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بارم سؤاالت
 

1 

 ی خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.هاجا

  هرگز از نام شاه برای خود استفاده نکرد و خود را وکیل الرعایا نامید. ...............................  الف. 

   انتقال داد. را از تبریز به قزوینپایتخت ....................................  ب.

     .گفتندنیز می ................................. او ه ب کهعد از شاه، وزیر بزرگ قرار داشت بج. 

    فاصله هر مکان از نصف النهار مبدا را  ....................................... می گویند.د. 

2 
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 د.نمایی ت زیر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتخابالتوجه به جم با

  الدین اسدآبادی( پایه گذار مدارس براساس روشهای جدید تعلیم و تربیت در ایران. سید جمال –) میرزا حسن رشدیه . الف

     شاه تهماسب ( حکومت صفویان را تثبیت نمود. –) شاه عباس . ب

       کیوان( جز سیارات درونی منظومه راه شیری هستند. –)تیر  ج. 

   گویند.می اتمسفر( -گیرند، )لیتوسفریی که دورتا دور زمین را در بر میبه گازهاد. 
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 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

      بیدل دهلوی و صائب تبریزی از جمله شاعران سبک هندی هستند.الف. 

     منطقه سرد جغرافیای در مجاورت استوا قرار دارد.. ب

     های آتشفشانی است.ها و کوهها، رشته کوهخوردگیهای زمین، ایجاد چینقهاز نتایج حرک ور ج. 

   .اند و طول مساوی دارنداز قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده هستند که ای فرضیهدایرها نیمهارهالن نصفد. 
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 واژگان زیر را تعریف کنید. 

    :الف. شیب قاره

 

  :وضعیب. حرکت 

2 

5 

 شاخص توسعه انسانی چیست؟ توضیخ دهید
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6 

 مهاجرت یعنی چه ؟ انواع آن را نام ببرید.
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 نام ببرید.  ،دو مورد از مشکالتی را که رشد سریع شهرنشینی بدون برنامه ریزی در پی دارد
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 2از  1صفحه ی 

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

 م/نهمقطع و رشته: متوسطه اول

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال: 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 سرای دانش واحد مرزداراندبیرستان غیردولتی پسرانه 

 2042 -2042سال تحصيلی  پایان نوبت اولآزمون 

 

 3نام درس: مطالعات اجتماعی

 نام دبیر: نوید میرصادقی

 11/1011/ 11امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه  04مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 

 نمره 21جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

8 

 .ره صفوی را نام ببریدمورد از جشنها و آئینهای دو دو
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  یعنی چه؟زیست بوم 
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 شوند را نام ببرید. ها میمهم ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه
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 بنویسد.  در اورپا نتایج انقالب صنعتی را
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 چهار مورد از اقدامات امیرکبیر را بنویسید. 
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 2از  2صفحه ی 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 جای خالی را با عبارت مناسب پر نمایید.

 خان زندکریم نامید.نکرد و خود را وکیل الرعایا استفاده گز از نام شاه برای خود هر ...............................  الف. 

 هماسبت شاه  تقال داد.نا را از تبریز به قزوینپایتخت ....................................  ب.

 اد الدولهاعتم    .گفتندنیز می ................................. او ه ب کهعد از شاه، وزیر بزرگ قرار داشت بج. 

 طول جغرافیایی   گویند. ............ میهر مکان از نصف النهار مبدا را  ...........................فاصله د. 
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 د.خاب نماییت زیر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتالمتوجه به ج با

یرزا م م و تربیت در ایران. براساس روشهای جدید تعلیایه گذار مدارس پ الدین اسدآبادی(جمالسید  – ) میرزا حسن رشدیه. الف

  دیه.حسن رش
 هماسبتشاه     ان را تثبیت نمود.یفوحکومت صتهماسب ( شاه  –س ) شاه عبا. ب

 یرت       ظومه راه شیری هستند.منجز سیارات درونی  کیوان( –)تیر   .ج

 اتمسفر  گویند.می (فرمسات -گیرند، )لیتوسفربه گازهایی که دورتا دور زمین را در بر مید. 
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 د. را مشخص کنینادرستی عبارات زیر  درستی یا

 درست      .ستنده شاعران سبک هندی هبیدل دهلوی و صائب تبریزی از جملالف. 

 نادرست      جاورت استوا قرار دارد.منطقه سرد جغرافیای در م. ب

   درست     های آتشفشانی است.ها و کوهته کوهها، رشخوردگین، ایجاد چینهای زمیاز نتایج حرک ورقه ج. 

 درست  .و طول مساوی دارندد انطب شمال تا قطب جنوب کشیده شدهاز ق هستند که ای فرضیهدایرها نیمهارهالن نصفد. 

4 
 یر را تعریف کنید. ان زواژگ

 .گویند می قاره شیب بخش این به شود؛ می زیاد شیب ناگهان قاره فالت از بعد   :الف. شیب قاره

 دشین به دور خوحرکت زم :وضعیب. حرکت 
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 شاخص توسعه انسانی چیست؟ توضیخ دهید

 بهداشتیقتصادی، عامل اه آنها با توجه به سه ا و مقایسهیت و کیفیت زندگی در کشوروضع هبردن ببرای پیتوسعه انسانی شاخص 

 در آن موارد زیر اندازهگیری می شود هنگی مطرح شده است کهو فر 

 ــ سواد و آموزش3 زندگی یا متوسط طول عمر  بهــ امید 2درآمد و رفاه  -1
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 انواع آن را نام ببرید.؟ مهاجرت یعنی چه 

 .منظور کار یا زندگیه جای دیگر ب به اجرت یعنی رفتن مردم از جایی هم

 خارجیمهاجرت  –جرت داخلی مها

 جباریجرت اختیاری و مهاجرت امها

  مورد از مشکالتی را که رشد سریع شهرنشینی بدون برنامه ریزی در پی دارد را نام ببرید.دو  7

 هایش بی خانمانه شهرها و افزاینی در حومزاغه نش -فزایش اختالف طبقاتیا -آلودگی هوا -ترافیک سنگین

 .م ببریدمورد از جشنها و آئینهای دوره صفوی را نا دو 8

 ماه محرم و صفر هاینوروز و عزاداری

  چه؟یعنی زیست بوم  9

 اند. ردهو ناحیه مشخصی به وجود آو سیع جغرافیای که در آن انواع خاصی از جانوران و گیاهان زندگی می کنندناحیه و

11 

 وند را نام ببرید. شها میمهم ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه

 محیطی زیست هایه به جبنهریزی و توج ها بدون برنامها و سدها، ساختن پل، جاده، ساختمانهوستاو ر شهرهایجاد و گسترش ا

  اههکارخاندر  صنعتی و تولید انبوه کاال فعالیتهای 

 هلمصرفگرایی و تولید انبوه زبا

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 2042-2041سال تحصیلي  اولنوبت پایان سؤاالت  کلید

 3نام درس: مطالعات اجتماعي

 نوید میرصادقينام دبیر: 

 21/24/2042  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  448:ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 

 

https://hamyar.in/ همیار



 

 .شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات 
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 بنویسد.  در اورپا نقالب صنعتی رانتایج ا

را در تولید گرفت. ازاینرو، سرعت و  ای دستیهجای نیروی انسان و ابزارای صنعتی ه، نیروی ماشین و ابزارصنعتی  در نتیجه انقالب

طغیانگری   جهای اروپایی و در نتیهقدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی کشور ب صنعتی موجب افزایشیش یافت. انقالمیزان تولید افزا

 بی داشتند جلب کرد. واد اولیه و یا بازار مصرف مناسمها را به کشورهایی که نیروی انسانی و جه آنو تو آنان شد
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 اقدامات امیرکبیر را بنویسید. رد از چهار مو

 و کارکنان دولت و تعیین حقوق برای آنان مهارشوهخواری و پیشکش گرفتن توسط مقامنع  -1

 ا هایالت حکومت فروش منع  -2

 زادگان، درباریان و...هحقوق و مستمری شاه، شا کاهش -3

 هکارخان تأسیس و منظم سپاه ایجاد برای شتال -4

 رعایت حقوق مردم برقراری عدالت و به جدی  جه تو و قضایی امور اصلح  -5

 جه متهماننع شکنم -6

 هاوسعه چاپخانهپایی و تترجمه کتابهای ارو -7

 امضاء:            نوید میرصادقی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :

https://hamyar.in/ همیار


