
 



 



 



 

 باسمه تعالي 

 مهر آموزشگاه نمره  .....................................   آموزشگاه .............................. آموزش و پرورش    اداره

   رشته: پايه: درس: سواالت ارزشيابي نوبت: 

 دقيقه           مدت امتحان:     تاريخ آزمون:  صفحه            سوال در     شامل    

 آموزگار دبير / نام   شماره صندلي شماره كالس  خانوادگي  منا نام 

     
 

 بارم سؤاالت  رديف 
 

  1400سری الف مطالعات اجتماعي  پاسخنامه 1

  سواالت اختياری  2

3 

 فصل اول

 بوجود آمدن فصل های مختلف -رشيد حركت انتقالي:حركت زمين به دور خو -1

 نمره 1(/.25)هرمورد  د آمدن روز و شبپدي -حركت زمين به دور خود حركت وضعي:

 نمره /.(5سيارات دروني )-2

 نمره 1داء بر حسب درجه رت است از فاصله آن مکان با نصف النهار مبعبا-3

 

5/2 

4 

 فصل دوم 

 نمره /.(5يدروسفر)ه-1

 مين  از سطح زارتفاع  –و نزديکي به اقيانوس ها و دريا ها دوری    –زاويه تابش خورشيد و عرض جغرافيايي  -2

 نمره 1/.( 25فشار هوا و جريان باد )هر مورد 

 نمره 1)هر مورد نيم نمره(  و دمای كم در اعماق آبتاريکي   –فشار زياد آب  -3

5/2 

5 

 فصل سوم 

 /. 5تايگا /. ب: 5ساوانالف: -1

 /.نمره 5/.( 25مورد دو مورد هر  خاک )جنس  –ارتفاع زمين  ميزان  –شکل ناهمواری ها -  آب وهوا-2

رايي و  گمصرف -فعاليت های صنعتي و توليد انبوه كاال ها  -اختن پل و جاده گسترش شهرها و ساد و ايج-3

 نمره 1/.(5مورد هر مورد 2و تجارت اعضای بدن حيوانات )شکار  –توليد انبوه زباله 

5/2 

6 

 فصل چهارم

 /. نمره 5سالمت و بهداشت  4گزينه  -1

 . نمره( /5تغذيه )هر مورد بهبود  –بهبود بهداشت -2

 /.نمره(5مورد هر مورد 2سواد و آموزش )-به زندگي يا متوسط طول عمر  اميد  –ه درآمد و رفا-3

5/2 

7 

 فصل پنجم

گيری  و دراختالف  –بازداشتن شاهزادگان از حکومت واليت ها -كشتن و كور كردن شاهزادگانسياست -1

 /.( 5بين مقام های كشوری و لشکری )ذكر يک مورد  

 مره/. ن5ه عباس گزينه ج شا-2

 /. نمره 5راه ها و كاروانسراها )دو مورد هر مورد ايجاد  –نظم و امنيت وجود  –يکپارچه بودن سرزمين ايران -3

 /.نمره(5گزينه ص )-4

5/2 

8 
 فصل ششم

 نمره1( /.25گنجه )هر مورد -باكو  –داغستان  -گرجستان-1
5/2 



 

9 

 /. 5 الرعايا لوكي -2

كتاب هايي در موضوع تاريخ  ترجمه -و فنون جديدی علوم لستان برای فراگيرفرستادن افرادی به انگ-3

 نمره 1های اروپايي ) ذكر يک مورد كافي است( كشور

 

  اجباری سواالت پاسخنامه   10

11 

 فصل هفتم

 /.5گزينه ب مظفرالدين شاه  -1

 نمره  1برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان -2

تي و آشفتگي اوضاع ايران، ضعف دولت مركزی به نهايت رسيد،نا فرماني از دولت مركزی گسترش  بي ثبا-3

مورد هر  3دار.)ذكری واگيريافت،امنيت و آسايش مردم از بين رفت،قحطي،فقر،گرسنگي و شيوع بيماری ها

 نمره  5/1/. نمره (5مورد 

 نمره 1( /.25آمريکا )هر مورد  -سيه(شوروی)ر-نسهفرا-انگلستان-4

4 

12 

 فصل هشتم

 نمره 1(/. نمره5هر مورد )ي)ره( ب:وحدت ملت ج: رهبری قاطع امام خمين-1

 /. نمره5گزينه ب: تدوين قانون اساسي -2

د  دفاع از آرمان های انقالب اسالمي و مرز و بوم كشور )هر مور سپاه پاسداران و بسيج مستضعفان با هدف -3

 داخل جدول هم نوشتند نمره داده شود(  106صفحه  البته اگر نهادهای ). نمره( /5

 /. نمره5توهین آمیز نسبت به امام خمینی  هانتشار مقال -4

3 

13 

 فصل نهم

 نمره1/.( 25)هر مورد    جسماني د:                 رواني :  ج       رواني ب:       جسمانيالف: -1

 ( ./5هنگي غني )دو مورد هر مورد ميراث فرتاريخ طوالني و  -زبان فارسي -ان بودن مسلم  -سرزمين ايران-2

 نمره 1از خود  احساس آگاهي و شناخت -3

 

3 

14 

 فصل دهم

 /. نمره( 5صحيح همسر ) -1

حال يکديگر خبر  روند و از ديد خويشاوندان خود بو باز  د به ديدراارحام اين است كه اف منظور از صله-2

 /. نمره 5بگيرند. 

لذت ارتباطات  -الگوبرداری از رفتارهای خواهر وبرادر-داشتن هم بازی -افزايش تجربه اجتماعي شدن  -3

ت )دو  و عمه خواهند داش  اييفرزندان انها عمو،خاله،د –حمايت و محبت برادر و خواهر -وسيع خانوادگي 

 نمره1نمره( /.5 مورد هر مورد

2 

15 

 زدهمفصل يا

 /. نمره5 ج  پرداخت عوارض گزينه  -1

مبلغي است كه شهروندان بر اساس قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت مي كنند تا صرف هزينه  -2

 نمره1. عمومي كشور شودهای 

ها و   يمايي پ در راهشركت  –وانجمن های سياسي  عضويت و همکاری در احزاب -شركت در انتخابات-3

 نمره  5/1 /. نمره(5مورد هر مورد 3) تظاهرات

3 

 » موفق باشيد « 

 


