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 هشخص کنیذ.× ( پاسخ درست  را تا عالهت )  -دستور کار قسوت الف  الف

 ج -6        ج -5          الف -4          ج -3          الف -2          ج -1

 در جاهای خالی کلوات هناسة تنویسیذ. –دستور کار قسوت ب  ب

 هیگَ( 5      حشاستی( 4       گاص ٍ ًفت( 3         ّا چیٌی(2     ػشبستاى( 1

 جوالت درست را تا حرف )د( و جوالت نادرست را تا حرف )ى ( هشخص کنیذ. –دستور کار قسوت ج  ج

 د -3 ى       -2 د   -1

 ی هناسة وصل کنیذ. کلوههر یک از عثارات زیر را ته  –قسوتدستور کار  ت

 تَلیذ خط. 3      اًبَُ تَلیذ.  2         بَدجِ.  1

 .دهیذ کوتاه پاسخ زیرسؤاالت  ته -دستور کار قسوت ث ث

 بسیج( 4    َّا ٍ آب بَدى هتٌَع( 3   اقیاًَس( 2    صفَیِ( 1

 از اصطالحات زیر را تعریف کنیذ. هرکذام –دستور کار قسوت ج ج

 ی ضٌاسٌاهِ گزسًاهِ.داسد ًیاص پاسپَست یا گزسًاهِ بِ بطَد خاسج کطَس اص فشد یک ایٌکِ بشای= گذروامٍ

 .است ضذُ رکش آى دس تَلذش هحل کطَس ٍ فشد هطخصّات کِ است فشد خاسجی

 باضٌذ، استؼواسگش حکَهت تابغ ٍ باضٌذ ًذاضتِ اقتصادی ٍ سیاسی استقالل کِ ّایی سشصهیي بِ= مستعمزٌ

 .گَیٌذ هی
 

 ته سؤاالت زیر پاسخ کاهل دهیذ. –دستور کار قسوت چ چ

 ٍ ًگشاًی باػث.      ًباضذ جاهؼِ ٍ خاًِ،هذسسِ قَاًیي ٍ هقشسات بشخالف.    ًباضذ دیٌی دستَسّای بشخالف(  1

 ٍجَد بِ دسدسشی ٍ هطکل خَدم ٍ دیگشاى بشای.   ًضًذ لطوِ دیگشاى یا ٍ هي سالهت بِ   .ًباضذ خاًَادُ ًاسضایتی

 (.بىًیسد را مًارد اس مًرد )سٍ .  ًیاٍسد

 .      ًکشدى بستِ ٍ باص صیاد سا یخچال دس                   .  اضافی ّای الهپ کشدى خاهَش ( 2

 باس اٍج یا پیک ساػت دس بشقی ٍسایل اص کشدى استفادُ کوتش         هصشف  کن ّای الهپ اص کشدى استفادُ

 (.بىًیسد را مًارد اس مًرد دي)

 هَسد کافی است ( 2)       دسس خَاًذى        تفشیح ٍ سشگشهی         کشدى ػبادت        خَاب ٍ استشاحت(3

 هَسد کافی است ( 2)                                                     ( ّش هَسد صحیح، هی تَاًذ باضذ.4

 َص کشدى ٍ....ایجادهطکالت جسوی: ضؼیف ضذى چطن، ایجاد پطت خویذُ یا ػادت بِ ق

 ایجاد ًاساحتی ّای سٍحی ٍ سٍاًی: خَاب ّای پشیطاى، ایجاد استشس ٍ اضطشاب ٍ .... 

 اص بیي سفتي ٍقت، ػذم استباط هفیذ ٍ هؤثش با خاًَادُ 

آًْا سشصهیي ّا سا  ٍبا ّذف غاست هٌابغ بْاًِ ی آباد کشدى، ٍ بِ حولِ ی ًظاهی( آًْا بِ سشصهیي ّای دیگش 5

 اضغال هی کشدًذ.

 باضذ. بِ ًفغ خَضاىکشدُ اًذ کِ  یا سٍابطی با آًْا بشقشاسگشفتِ ٍ  اهتیاصاتیگاّی ًیض اص کطَسّای دیگش 

 هَسد کافی است ( 1) 

 هطالعات اجتواعی آزهوى درس:  پاسخناهه

 پایه: ششن
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کار زعزی و گرامی خدا قّوت   هم

 نوودار علّت و هعلولی زیر را کاهل کنیذ. -دستور کار قسوت ح ح
 

 کافیست. سیز مًارد اس مًرد دي     دالیل حولِ ی ػشاق بِ ایشاى  ومًدار :

 قطغ هٌافغ استؼواسگشاى دس ایشاى                          -1

 حوایت اص هشدم فلسطیي ٍ ایٌکِ ایشاى یاٍس هظلَهاى دس جْاى ضذ.      -2

 تاصُ ضکل گشفتي سپاُ پاسذاساى ٍػذم آهادگی استص ٍ سپاُ ٍ هجّْض ًبَدى آى ّا -3
 

 تا توجّه ته خط زهاى زیر، ته سؤاالت پاسخ دهیذ. -خدستور کار قسوت  خ

 

 073 در سیىا ابه تًلد(ب  :   ویمٍ ديم قزن سًمتَلذ صکشیّای ساصیخطّ سمان:      الف(
 

         

          033        033      033            033         033            033             3 

  

 

 

 را روی نقشه تنویسیذ. شذه خواستههوارد  د دستور کار قسوت د

 وقشٍ

 . اسًٍذ سٍد3.  بٌذس ػباس                     2 . دسیاچِ ی خضس 1           
 

آرسيیم مًفّقیّت 

 تًست.
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