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 بارم اجباري ( 11تا 7اختیاري و سواالت فصل  6تا1سواالت ) فصل  ردیف

 (19)سورة نحل آیه «  َو هللاُ َیعلَُم ما ُتِسّروَن و ما ُتعلِنوَن : و خدا می داند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید» 

 

 . بدهيدپاسخ مناسب انتخاب کرده ، به طور کامل و به دقت ،   را  فقط دو فصلاختياري است که  اول تا ششمفصل  از لطفاً  ، قيت براي شماضمن آرزوي موفّ عزیز : اندانش آموز

ول
ل ا

فص
 

 

 25/0 غ     ص               .است زمین انتقالی حرکت نتایج از،  ها فصل پیدایش-1

 25/0  غ        ص        .دارند متفاوتی رسمی ساعتدارند ،   قرار قاچ یک داخل که النهارهایی نصف -2

 5/0 جلو؟ یا بکشیم عقب را خود ساعت باید کنیم سفر لبنان به  ، ایران از بخواهیم ما اگر-3

 5/1 .دهید نشان را جغرافیایی عرض و  غرافیاییطول ج آن روی بر و کنید ترسیمجغرافیای  کره یک-4

دوم
صل 

ف
 

 5/0    غ          ص            است. شترینسبت به آب ها ب نیزم یها یوسعت خشک-5 

  5/0 د .ریگ ی........ صورت م.....................ی هیدر ال،  ییآب و هوا راتییاز تغ یاریابرها و بس لیتشک-6

 5/0 .دیذکر کن لیدل کیانسان ها قرار گرفتند؟  یمهر یمورد ب  انوسهایکه اق مییگو یامروزه م چرا-7

 1 .دیده حی؟ توضداردمنطقه  کی یدر آب و هوا یریچه تاث اهایها و در انوسیبه اق یکیو نزد یدور-8

وم
ل س

فص
 

 
 .دیرا با کلمه مناسب پر کن یخال ی، جاها دیبوم هاکه با آنها آشنا شده ا ستیاستفاده از نام  انواع ز با -9
 ............ مشهور آن است یاهیگ یهاوباب از گونه/ب : بائ .............. بوم جهان است ستیز نیتر گستردهلف: ا

     ................ جهان را دارد یستیتنوع ز نیشتریب... د:........ کم است اریآن بس انهیارش سالب نزایو م ریفق یاهیگ پوششج: 

1 

 مورد(2. )دیسیبوم ها را بنو ستیز عوامل موثر در تنوع-10
 

1 

 یکی از روش های استفاده ی خردمندانه ، از منابع طیبعی را بنویسید.-11
 

5/0 
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ارم
چه

صل 
 ف

 

 25/0  غ         ص           جهان است. یموثر در نابرابر یکردن کشورها از جمله عوامل داخل همرعمست-12

 ؟جامعه است  کیسالمت و بهداشت  تینشان دهنده وضع ریاز موارد ز کی کدام-13
  یاقتصاد یها تیفعال زانیمد:   گی  به زند دیامج:         درآمد و رفاه ب:      و سواد   آموزش الف:

25/0 

 .دیکن یدسته بندرا  دهشمشهر در  تیموثر درجذب جمع یعیوامل طبوع یعوامل انسان -14
 

1 

 کشورها نگران کننده است؟ یبرا،  یو رشد منف تیکاهش رشد جمع چرا-15
 

1 

جم
ل پن

فص
 

 .دیسینام پادشاه را بنو ، باشد یم یمربوط به پادشاهان صفو ریاقدامات ز -16
 . ...................  کردن  سپاه قزلباش به توپ و تفنگ مجهز  ب:      /      .......................نیبه قزو تختیانتقال پا الف:

 ............... گسترش تجارت د:         /        ..................... عهیکردن مذهب ش یرسمج: 

   1 

 مورد شد؟ نیدر ا یماندن آثار ارزشمند یجا رمورد توجه پادشاهان بود و باعث ب ، هیعلم در دوره صفو کدام-17
  علم طب د:               خیتار معل ج:              علم نجومب:               اتیادب علم الف:

5/0 

 1 .دیسیرا بنو هیدرآمد حکومت صفو منابع-18

شم
ل ش

فص
 

 5/0           جدا شد. رانیاز ا .  .  .  .  .ی  .  .   .  .  .  رود ارس بر اساس عهدنامه  یشمال یها نیسرزم-19

 5/0 .دیخود برگز یرا برا ایالرعا لیوک لقب. . . . . . . . . . . . -20

 5/0 بود. .  .  .   .  .  .  .  .    اقدامات نیمهمتر ازمدرسه ی دارالفنون  سیتاس -21

 داشت؟ یتیچه اهم یو اجتماع یاسینهضت تنباکو از نظر س تیموفق-22
 

1 
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 فصل هفتم
 5/0 غ     ص           .رسید پایان به متحدین پیروزی با اول جهانی جنگ 1
 5/0 .داشت نام.......... ............. شد بسته توپ به مجلس او ، دستور به ،کهمشروطه  مخالف پادشاه 2
  ؟یستن مشروطه نهضت آستانه ی در ایران اوضاع دهنده ی نشان گزینه ، کدام 3

  کشور امور اصالح برای روحانیت و علما ب: تالش            اقتصادی ایران و اجتماعی سیاسی ، الف: افول اوضاع
  گرایی غرب و غربی هایاندیشه با روشنفکران د: مبارزه ی  ایران  حکومت تضعیف برای استعمارگر کشورهای تالش ج:

5/0 

 بود؟ حکومتی چگونه مشروطه پادشاهی نظام 4
 

1 

 .بنویسید را مورد3،  ایران بر اول جهانی جنگ پیامدهای و آثار از 5
 

5/1 

 فصل هشتم

 5/0 غ .صگرفت صورت اطالعات روزنامه خمینی )ره(در  امام به نسبت آمیز ، توهین مقاله انتشار علت تبریز به مردم قیام 6

 یک مورد اضافی است( )؟ به هم وصل کنید .  دارد وجود های سمت چپ ارتباط ی سمت راست با گزینه ها گزینه کدام بین 7
 قم ، تهران شهرهای در مردم تظاهرات الف:                                                                                                     
 1-کریم                                      قرآن به سوگند حذفب:                                            والیتی و ایالتی های انجمن نامه تصویب             
 2-ترکیه به( ره) خمینی امام تبعید پ:                               گانه                                      شش اصول 
 3-کشور در اعتصابات و تظاهرات گسترش ج:                                                                 1342 خرداد 15 قیام                                                       
 4-(ره) خمینی امام دستگیری:   چ                              (                        سپاری قضاوت) کاپیتوالسیون                                                                             

1 

 .) دومورد (دیسیرا بنو یاسالم یجمهور ینظام نوپا یانحراف و نابود یدشمنان برا یهاسهیها و دساز توطئه  8

1-                      .  .   .   .   .   .   .   .   .   .2-   .   .   . .  .  .   .   .   .   .   .  

1 

 و اهداف  ، چه گرفت صورت( ره) خمینی امام فرمان به انقالب پیروزی از پس انقالبی که نهادهای شکل گیری شما نظر به  9
 . .  .  .  .  .  .  .داشت؟) دو مورد(             .   .    .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   دنبال به را نیاتی

5/0 
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10 
 

 ؟ است نادرست گزینه کدام

 .ردیگ یشکل م ، ارتباط با افراد قیما از طر یاجتماع تیهوب:    گذارد. یآنها اثر م یروان اتیافراد بر خصوص یجسمان یها یژگیوالف:

 هستند. یجسمان ریغ یها یژگیهمان و یو روان یاخالق یها یژگد: ی .ردیگ یجامعه شکل م یو ارزش ها دیافراد بر اساس عقا یفرد تیهوج: 

5/0 

 .کنید مقایسه هویت انتسابی هایویژگی با را هویت اکتسابی های ویژگی 11

                                                                                                                                                                     

1 

  .کنید تکمیل را آن دهدمی نشان را ملت یک هویت عناصر ترین عمده مقابل شکل 12

                 ؟                                                         

 ؟                                                                                               

1 

 

 

 5/0 می دهید؟ قرار اولویت در را  ویژگی کدام ، کنید معرفی دیگر کشورهای مردم به را ایرانی هویت های ویژگی بخواهید شما اگر 13

 فصل دهم

 مشخص کنید. ✔ با عالمت را صحیح جمالتفقط     14

 . است دینی اعتقادات و ایمان به توجه همسرگزینی در عامل مهمترین اسالم دیدگاه از .1

 داشتند. فرزندان همسرگزینی در کمتری نقش ، خانواده ها گذشته در.2 

 .خدا از نافرمانی است مگر در واجب شرایطی هر در والدین ،  از اطاعت.3 

5/0 

 5/0  ست؟یهدف ازدواج چ نیقرآن ، مهمتر دگاهیاز د 15
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 ملی تهوی
 مکان
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نیازهای خانواده  تهیه برای کافی بنابراین درآمد. داده است  دست از را خود مشتریان از خیلی محمد ، پدر کرونا بیماری خاطر به 16
  .شود پیروز بر مشکالت پیش آمده ، بتواند تا کنید کمک محمد .اگر قرار باشد شما به اند شده روبرو مالی مشکالت با محمد ندارد.خانواده ی

 (مورد دو) کنید؟  می پیشنهاداو یا اعضای خانواده اش  به را مواردی چه شما
 

1 

 فصل یازدهم

 5/0 .شود می نامیده................... کنندمی پرداخت دولتی و اداری هایدستگاه از خدمات دریافت مقابل در شهروندان که مبلغی 17
را  زیر ، سمت چپ جدولبا استفاده از موارد . باشد یم(از جامعه  یبه عنوان عضو) شما  یمربوط به انواع حقوق شهروند  ریجدول ز 18

 (یاسیحق مشارکت س – یحقوق فرهنگ- ییعدالت قضا - یاجتماع نیتام - یقانون عدالت)    .دیکن لیتکم

  .داشته باشم لیمن حق دارم در دادگاه وک-1
  .برخوردار باشم ستهیشا تیو ترب میدارم از تعل حقمن -2
  .در انتخابات شرکت کنم ندهیحق دارم در آ من-3
   .نباشد ضیتبع گرانیمن و د نیحق دارم در جامعه ب من-4

1 

 .دهید توضیح چیست؟ اجتماعی تامین و رفاه از برخورداری حق از منظور 19

 

1 

 بنویسید. دو مورددهد ،  انجام را آنها باید که دارد تعهداتی و ، تکالیف شهروندی حقوق قبال در هرشهروندی 20

                                                                                                             تکالیف شهروندان       

5/0 

 20 بارمموفق باشيد                                                                   جمع                                                                                  5صفحه
 .سربرگ، سؤال و راهنمای تصحیح اين درس را مشاهده نماينددانش آموزان عزيز و همکاران محترم مي توانند با مراجعه به سايت مندرج در 

 گذاریتصحیح و نمره

 نام و نام خانوادگي
 / دبیر مصحّح        

 نمره نهايي پس از رسیدگي به اعتراضات

 نام و نام خانوادگي 
 دبیر /مصحّح

 
 
 
 
 

  با حروف با عدد  با حروف

 




