
 

 
 

 

هایصحیحوغلطراهشخصکنید.گساره* 1

 اًَاع ػىَالسیؼن اػت.( وٌاس گزاؿتي ٍحی ٍ ؿَْد، هجِ هـتشن ّوِ 1-1

 دّذ. ( كْیًَیؼن، واًَى ثشٍت ٍ لذست سا ّذف لشاس هی2-1

 .ؿًَذ هیّا دفاع ًوایذ، دچاس ًؼثیت فشٌّگی  ّای والى آى فالذ ػمالًیتی تاؿٌذ وِ اص اسصؽ ّا فشٌّگ( اگش 3-1

 ٍ ًظام جْاًی تخـیذ. الوللی تیيذّن ٍ تیؼتن ؿىل جذیذی تِ سٍاتظ ّف ّای ػذُظَْس فشٌّگ غشب دس ( 4-1

 ًاهٌذ. ( هتفىشاى هؼلواى، جْاى ػیٌی سا جْاى فشٌّگی هی(5-1

 ای تَد، ٍلی تؼذ اص اػتؼواس تِ اػتثذاد اػتؼواسی تذل ؿذ.  اص اػتؼواس، تیـتش لَهی ٍ لثیلِ لثل تا( لذست ػیاػی جَاهغ اػالهی 6-1
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 ًوشُ( 5/0) ّش گضیٌِ  ای:گسینه4سؤاالت* 

ؿَد ٍ ّش  آیذ، هشتَط اػت تِ ............... اػت. جْاى فشٌّگی دس تشاتش ................ لشاس دادُ هی ّش چِ تا اًذیـِ ٍ ػول اًؼاى پذیذ هی (1-2

 ّا ٍجَد داؿتِ اػت. وٌذ. جْاى ................ پیؾ اص اًؼاى هؼائل سٍصهشُ خَد سا تفؼیش هی ّای خَد ػمایذ ٍ اسصؽفشد تش اػاع 

رٌّی –جْاى اًؼاًی  –ب( جْاى اجتواػی                               رٌّی    –جْاى ػیٌی  –الف( جْاى اًؼاًی   

ػیٌی–جْاى رٌّی  –د( جْاى اًؼاًی                                   ػیٌی  –جْاى رٌّی  –ج( جْاى فشٌّگی   

ّایی اػت وِ ..............  ؼت وِ ............ تلىِ اص ػٌخ تفاٍتّایی ًی تفاٍت اخالق ٍ فشٌّگ تـش اص ػٌخ تفاٍت (2-2  

یه ًَع ٍاحذ اص هَجَدات دس عَل صًذگی خَد داسد. –الف( دس اًَاع هختلف هَجَدات اػت   

هذُ اػت.دس گؼتشُ جغشافیایی ٍ دس اهتذاد تاسیخی صًذگی تـش تِ ٍجَد آ –ّای اًؼاًی پذیذ آهذُ تاؿذ  ٌّجاسّا ٍ وٌؾ تٌاػة تِب(   

دس اًَاع هختلف هَجَدات اػت. –ج( یه ًَع ٍاحذ اص هَجَدات دس عَل صًذگی خَد داسد   

 ّای اًؼاًی پذیذ آهذُ تاؿذ. ٌّجاسّا ٍ وٌؾ تٌاػة تِ  -د( دس گؼتشُ جغشافیایی ٍ دس اهتذاد تاسیخی صًذگی تـش تِ ٍجَد آهذُ اػت  

 آٍسًذ. یهسٍیىشدّای ........... تا ........... صهیٌِ تؼلظ فشٌّگ تیگاًگاى سا فشاّن  (3-2

 دچاس ؿذى تِ ًؼثیت فشٌّگی –یاًِ شااص تیي تشدى لذست هماٍهت یه فشٌّگ                   ب( تمذیش گ –الف( غیش هؼٌَی 

 دچاس ؿذى تِ ًؼثیت فشٌّگی –اص تیي تشدى لذست هماٍهت یه فشٌّگ                   د( غیش هؼٌَی  –ج( تمذیش گشایاًِ 

 ای اػت وِ............. فاساتی هذیٌِ ............ جاهؼِ اصًظش (4-2

ای هشدم آى هغاتك تا حك، ّا ٍ ٌّجاسّ ػمایذ، آسهاى –داًذ.   ب( فاػمِ  ػلغِ تش دیگش جَاهغ سا اسصؽ اجتواػی تشتش هی –الف( تغلة 

 ًیؼت.

 ّای هشدم آى هغاتك حك،  ًیؼت. ّا ٍ ٌّجاس ػمایذ، آسهاى –د( تغلة  تذاًذ.  تْتشػلغِ تش دیگش جَاهغ سا اسصؽ اجتواػی  –ج( فاػمِ 

 وٌذ. ای اػت وِ تش .............. داللت هی اػتؼواس وِ دس لشى ............ تِ اٍج خَد سػیذ. ٍاطُ (5-2

 یشهؼتمینغ كَست تِیشگزاسی یه فشٌّگ تش فشٌّگ دیگش تأث –ّجذّن  الف(

 اؿغال یه ػشصهیي خاسجی تا تَػل تِ لذست ًظاهی ٍ ػیاػی –ب( ًَصدّن 

  اؿغال یه ػشصهیي خاسجی تا تَػل تِ لذست ًظاهی ٍ ػیاػی –ج( ّجذّن 

 یشهؼتمینغ كَست تِیشگزاسی یه فشٌّگ تش فشٌّگ دیگش تأث -د( ًَصدّن 

 ......اػتؼواسگشاى ٍ هجشیاى اػتؼواس، تِ تشتیة دس اػتؼواس لذین .............، دس اػتؼواس ًَ ............... ٍ دس اػتؼواس فشاًَ ...... (6-2

 سًذ.پٌْاى ٍ آؿىا –ّش دٍ آؿىاسًذ  –اًذ  اًذ.               ب( ّش دٍ پٌْاى آؿىاس ٍ پٌْاى –اًذ  ّش دٍ پٌْاى –الف( ّش دٍ آؿىاسًذ 

 .اًذ پٌْاىّش دٍ  –پٌْاى ٍ آؿىاس  –اًذ.                        د( ّش دٍ آؿىاسًذ  ّش دٍ پٌْاى –ّش دٍ آؿىاس  –ب( آؿىاس ٍ پٌْاى 
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 یج ............تذس تِی جاّلی دس دٍساى ........... ّا اسصؽ (7-2

 واهل اص تیي سفت. عَس تِهؼلواى  ػالواىی ػیاػی، تا تالؽ ٍ وَؿؾ ّا لذستفاسؽ اص ػولىشد  –الف(  ًثَت 

 ای ػاهاى داد. ای ٍ ػـیشُ التذاس جاهؼِ اػالهی سا دس چاسچَب هٌاػثات لثیلِ –ب( خالفت 

 واهل اص تیي سفت. عَس تِهؼلواى  ػالواىی ػیاػی، تا تالؽ ٍ وَؿؾ ّا لذستفاسؽ اص ػولىشد  -ج( خالفت 

 ای ػاهاى داد. ای ٍ ػـیشُ َب هٌاػثات لثیلِالتذاس جاهؼِ اػالهی سا دس چاسچ -د( ًثَت 

 .ّؼتتشیي ٍیظگی ّؼتی ؿٌاختی فشٌّگ غشب ................. ٍ تِ هؼٌای ...............  هْن (8-2

 اكالت اًؼاى دًیَی ٍ ایي جْاًی –اكالت اًؼاى دًیَی ٍ ایي جْاًی            ب( ػىَالسیؼن  –الف( اٍهاًیؼن 

 سٍیىشد دًیَی ٍ ایي جْاًی تِ ّؼتی        -دًیَی ٍ ایي جْاًی تِ ّؼتی         د( ػىَالسیؼن  سٍیىشد –ج( اٍهاًیؼن 

ی ًَصدُ ٍ تیؼت تیـتش كَست ............. پیذا وشد ٍ  ػذٍُ ّجذّن تیـتش سٍیىشدی ................. داؿت. دس  ّفذّنی  سٍؿٌگشی دس ػذُ (9-2

 اػت. دس پایاى لشى تیؼتن ........... ؿذُ

 ؿٌاختی تحشاى هؼشفت –گشایاًِ  ػمل –گشایاًِ  تِ پشٍتؼتاًیؼن هٌجش                  ب( حغ –گشایاًِ  حغ –گشایاًِ  الف( ػمل

  تِ پشٍتؼتاًیؼن هٌجش   –گشایاًِ  ػمل –گشایاًِ  ی                د( حغؿٌاخت هؼشفتتحشاى  –حغ گشایاًِ  –ج( ػمل گشایاًِ 

 اًمالب كٌؼتی دس چِ لشًی ٍ اص وذام وـَس آغاص ؿذ؟ (10-2

 اًگلیغ                       -اًگلیغ                      د( ّجذّن  –فشاًؼِ               ج( ًَصدّن  –فشاًؼِ     ب( ّجذّن  –الف( ًَصدّن 

.پرکنیدجایخالیراباعبارتهناسب* 3

 گیشد ............... اػت. یه دٍسُ تاسیخی تیي جَاهغ ؿىل هی ( ؿثىِ سٍاتظ پایذاسی وِ دس1-3

 ( صیثاتشیي هخلَق خذاًٍذ دس اػالم ................. اػت.2-3

، اها دس ّوِ هَاسد ............... سا تِ دًثال اًجاهذ هی( غلثِ ًظاهی اگشچِ تِ حضَس هؼتمین لَم هْاجن دس هٌاعك جغشافیایی هختلف 3-3

 .آٍسد ًوی

ّایی اص ػمایذ هؼٌَی سا دس خذهت ًظام  پشداصًذ تلىِ تخؾ ّایی وِ تِ ًفی اتؼاد هؼٌَی ّؼتی ًوی ّا ٍ دیذگاُ ( ............. یؼٌی فلؼف4-3ِ

  دٌّذ. دًیَی لشاس هی
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زیرپاسخکوتاهبدهید.سؤاالتبه* 4

 فشٌّگ اػالهی سا ًام تثشیذ. گؼتشؽ( هشاحل 1-4

 سا فمظ ًام تثشیذ.( اًَاع اهپشیالیؼن 2-4

 ؿٌاػی فشٌّگ غشب چیؼت؟ اًؼاى ٍیظگیتشیي  ( هْن3-4

 ؟ فمظ ًام تثشیذ.ؿًَذ هیّای تٌیادیي تِ چٌذ دػتِ تمؼین  ( ػمایذ ٍ اسصؽ4-4

 ( ًام دیگش جْاى اجتواػی چیؼت؟ چشا؟5-4

 

1 

75/0 

5/0 

1 

1 

تشریحیسؤاالت* 5

 ًوشُ 5/1فشٌّگ جْاًی تِ چِ هؼٌاػت؟ تَضیح دّیذ. ( 1-5

 ًوشُ 1هَفمیت اػتؼواس ًاؿی اص چِ تَد؟  ( 2-5

 ًوشُ 5/1 .دّیذ تَضیح هختلشاً چیؼت؟ دس اػتؼواسی اػتثذاد تا لَهی – تاسیخی اػتثذاد ساّثشدی تفاٍت( 3-5

 ًوشُ 1ؿذ؟  فشاّن چگًَِ ولیؼا، التذاس سیضی ّن تِ ّای صهیٌِ ( 4-5

 ًوشُ 25/1چیؼت؟  لیثشالیؼن، تا آى ساتغِ ٍ داًذ هی گزاسی لاًَى هثذأ سا چیض چِ اصآى، پغ ٍ سًؼاًغ دٍساى دس ًَیي ػیاػی اًذیـِ ( 5-5

 ًوشُ 1ًام تثشیذ.  سا جْاًی ًظام تىَیي فشایٌذ دس هشحلِ چْاس ( 6-5

25/7 

 20 هَفك تاؿیذ 

 

  



 

 

 دااگشنهی باقر العلىم دبیرستان و شیپ
 ردس علىم اجتماعی کلید آزمىن   

 69 -69نهایی نیمسال اول آمىزشی سال تحصیلی 
 ّای كحیح ٍ غلظ سا هـخق وٌیذ. گضاسُ 1

 .39. ف 5كحیح. دسع ( 1-1

. 2دّذ. دسع  واًَى لذست ٍ ثشت سا ّذف لشاس هی داسی اػت وِ داًذ. ایي ػشهایِ ّای خَد سا هتَجِ لَم خاكی هی اسصؽكْیًَیؼن،  غلظ.  (2-1

 .13ف 

 .15. ف 2كحیح. دسع ( 3-1

 .52. ف 7كحیح. دسع ( 4-1

 .7. ف1غلظ. هتفىشاى هؼلواى، جْاى ػیٌی سا جْاى تىَیي هی ًاهٌذ. دسع (( 5-1

 .28. ف 4كحیح. دسع ( 6-1

 ًوشُ( 5/0ای: ) ّش گضیٌِ  گضیٌِ 4ػَاالت  

 .1. دسع ػیٌی–جْاى رٌّی  –د( جْاى اًؼاًی   (1-2

.2دس اًَاع هختلف هَجَدات اػت. دسع  –ج( یه ًَع ٍاحذ اص هَجَدات دس عَل صًذگی خَد داسد  (2-2  

                    .2. دسع اص تیي تشدى لذست هماٍهت یه فشٌّگ –ج( تمذیش گشایاًِ  (3-2

   .3دسع داًذ.  اسصؽ اجتواػی تشتش هیػلغِ تش دیگش جَاهغ سا  –الف( تغلة  (4-2

 .3. دسع اؿغال یه ػشصهیي خاسجی تا تَػل تِ لذست ًظاهی ٍ ػیاػی –ب( ًَصدّن  (5-2

 .3دسع  .اًذ پٌْاىّش دٍ  –پٌْاى ٍ آؿىاس  –د( ّش دٍ آؿىاسًذ  (6-2

 .4دسع  هاى داد.ای ػا ای ٍ ػـیشُ التذاس جاهؼِ اػالهی سا دس چاسچَب هٌاػثات لثیلِ –ب( خالفت  (7-2

        .5. دسع سٍیىشد دًیَی ٍ ایي جْاًی تِ ّؼتی -د( ػىَالسیؼن  (8-2

                 .5. دسع یؿٌاخت هؼشفتتحشاى  –حغ گشایاًِ  –ج( ػمل گشایاًِ  (9-2

                    .6اًگلیغ. دسع  –د( ّجذّن  (10-2

 جای خالی سا تا ػثاست هٌاػة پش وٌیذ. 3

 .7دسع  اػت. نظامجهانیگیشد  ( ؿثىِ سٍاتظ پایذاسی وِ دس یه دٍسُ تاسیخی تیي جَاهغ ؿىل هی1-3

 .4دسع  اػت. عقل ( صیثاتشیي هخلَق خذاًٍذ دس اػالم2-3

سا تِ دًثال  ههاجنبسطفرهنگیقوم( غلثِ ًظاهی اگشچِ تِ حضَس هؼتمین لَم هْاجن دس هٌاعك جغشافیایی هختلف هی اًاهذ، اها دس ّوِ هَاسد 3-3

 .3دسع ًوی آٍسد.

ّایی اص ػمایذ هؼٌَی سا دس خذهت ًظام  پشداصًذ تلىِ تخؾ ّایی وِ تِ ًفی اتؼاد هؼٌَی ّؼتی ًوی ّا ٍ دیذگاُ یؼٌی فلؼفِ سکوالریسنپنهان( 4-3

 .5دسع دٌّذ.  دًیَی لشاس هی

 تِ ػَاالت صیش پاػخ وَتاُ تذّیذ. 4

 .4ػلش تیذاسی اػالهی. دسع  -4دسٍاى اػتؼواس  -3خالفت دٍساى  -2ػلش ًثَی  -1( 1-4

 .3اهپشیالیؼن فشٌّگی. دسع  –اهپشیالیؼن ػیاػی  –اهپشیالیؼن التلادی ( 2-4

 .5اٍهاًیؼن. دسع ( 3-4

 .5هؼشفت ؿٌاػی. دسع  -3اًؼاى ؿٌاػی  -2ؿٌاػی  ّؼتی -1ػِ دػتِ: ( 4-4



 ت فشٌّگی داسد.چَى ایي جْاى )اجتواػی( َّی –جْاى فشٌّگی ( 5-4

 

 

 ػَاالت تـشیحی 5

ّا ظشفیت جْاًی  یاتذ، فشٌّگ جْاًی اػت. تشخی اص فشٌّگ وٌذ ٍ دس ػشكِ جْاًی گؼتشؽ هی فشٌّگی وِ اص هشصّای جغشافیایی خَد ػثَس هی( 5-1

ای  دیگش هلل ًذاسًذ، اص هحذٍدُ لَهی ٍ هٌغمِ جَیاًِ تش ّا ًاظش تش لَم خاكی اػت ٍ ًگاُ ػلغِ ّای آى ّایی وِ ػمایذ ٍ اسصؽ ؿذى سا ًذاسًذ. فشٌّگ

 .2سًٍذ. دسع  خَد فشاتش ًوی

 .3ؿذ.دسع  20-15پیـشفت دس صهیٌِ دسیاًَسدی  فٌَى ًظاهی ٍ التلاد كٌؼتی ػاهل هَفمیت اػتؼواس دس لشٍى  (2-5

لَهی تِ سغن َّیت غیش اػالهی خَد تِ دلیل آًىِ ػمثِ ای تفاٍت ساّثشدی اػثذاد تاسیخی ٍ لَهی تا اػتثذاد اػتؼواسی دس ایي اػت وِ اػتثذاد  ( 3-5

ٍ ػلغِ جْاى   وشد. ٍلی اػتثذاد اػتؼواسی تِ دلیل آًىِ دس ػایِ لذست دس خاسج اص جْاى اػالم ًذاؿت، اص سٍیاسیی هؼتمین تا فشٌّگ اػالهی پشّیض هی

 .4ای جض حزف هظاّش فشٌّگ اػالهی ًذاسد. دسع  اسُّای فشٌّگی ٍ التلادی جْاى غشب، چ وٌذ، دس جْت گؼتشؽ ًیاص غشب ػول هی

 .6ّای فشٍسیضی التذاس حاوویت ولیؼا سا هْیا وشد. دسع  ّای كلیثی ٍ هَاجِْ تا هؼلواًاى ٍ تاالخشُ فتح لؼغٌغٌیِ، صهیٌِ جٌگ (4-5

داًذ ٍ لیثشالیؼن، اًذیـِ ػیاػی  گزاسی هی ء لاًَىاًذیـِ ػیاػی ًَیي تش اػاع اكالت تخـیذى تِ اًؼاى دًیَی، خَاػت ٍ اسادُ آدهی سا هثذا ( 5-5

 .6اًذ. دسع  گیشد. لیثشالیؼن سا هثاح داًؼتي ّوِ اهَس دس لیاع ب اًؼاى، تؼشیف وشدُ جذیذی اػت وِ اصیي سّگزس ؿىل هی

ادغام  -4ّای فشاهاػًَشی  هاىتِ خذهت گشفتي هثلغاى هزّثی ٍ ػاص -3پیًَذ لذست تا تجاست ٍ كٌؼت  -2ّای ػىَالس  پیذایؾ لذست -1  (6-5

 .7جَاهغ دس ًظام جْاًی اػتؼواس. دسع 

 

 وشیوی

 

 


