن ضکستي هقبٍهت ّبی فشٌّگی جَاهع غیش غشثی -5

 ؟ عَاهل استفبدُ کشدًذ

 دئیسن حبصل چیست؟ -6

 دس ًظبم جْبًی استعوبس چگًَِ ثَد؟ "ایشاى "ضشایط ادغبم کطَس -7

ًَِ هعٌبی ساستیي خَد سا پیذا        هی سا تعشیف کٌیذ ٍ تَضیح دّیذ چگ "حشیت"هطلَة جْبًی  اص ٍیژگی ّبی فشٌّگ -8

 ؟کٌذ
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اپلیکیشن پادرس 



 
 
 
 
 
 
 

 

فرد
ی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

 غ ٍ(          ظ(ُ       غ  (د        غ (ج      ظ  (ب          ظ (الف 1

 ضٌاخت -ج( حقیقت    ب( اٍهاًسن   هحیط بیي الوللی     الف(  2

 2گشیٌِ ب(    4گشیٌِ الف(  3
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 حضَر هستقین ٍ آضکار استعوارگزاى :استعوار قذین 

 حضَر آضکار هجزیاى ٍ پٌْاى استعوارگزاى: استعوار ًَ 

 استعوار گزاى ٍ هجزیاى ّز دٍ پٌْاى اًذ: استعوار فزاًَ  

 استعوار : ًَعی جْاى گطایی ٍ اهپزاطَری است
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 کتاب درسی 8دیذگاُ گزٍُ اٍل ظ -1

ع غزبی بخطی اس علَم با تثبیت هزجعیت علوی غزب ٍ تَسیع ّذفوٌذ علَم طبیعی ٍ اًساًی اًجام هی ضَد ، جَاه-2

طبیعی را کِ هَرد ًیاس بزای خذهت رساًی بِ کاالّای غزبی است بِ کطَرّای در حال تَسعِ آهَسش هی دٌّذ ٍلی اس 

 آهَسش داًص ّایی کِ بزای آى ّا ًقص راّبزدی دارد خَدداری هی کٌٌذ.

 44ظ -3

 61ظ -4

 سًَزیبِ خذهت گزفتي هبلغاى هذّبی ٍ ساسهاى ّای فزاها 55ٍ51ظ -5

 37ظ -6

 ، ادغام جَاهع در ًظام جْاًی استعوار53ظ -7

 حزیت ٍ آسادی 14ٍ15ظ  -8

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان
 93-94سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 علوم اجتماعینام درس: 
 بیدقي نام دبیر:

    09/10/1393 :امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 8ساعت امتحان:
 دقیقه 80 :امتحانمدت 

اپلیکیشن پادرس 


