


 

 

 

 

(ومرٌ 5/0 َر مًرد)گسیىٍ طحیح را مشخض کىیذ   

.هی گَیٌذ...........اس درن احسبس فزد حبدثِ دیذُ ثِ ووه آى فزد ثطتبثین  پس -1  

ضىز گذاری( د                    ّوذلی    (ج          اًسبى دٍستی              (ة                       یبریّن(الف   

.است...........هی وٌذ تهدیدسیستگبُ ّب را  حیاتاس چیش ّبیی وِ  یکی -2  

فؼبلیت وطبٍرسی (دضىبر وزدى                 ( ج      صیذ ثی رٍیِ              (ة           سثبلِ                (الف   

هْن تزیي لطت سیبرتی وطَر وذام ضْز است؟ -3  

هطْذ( ضیزاس                               د ( جضْزری                           ( ة                            قن (الف  

.ثِ اٍج رسیذ..........اختالفبت طجمبتی در دٍرُ -4  

سلَویبى( دسبسبًیبى                        ( ج       پبرتیبى               ( ةّخبهٌطیبى                  (الف  

(ومرٌ 5/0َر مًرد .)تا کلمات مىاسة کامل کىیذجاَای خالی را   

.اس خَدم است..........................یىی اس هسؤلیت ّبی هْن هي -1  

.است...........................تَسیغ در لغت ثِ هؼٌی -2  

.هسؤلیت سزضوبری جوؼیت را ثزػْذُ دارد..... ..........................در وطَر هب -3  

.هْوی در افشایص درآهذ هزدم یه هٌطمِ دارد نقش...................... -4  

(ومرٌ 5/0َرمًرد .)مشخض کىیذ غي جمالت غلط را تا  صجمالت طحیح را تا   

(     )                                                                                   ّوِ افزاد در ثزاثز لبًَى هسبٍی اًذ( الف  

(      .)هی تَاًین فبصلِ غیز ٍالؼی هىبى ّبرا رٍی سهیي همبیسِ وٌین خطی ثب استفبدُ اس همیبس( ة  

(       )                                 ثِ ّبی چغبسًجیل هْن تزیي اثز ثِ جبی هبًذُ اس توذى ایالم است خزا( ج  

(      )                                داراى اٍ افتبدپس اس هزي اسىٌذر ایزاى ثِ دست سلَوَس یىی اس سز( د  

 

.تٍ پرسش َای زیر پاسخ دَیذ  

(ًوزُ 1.)تزاون جوؼیت را تَضیح دّیذ -1  

    هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومسواالت نوونه 

 

 

         

  



 

 

(ًوزُ 1)حَضِ آثزیش خلیج فبرس ٍ دریبی ػوبى ضبهل وذام هٌبطك هی ضَد؟ -2  

(ًوزُ 1. )طجیؼت گزدی را تَضیح دّیذ -3  

(ًوزُ 1)یبد هی ضَد؟ جهانچزا حىَهت ّخبهٌطی ثِ ػٌَاى ًخستیي اهپزاتَری  -4  

(ًوزُ 1. )الذاهبت ضبپَراٍل سبسبًی را ثٌَیسیذ -5  

(ًوزُ 1. )اسدٍاج در ایزاى ثبستبى را تَضیح دّیذ -6  

(ًوزُ 1. )دالیل رًٍك تجبرت در ایزاى ثبستبى را ثٌَیسیذ -7  

(ًوزُ 1)م فصل ثزگشار ضذُ استاثبستبى را ًبم ثزدُ ٍ ثٌَیسیذ در آغبس وذ یىی اس ثشرگتزیي جطي ّبی ایزاى -8  

(ًوزُ 1)پیبهجز ایزاى ثبستبى وِ ثَد؟ اٍ هزدم را ثِ پزستص چِ چیشی دػَت هی وزد؟ -9  

(ًوزُ 5/1)چزا در سًذگی ٍ رٍاثط اجتوبػی در ثیي هزدم ثیي الٌْزیي ضزایط ثذی حبون ثَد؟ -10  

ًوزُ 5/1. )ًَع پشضه یبد وزدُ است؛آى ّبرا ثٌَیسیذ سهوتبة اٍستب اس  -11  

 

 

 

(ومرٌ 5/0َر مًرد )گسیىٍ طحیح را مشخض کىیذ؟  

ّستین ..................دارای  وِ ثب دیگزاى ثزلزار هی وٌینهبدر رٍاثطی  -1  

ًمص -د                         هسئَلیت  -ج                       حمَق هتمبثل -ة                      حك        -الف  

.سهیي ّبی حبصل خیش ٍ هٌبسجی ثزای وطبٍرسی ّستٌذ -2  

سیستگبُ -د                               دضت  -ج                              جلگِ    -ة                   وَّپبیِ    -الف  

.ثِ ایزاى هْوتزیي رٍیذاد تبریخی وطَر هب ایزاى است  ............ٍرٍد -3  

ّخبهٌطیبى -د                          اسالم     -ج            اسىٌذر همذًٍی       -ة             آریبیی ّب      -الف  

.داضتٌذ..................جَاهغ ٍ توذى ّبی ثبستبًی اغلبدر گذضتِ ّبی دٍر  -4  

طجمِ ثشرگبى -د                طجمِ ػبهِ     -ج                 ًظبم طجمبتی   -ة      اختالف طجمبتی       -الف  

 

هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومسواالت نوونه   

 



 

 

(ومرٌ 5/0َر سًال)کامل کىیذجاَای خالی را تا کلمات مىاسة   

.است رآى وطَ..............................لبًَى ّزوطَر  تزیي هْن -1  

.هی ثبضذ...............................درختبى تبؽ ٍ گش پَضص گیبّی ًبحیِ  -2  

است...............................ثغ هْن تأهیي آة ضْز ًطیٌبى ٍ رٍستبییبىیىی اس هٌب -3  

.است........................یبی ػوبى ثٌذرٍ هزاوش گزدضگزی در سَاحل در مههیىی اس ثٌبدر  -4  

(ومرٌ 5/0َر سًال ) .مشخض کىیذ(غ)ي جمالت غلط را تا (ص)جمالت طحیح را تا  

(       )                   جوؼیت ّالل احوز ثخطی ثِ ًبم سبسهبى جَاًبى ّالل احوز دارد -1  

(      )                                  آهذ حبصل اس ون فزٍضی ٍ گزاى فزٍضی حالل استدر  -2  

(       )                                                در ایزاى ثبستبى ضیَُ حىَهت پبدضبّی ثَد -3  

(        )چَگبى ثبسی ٍرسضی است وِ ایزاًیبى در دٍرُ اسالهی آى را اثذاع وزدُ اًذ -4  

(ومرٌ 5/0َر سًال .)تٍ پرسش َای زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ  

آة هَرد ًیبس اًسبى اس چِ هٌبثؼی تأهیي هی ضَد؟ثِ طَر ولی   -1  

در پبرن ّبی هلی اًجبم چِ اػوبلی هوٌَع هی ثبضذ؟ -2  

هٌطمِ ثیي الٌْزیي را تَضیح دّیذ؟ -3  

آٍردًذ؟ هَرخبى اس رٍی هٌطَر وَرٍش چِ هطبلجی را ثِ دست -4  

 تٍ پرسش َای زیر پاسخ کامل دَیذ

(ًوزُ 1)؟ویسیدبنرا  جوؼیت اثزات رضذ هٌفی -1  

(ًوزُ 1)چزا خبن هٌبطك هزوشی داخلی وطَر ایزاى ثزای وطبٍرسی هٌبست ًیست؟ -2  

(ًوزُ 1)ثِ چِ وسبًی گزدضگز هیگَیٌذ؟ -3  

(ًوزُ 1)وزدًذ؟پبدضبّبى ایزاى ثبستبى چِ ضْزی را ثِ ػٌَاى پبیتخت اًتخبة هی  -4  

(ًوزُ 1)اٍلیي حىَهت لذرتوٌذ در ایزاى ثِ دست هبد ّب چگًَِ پبیِ گذاری ضذ؟ -5  

(ًوزُ 1)  ثِ چِ جْت تبریخ ایزاى ثِ دٍ دٍرُ ی سهبًی تمسین ضذُ است ؟   -6  

(ًوزُ 1()هَرد 2)ایزاى ثبستبى صزف چِ وبر ّبیی هیطذ؟ ّبی حىَهتدر آهذ -7  



 

 

 

(ًوز1ُ.)ٍیسیذهَرد ثي چهارثٌبّبیی وِ ًطبًِ پیطزفت ایزاًیبى ثبستبى را در هؼوبری ًطبى هیذٌّذ، -8  

(ًوزُ 1()هَرد 2.)آداة غذا خَردى هزدم ایزاى ثبستبى را تَضیح دّیذ -9  

(ًوزُ 5/1)فَایذ هَسُ ّب را ثٌَیسیذ؟ -10  

(ًوزُ 5/1)ایزاًیبى ثبستبى ثِ فزسًذاى خَد چِ چیش ّبیی را هی آهَختٌذ؟ -11  

 

 

 

 

 

  (ومرٌ 5/0َر مًرد .)زیىٍ طحیح را مشخض کىیذگ

ًوبیٌذگبى ضَرای اسالهی ثزای چِ هذتی تَسط هزدم اًتخبة هی ضًَذ؟-1  

سبَ 7(ز                            سبَ 4(سبَ                        ج 6(سبَ                  ة 5(اِف   

.ّستیذ............ّز سهبى وِ ضوب چیشی هی خزیذ -2  

ذطیس وٙٙسٜ(ز           تٛظیغ وٙٙسٜ         (ٔصطف وٙٙسٜ                 ج(تِٛیس وٙٙسٜ         ة(اِف  

.ًیش استفبدُ هی وٌٌذ.......... هَرخبى در وبر خَد اس داًص -3  

ٔحمك(ز            ْ               ٔٙجّ (ثبستبٖ ضٙبس                    ج(ة     ٔٛضخ              (اِف  

هْن تزیي پیطِ ٍ ٍسیلِ هؼیطت هزدم ایزاى ثبستبى چِ ثَد ؟-4  

پیطٝ ٚضی(ز                 صٙؼت ٌطی        (پطٚضی               جزاْ(وطبٚضظی             ة(اِف  

(ومرٌ  5/0َر سًال .) جاَای خالی را تا کلمات مىاسة پر کىیذ  

.است............................... هسخزُ وزدى اًسبى اس ًظز لزآى -1  

.تْیِ ٍ ثِ سهیي فزستبدُ هی ضَد............................... هبَّارُ ای تَسط  رتصاوی -2  

.یه هٌجغ هْن تأهیي غذا است................................ -3  

.است............................... یىی اس ٍسبیل هْوی وِ ثبیذ ثزای گزدضگزی اس  آى استفبدُ وزد  -4  

هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومسواالت نوونه   

 

 

         

  



 

 

(ومرٌ  5/0َر سًال .)مشخض کىیذ( غ)ي جمالت غلط را تا ( ص) جمالت طحیح را تا  

.)    (ثیوِ یه لزار داد ثیي ثیوِ گز ٍ ثیوِ ضًَذُ است-1  

.)     (یىی اس هْن تزیي ػَاهلی وِ هَجت گًَب گًَی سیستگبُ ّب در وطَر هب ضذُ ٍجَد تٌَع پَضص گیبّی است-2  

.)     (اٍل استیىی اس هْن تزیي پبدضبّبى سبسبًی ضبپَر -3  

.)     (در سهبى ّخبهٌطیبى ایزاًیبى خط پْلَی را اس الَام ثیي الٌْزیي التجبس وزدًذ-4  

(ومرٌ  5/0َر سًال .)تٍ پرسش َای زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ  

اغلت رٍد ّبی دائوی ٍ پز آة اس وذام وَُ ّب سزچطوِ هی گیزًذ؟ -1  

  جِ گزدضگزاى است، را ًبم ثجزیذ؟دٍ هسجذ اس ًظز هؼوبری سیجبی اسالهی هَرد تَ -2

هَرخ ویست؟ -3  

در چِ وبر ّبیی هْبرت داضتٌذ؟( پبرتیبى ) اضىبًیبى  -4  

.تٍ پرسش َای زیر پاسخ کامل دَیذ  

(ًوزُ  1) .رضذ هٌفی جوؼیت را تَضیح دّیذ -1  
 

(ًوزُ  1)خبن چگًَِ تطىیل هی ضَد؟ -2  
 

(ًوزُ 1) (هَرد  4. ) هَسُ ّبی آستبى لذس را ًبم ثجزیذ -3  
 

(ًوزُ  1. )دٍ هَرد اس اّویت گزدضگزی را ثٌَیسیذ-4  
 

(ًوزُ  1)پبدضبّبى ایزاى ثبستبى در چِ اهَری دخبلت داضتٌذ؟-5  
 

(ًوزُ 1.)دالیل تطىیل سپبُ ٍ ًیزٍی ًطبهی ثشرن در ایزاى ثبستبى را ثٌَیسیذ-6  
 

(ًوزُ  1)پذر در خبًَادُ ایزاى ثبستبى چِ ًمطی داضت؟-7  
 

(ًوزُ  1.)ثشرگبى در دٍرُ سبسبًیبى را تَضیح دّیذ طجمِ-8  

(ًوزُ  1.)دالیل پیطزفت ایزاًیبى در ػلن ًجَم را ثٌَیسیذ-9  

(ًوزُ  5/1( )هَرد  3)پیبهجزاى اس جبًت خذاًٍذ چِ ًمطی داضتٌذ؟-10  

(ًوزُ  5/1.) پَضبن اصلی هزداى ٍ سًبى در دٍرُ ی ایزاى ثبستبى را ثٌَیسیذ-11  



 

 

 

 

 

 (ومرٌ 1. )مشخض کىیذ( ×)پاسخ طحیح را تا عالمت ( لفا 

  ظثبٖ پبضسی ثبستبٖ زض وساْ زٚضٜ ضایج ثٛزٜ است ؟ -1

 سبسب٘یبٖ (ٞربٔٙطیبٖ                         ز( اضىب٘یبٖ                 ج( زٚضٜ اسالٔی                   ة(اِف

 زض زٚضٜ ثبستبٖ چٝ وسی ٔسئَٛ وبضٞبی ازاضی ّٕٔىت ثٛز؟ -2

 ٔبٔٛضاٖ ٔرفی ضبٜ ( ز       ٔٙطیبٖ             ( ٚظیط زضثبض                 ج(ة   ضئیس زضثبض           ( اِف

 سٙجص ٚ تؼییٗ ظٔبٖ ظٔبٖ ایطا٘یبٖ ضا ثب وساْ ػّٓ آضٙب سبذت ؟ -3

 ٔٛسیمی ( ٔؼٕبضی                                ز( ٘جْٛ                       ج( ٞٙسسٝ                   ة( اِف  

 ػٟس ثبستبٖ ثٛز ؟ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط اضظضٕٙستطیٗ وبالی تجبضی ایطاٖ زض -4

 ٔحصٛالت وطبٚضظی( ز اثطیطٓ                 ( ج  لبِی                  ( ة   سًٙ ٞبی لیٕتی            ( اِف

 غّط   صحیح                        (ومر1ٌ. )مشخض کىیذ( ×)طحیح یا غلط تًدن َر یک از عثارتُای زیر را تا عالمت ( ب

 .داخلی یب جٌَثی ایزاى ثِ ػلت خطىی َّا ٍ ووجَد ثبرًذگی َّهَس خبن ثسیبر سیبد استهٌبطك هزوشی  -1

 . جلگِ ّبی وٌبرُ ی دریبی خشر ثِ دلیل ثبراى وبفی آة فزاٍاى ٍ سهیي ّبی حبصلخیش جوؼیت فزاٍاًی دارد -2

                  تزاون ثبالی جوؼیت رٍثزٍ ّستیناگز تؼذاد افزادی وِ هتَلذ هی ضًَذ ثیطتز اس افزادی ثبضٌذ وِ هی هیزًذ ثب  -3

                                                     .ارضه ثب استفبدُ اس اختالف سلَویبى تَاًست لسوت ّبیی اس ایزاى را آساد وٌذ -4

 (ومر2ٌ. )جاَای خالی را تا کلمٍ َای مىاسة کامل کىیذ(ج

 .ٞستٙس.................................. یطاث فطٍٞٙی یىی اظ ثرص ٞبی سبظٔبٖ ْ -1

 .ثٝ ػٙٛاٖ فطٔب٘طٚا ا٘تربة ضس........................... زض یىی اظ لجبیُ ٔبز فطزی ثٝ ٘بْ  -2

 .ضا ططاحی وطز٘س...................................... زض ظٔیٙٝ پٛضبن ایطا٘یبٖ ثبستبٖ ٘رستیٗ وسب٘ی ثٛز٘س وٝ  -3

 .سبذت ایطاٖ ثٝ ظطافت ٚ ظیجبیی ٔطٟٛض ثٛز٘س.......................... زض زٚضٜ سبسب٘ی  -4

 

هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومالت سوانوونه   

 

         

  



 

 

 (ومر2ٌ. )جذيل زیر را کامل کىیذ( د

 ٘بْ پبیترت ٘بْ سّسّٝ

  ٔبزٞب

  ٞربٔٙطیبٖ

  اضىب٘یبٖ

  سبسب٘یبٖ

 

 (ومر2ٌ. )تٍ سًالُای زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ( ٌ

 ایطاٖ ثبستبٖ چٝ ثٛز ؟ٞستٝ اِٚیٝ ی جبٔؼٝ زض  -1

 ٟٕٔتطیٗ اثط ثٝ جبی ٔب٘سٜ اظ تٕسٖ ایالْ چٝ ٘بْ زاضز ؟ -2

 جطٗ ٞبی ٘ٛضٚظ زض ظٔبٖ ٞربٔٙطیبٖ زض وجب ثطٌعاض ٔی ضس؟ -3

 ٟٕٔتطیٗ ٔحصَٛ ظضاػی ایطا٘یبٖ ثبستبٖ چٝ ثٛز ؟ -4

 (ومرٌ 5/1. )اططالحات زیر را تعریف کىیذ( ي

 :جٕؼیت  ضضس ٔٙفی( ِفا

 :ٔٛضخ(ة

 :ٔیطاث فطٍٞٙی(ج

 .تٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ( ز

 (ٕ٘ط1ٜ. )چطا ٔی ٌٛییٓ ایالْ یه تٕسٖ ثٛزٜ است ؟ چٟبض زِیُ ثیبٚضیس -1

 (ٕ٘ط1ٜ)ٔیطاث فطٍٞٙی ضبُٔ چٝ چیعٞبیی ٔی ضٛز ؟  -2

 ......................................................... -2             ...................................................                     -1ٔیطاث ٔبزی ( اِف

 .........................................................-2.............................................                                    -1ٔیطاث غیطٔبزی ( ة

 (ٕ٘ط1ٜ( )ٔٛضز 2)اذتطاع ذط ضس٘س ؟  چطا ا٘سبٟ٘ب ٔٛفك ثٝ -3

 (ٕ٘طٜ 5/0( )ٔٛضز 2. )چٝ ػٛأّی زض تطىیُ ذبن ٔٛثط٘س ؟ آٟ٘ب ضا ٘بْ ثجطیس-4



 

 

 (ٕ٘طٜ  1)ظضتطت ثٝ پیطٚاٖ ذٛز چٝ سفبضضی ٔی وطز ؟ ٔٙطب ذیط ٚ ذٛثی چٝ ثٛز ؟  -5

 (ٕ٘ط1ٜ. )طجك اصُ پب٘عزٞٓ لبٖ٘ٛ اسبسی ظثبٖ ٚ ذط ضسٕی ٚ ٔطتطن ٔطزْ ایطاٖ چیست ؟ آٖ ضا تٛضیح زٞیس -6

 (ٕ٘طٜ 1. )زٚ پیطٟٙبز ثطای ضٚ٘ك ٌطزضٍطی زض ٔحُ ظ٘سٌی ذٛزتبٖ ثٙٛیسیس -7

 (ٔطٜٖ 1( )تطاوٓ پبییٗ. )ٟ٘ب ضا تٛضیح زٞیسٱچٝ ػٛأّی ثط ضٚی پطاوٙسٌی جٕؼیت تبثیط ٔی ٌصاضز ؟  -8

 (ٕ٘طٜ 5/0( )ٔٛضز 2)وسأیه اظ ٚضظش ٞبی ایطاٖ ثبستبٖ زض جٟبٖ أطٚظ ٔطسْٛ است ؟  -9

 (ٕ٘طٜ 1)تٕسٖ ضٟط سٛذتٝ زض وساْ ٔٙطمٝ ی ایطاٖ ثٛز ٚ چطا ثٝ ایٗ ٘بْ ٔطٟٛض ضس ؟  -10

 ( ٕ٘طٜ 5/1)تٝ است؟ ٔحبسجٝ وٙیس وٝ اظ ٞط یه اظ ٚلبیغ ظیط چٙس سبَ ٌصش. ثٝ سط ٔی ثطیٓ 2016ٔب اوٖٙٛ زض سبَ  -11

 .سبَ پیص............................................ یؼٙی : ْ.ق 250حىٛٔت اضىب٘یبٖ ( اِف

 .سبَ پیص.............................................یؼٙی : ْ 621( ظ)ٞجطت پیبٔجط اوطْ ( ة

 .سبَ پیص......................................................یؼٙی : ْ 260پیطٚظی ضبپٛض سبسب٘ی ثط أپطاتٛض ضْٚ ( ج

 

 

 

 

(ومرٌ 2)جای خالی را کلمٍ َای مىاسة قرار دَیذ(الف  

.ثٛز................................... ی ٔؼیطت ایطا٘یبٖ ثبستبٖ،  ٟٕٔتطیٗ پیطٝ ٚ ٚسیّٝ -1  

.ثٝ آتص وطیسٜ ضس................................ زض ٘تیجٝ حّٕٝ اسىٙسض ، ثسیبضی اظ ضٟط ٞبی اظ جّٕٝ  -2  

.ثٛز وٝ آٖ ضا ثٝ سبیط وطٛض فطستبز٘س......................... یىی اظ ثبظی ٞبیی وٝ ایطا٘یبٖ اثساع وطز٘س،  -3  

.ٚ چطٕٝ ٞب پسیس آٔس٘س.............................. اِٚیٗ ضٚستبٞب زض وٙبض -4  

(ومرٌ 1.)پاسخ طحیح را مشخض کىیذ(ب  

لسیٕی تطیٗ ٔسضسٝ ی پعضىی جٟبٖ زض وساْ ضٟط تأسیس ضس؟-1  

جٙسی ضبپٛض(ز                  پبسبضٌبز        (ج    ضی              (ة         ٍٕٞتب٘ٝ              (اِف  

ثٝ تطتیت ٞط وساْ اظ چٝ وطٛض ٞبیی ثٝ ایطاٖ ٚاضز ٔی ضس؟ ضٚغٗ ظیتٖٛ ٚ ازٚیٝ،-2  

           یٛ٘بٖ،ٞٙسٚستبٖ(ز         ثیٗ اِٟٙطیٗ،ٞٙسٚستبٖ(ج        ِیسی،یٛ٘بٖ(ٞٙسٚستبٖ،یٛ٘بٖ           ة(اِف

هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومسواالت نوونه   

 

         

  



 

 

آذطیٗ سّسّٝ پیص اظ اسالْ چٝ ٘بْ زاضت؟-3  

سّٛویبٖ(ز                ٞربٔٙطیبٖ         (ج   سبسب٘یبٖ              (ة       اضىب٘یبٖ           (اِف  

زض زٚضٜ ی ایطاٖ ثبستبٖ چٝ وسب٘ی اظ اذتالف طجمبتی حٕبیت ٔی وطز٘س؟-4  

فطٔب٘سٞبٖ ٘ظبٔی (ز          زثیطاٖ          (ج       ٔٛثساٖ ظضتطتی        (ة  ثبظضٌب٘بٖ           (اِف  

صحیح       غّط                                  (ومر1ٌ.)مشخض کىیذ)*(طحیح یا غلط تًدن کلمات زیر را تا عالمت(ج  

.ظاثُ،تٕسٖ جیطفت ثٛزیىی اظ وٟٗ تطیٗ تٕسٖ ٞبی ضطق زض ٘عزیىی ضٟط  -1  

.ٔرتّف ذبن ٞب ضا ٘طبٖ ٔی زٞٙس وی،ٔٛاز ٔؼس٘ی ذبصی زاضز وٝ ا٘ٛاعٞط ٘ٛع ذب -2  

.زض زٚضٜ ی ٞربٔٙطیبٖ زض ٔٙطمٝ ی ذٛظستبٖ سس ٞبیی ضٚی ضٚزٞب احساث ضسٜ ثٛز -3  

.زْٚ ضا زاضاست رتبهوطٛض ایطاٖ زض ٔیبٖ وطٛض ٞبی ٕٞجٛاض ذٛز،اظ ٘ظط جٕؼیت  -4  

(ومر3ٌ)سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ تٍ(د  

اِٚیٗ حىٛٔت زض ایطاٖ وساْ سّسّٝ ثٛز؟ -1  

وساْ یه اظ ا٘ٛاع ٘مطٝ ٞب زض ٌطزضٍطی ثیطتط ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز؟ -2  

(      ٔٛضز2)لطاض زاضز؟(ع)آضأٍبٜ وساْ یه اظ ضرصیت ٞبی ػّٕی ٚ ٔصٞجی،زض صحٗ أبْ ضضب -3  

.ایطاٖ ثبستبٖ ضا ٘بْ ثجطیسزٚ ٔٛضز اظ جطٗ ٞبی  -4  

(ٔٛضز2)زض زٚضٜ ی سبسب٘یبٖ چٝ وسب٘ی زض ضٟط ٞب ظ٘سٌی ٔی وطز٘س؟ -5  

ٔی تٛا٘ستٙس ضبٜ ػعَ یب ثط وٙبض وٙٙس؟ ثساٖزض ایطاٖ ثبستبٖ ، تٟٙب زض چٝ صٛضتی ثعضٌبٖ ٚ ٔٛ -6  

(ومر5/1ٌ)راتطٍ تیه گسیىٍ َا را پیذا کردٌ ي تا خطی تٍ یکذیگر متظل کىیذ( ُ  

 حفظ ٚ ٍٟ٘ساضی آثبض ٚ ثٙبٞبی تبضیری                           سبظٔبٖ جٍُٙ ٞب ٚ ٔطاتغ آثریع زاضی

                       ٔحبسجٝ ضضس جٕؼیت                            سبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٞٙی

آٔبض ایطاٖجّٛ ٌیطی اظ فطسبیص ذبن                              ٔطوع                

 

 



 

 

.تٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ(ي  

(ٕ٘طٜ 1.)آٖ ضا ضطح زٞیس.ثٛز«سپبٜ جبٚیساٖ»یىی اظ اثتىبضات زاضیٛش ٞربٔٙطی تطىیُ -1  

 

(ٕ٘طٜ( )تفبٚت2ضجبٞت ٚ 2.)ذب٘ٛازٜ ی أطٚظ ضا ثب ذب٘ٛازٜ ایطاٖ ثبستبٖ ٔمبیسٝ وٙیس -2  

.تٍ سًاالت زیر پاسخ دَیذ-3  

(ٕ٘طٜ 5/0)زا٘ص زض ٔیبٖ ایطا٘یبٖ چٝ ثٛز؟ اسبس ٌستطش ٌستطش(اِف  

 

(ٕ٘طٜ 1)ٔٛفك ضس٘س تمٛیٓ ضا اذتطاع وٙٙس؟ ایرانیانچطا (ة  

 

(ٕ٘طٜ 5/0)پیبٔجطاٖ سطظٔیٗ ٔصط چٝ وسب٘ی ثٛز٘س؟(ح  

 

(ٕ٘طٜ 1( )ٔٛضز4).ٚیژٌی ٞبی تٕسٖ ٞب ضا ثٙٛیسیس(ت  

 

(ٕ٘طٜ 1.)آٖ ضا ضطح زٞیس.یىی اظ ا٘ٛاع ٌطزضٍطی طجیؼت ٌطزی است(ث  

(ٕ٘طٜ 1.)زض ثبة إٞیت وساْ یه اظ پیطٝ ٞب،زض اٚستب ٚ وتیجٝ ٞبی ثبستبٖ ٔطبِجی شوط ضسٜ است؟ آٖ ضا تٛضیح زٞیس(ج  

(ٕ٘طٜ 1.)ازاضٜ ثٟتط وطٛض زست ثٝ چٝ السأی ظز؟آٖ ضا ضطح زٞیس زاضیٛش ثطای(چ  

 

(ٕ٘طٜ 5/1.)سٝ حٛضٝ آثطیع ایطاٖ ضا ٘بْ ثطزٜ ٚ ٞط یه ضا تٛضیح زٞیس(ح  

 

حُ ایٗ ٔطىالت  ضایوٝ زاضیٛش ثٝ سّطٙت ضسیس،جبٔؼٝ ٞربٔٙطی ثب چٝ ٔطىالتی ضٚثطٚ ثٛز؟اٚ ةٍٞٙبٔی (خ

(ٕ٘طٜ 1)چٝ وطز؟  

 

ضٕب ثطای وست .فطض وٙیس فصُ تبثستبٖ است ٚ ػسٜ ی ظیبزی ٔسبفط ثٝ ضٟط ٔحُ ظ٘سٌی ضٕب سفط وطزٜ ا٘س(ز

(ٕ٘طٜ 5/1( )ٔٛضز 2)زض آٔس،چٝ ضغُ ٞبیی ضا پیطٟٙبز ٔی وٙیس  



 

 

 

 
 

. پاسخ طحیح را مشخض کىیذ( لفا  

. ثطای ٘ٛضتٗ لبٖ٘ٛ اسبسی تطىیُ ضس............................ ـ پس اظ پیطٚظی ا٘مالة اسالٔی 1  

ٔجّس ضٛضای اسالٔی ( ٔجّس ضٛضای ّٔی                                           ة( اِف  

ثطٌبٖ ٔجّس خ( ضٛضای ٍٟ٘جبٖ                                                   ز( ج  

ـ ٘بْ ثعضٌتطیٗ ٔساض وساْ است؟ 2  

ٞیچ وساْ ( ز        ٘صف اِٟٙبض         ( ج       استٛا          ( ٘صف اِٟٙبض ٔجسا                ة( اِف  

ـ ٟٕٔتطیٗ اثط ثٝ جبی ٔب٘سٜ اظ تٕسٖ ایالْ چٝ ٘بْ زاضز؟ 3  

ضٛش ( ز             تپٝ حسّٙٛ      ( ج            چغبظ٘جیُ          ذطاثٝ ٞبی(تپٝ سیّه               ة( اِف  

                                                                                                                .  طحیح ي غلط تًدن َر یک از عثارت َا ی زیر را مشخض کىیذ( ب

طحیح   غلط                                                                                                                                                                                                              

. ض جٕؼیت تمسیٓ ٔی وٙٙسـ ثطای ٔحبسجٝ تطاوٓ جٕؼیت یه ٔٙطمٝ ،ٔسبحت آٖ ٔٙطمٝ ضا ة1  

. ـ ثٝ زِیُ ٘ب ٔسبػس ثٛزٖ آة ٚٞٛا زض وٛٞپبیٝ ٞبی اِجطظ ٚ ظاٌطس جٕؼیت وٕی زض آ٘جب ظ٘سٌی ٔی  وٙٙس2  

آة ِِٛٝ وطی ٚجٛز ٘ساضت ـ زض ٌصضتٝ، زض اغّت ٔٙبطك وطٛض ٔب، آة ضا زض آة ا٘جبض ٞب زذیطٜ ٔی وطز٘س 3ٚ  

زض وبضبٖ، ٚسبیّی اظ ظ٘سٌی ٔطزْ پیسا ضسٜ است حسنلىغطثی  ٚ تپٝ ی  جانیذرباآـ زض تپٝ ی سیّه زض 4  

  .جا َای خالی را تا کلمٍ َای مىاسة کامل کىیذ( ج

. ثٛز................................ ـ ظثبٖ ایطا٘یبٖ زض زٚضٜ ی اسالٔی 1  

. زثٛ............................... ـ زیٗ ضسٕی وطٛض زض زٚضٜ ی سبسب٘یبٖ 2  

. ضىست ذٛضز................................... ـ ٚاِطیب٘ٛس أپطاتٛض ضْٚ ثٝ زست 3  

. ٔطزْ یه ٔٙطمٝ زاضز...................................... ـ ٌطزضٍطی ٘مص ٟٕٔی زض افعایص 4  

. تٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ( د  

. ـ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ صبزضات ایطاٖ زض ػٟس ثبستبٖ ضا ٘بْ  ثجطیس1  

  یىی اظ ٔٙبثؼی وٝ ٔٛضذبٖ ثطای پی ثطزٖ ثٝ اٚضبع ٚ احٛاَ ٔطزْ زض زٚضٜ ی ثبستبٖ اظ آٖ استفبزٜ ٔی وطز٘س چٝ ٘بْ زاضز؟ـ 2

هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومسواالت نوونه   

 

         

  



 

 

ـ وتیجٝ ٞبیی ثٝ جب ٔب٘سٜ اظ زٚضٜ ی ٞربٔٙطیبٖ، ثٝ وساْ ظثبٖ ٚ ذط ٘ٛضتٝ ضسٜ است؟ 3  

. ـ یىی اظ ٔحیط ٞبی أٗ طجیؼی ثطای جب٘ٛضاٖ ضا ثٙٛیسیس4  

. ضاثطٝ ی ثیٗ ٌعیٙٝ ٞب ضا پیسا وطزٜ ٚ سپس ثب ذطی ثٝ یىسیٍط ٔتصُ وٙیس( ٜ  

تٕسٖ ضٟط سٛذتٝ                                ٘عزیىی ضٛش                               

ت                                     وٙبض ضٚز وبضٖٚتٕسٖ جیطف                                

تٕسٖ ایالْ                                         وٙبض ّٞیُ ضٚز                                 

ٔؼجس چغبظ٘جیُ                                    ٘عزیىی ضٟط ظاثُ                                

. حات زیر را تعریف کىیذاططال( ي  

: ـ تطاوٓ جٕؼیت2                         :                                               ـ ثی1ٕٝ  

  .تٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ( ر

. ـ زض ضبٞٙبٔٝ ی فطزٚسی ثٝ وساْ یه اظ ثبظی ٞبی ایطا٘یبٖ اضبضٜ ضسٜ است؟ آٖ ضا تٛضیح زٞیس1  

. ـ ایطا٘یبٖ ثبستبٖ چٝ پیططفتی زض ػّٓ ٘جْٛ زاضتٙس؟ ضطح زٞیس2  

. ـ چطا زض زٚضٜ ی اضىب٘یبٖ لسضت ٚ٘فٛش پبزضبٞبٖ ٔب٘ٙس سبیط ضبٞبٖ ایطاٖ ٘جٛز؟ تٛضیح زٞیس3  

. ـ زض ػٟس ثبستبٖ، ایطا٘یبٖ زض ظٔیٙٝ ی صٙؼت ثٝ چٝ پیططفت ٞبیی ضسیسٜ ثٛز٘س؟ ضطح زٞیس4  

. ازٜ چٝ ٘مطی زضتطثیت ٚ آٔٛظش فطظ٘ساٖ زاضت؟ آٖ ضا ضطح زٞیسـ زض ػٟس ثبستبٖ، ذب5ٛ٘  

ـ زض زٚضٜ ی سبسب٘یبٖ چٝ وسب٘ی اظ اذتالف طجمبتی حٕبیت ٔی وطز٘س ؟ چطا؟ 6  

ـ چطا ثب آٖ وٝ وطٛضایطاٖ اظ ضٕبَ ٚ جٙٛة ثٝ زضیب ٞبی ثعضي ضاٜ زاضز، ثب ٔطىُ وٕجٛز آة ٔٛاجٝ است؟ 7   

. ٌی ضا ضطح زٞیسـ ٚظیفٝ ی سبظٔبٖ ٔیطاث فط8ٗٞ  

. ـ ٞربٔٙطیبٖ ثب وساْ وطٛض زضٌیط جًٙ ثٛز٘س؟ آٖ ضا تٛضیح زٞیس9  

. ایطا٘یبٖ زض ػٟس ثبستبٖ چٝ پیططفت ٞبی پعضىی ثٝ زست آٚضز٘س -10  

ـ اظ پبضن ٞبی ّٔی چٝ استفبزٜ ٞبیی ٔی ضٛز؟ 11  

 

 



 

 

 

 

(ومرٌ 1. )پاسخ طحیح را تا عالمت مشخض کىیذ (الف  

   زضیبی ػٕبٖ است؟ وساْ ثٙسض اظ ٔطاوع ٌطزضٍطی زض سٛاحُ -1

ثٙسض أبْ ذٕیٙی    ( ز             ثٛضٟط     ضثٙس( ج               ثٙسض ػجبس( ة               چبثٟبض ثٙسض(اِف  

وسأیه اظ سّسّٝ ٞبی ظیط زض تبضید جٟبٖ، ثٝ جٍٙبٚضی ٔطٟٛض ثٛز٘س؟ -2  

اضىب٘یبٖ( ز                    سبسب٘یبٖ( ج                سّٛویبٖ( ة              ٞربٔٙطیبٖ( اِف  

پطتطاوٓ تطیٗ ٘بحیٝ ی وطٛض ٔب وساْ ٔٙطمٝ ی ضٟطی است؟پطجٕؼیت تطیٗ ٚ  -3   

تٟطاٖ( ز           اصفٟبٖ               ( ج              ضیطاظ         ( ة         ٔطٟس           ( ِفا  

.زاضتٙس................. پبضتیبٖ ٟٔبضت ٞبی ظیبزی زض سٛاضوبضی ٚ  -4  

زأساضی( تیطا٘ساظی              ز( جٍٙبٚضی                      ج( ة  وطبٚضظی             ( اِف  

(ومرٌ 2. )جاَای خالی را تا کلمٍ َای مىاسة کامل کىیذ( ب  

.اظ وٓ ٘ظیطتطیٗ تمٛیٓ ٞبی ز٘یبست........................... تمٛیٓ  -1  

.أپطاتٛضی لسضتٕٙسی تجسیُ ضس٘ساضىب٘یبٖ ثٝ ........................ زض ظٔبٖ پبزضبٞی  -2  

.است......................... ٟٕٔتطیٗ لطت ظیبضتی وطٛض،  -3  

.ضا اثساع وطز٘س............................. ایطا٘یبٖ ثبستبٖ ثطای آضز وطزٖ غالت،  -4  

  (ومرٌ 1)طحیح یا غلط تًدن َر یک از عثارت َای زیر را تا عالمت مشخض کىیذ ( ج

.هستندٔبْ ضٚزٞبی پطآة ایطاٖ چٖٛ اظ ٘ٛاحی وٛٞستب٘ی جبضی ٔی ضٛ٘س لبثُ وطتیطا٘ی ت -1  

.٘یع استفبزٜ ٔی وٙٙس اٖزا٘ص ثبستبٖ ضٙبسیبفتٝ ٞب ٚ ٔطبِؼبت زض وبض ذٛز اظ ٔٛضذبٖ  -2  

.افعایص جٕؼیت ٚ تغییط ضیٜٛ ٞبی ظ٘سٌی، ٘مص ٟٕٔی زض افعایص ٔصطف آة زاضز -3  

.صّی ایطاٖ اظ ضضتٝ وٜٛ ٞبی اِجطظ ٚ ظاٌطس سطچطٕٝ ٔی ٌیط٘ساغّت ضٚزٞبی ف -4  

هطالعات اجتواعی  پایه هفتن  نوبت دومسواالت نوونه   

 

         

  



 

 

(ومرٌ 2. )تٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ( د  

اظ وساْ حىٛٔت ثٝ ػٙٛاٖ ٘رستیٗ أپطاتٛضی جٟبٖ یبز ضسٜ است؟ -1  
 

ضا صبزض وطز؟( ع)وساْ ذّیفٝ ی ػجبسی زستٛض ثٝ ضٟبزت ضسب٘یسٖ أبْ ضضب  -2  
 

.ٞبی ایطا٘یبٖ زض ظٔیٙٝ ی ٔؼٕبضی ضا ٘بْ ثجطیسزٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ پیططفت  -3  
 

یىی اظ ٔطاوع ٟٔٓ ٌطزضٍطی ایطاٖ زض ظٔستبٖ وساْ است؟ -4  

(ومرٌ 2. )جذيل زیر را کامل کىیذ( ٌ  

 ٍظبیف آًْب ٔمبْ ٞبی حىٛٔتی

  ٔبٔٛضاٖ ٔرفی ضبٜ

  ٔٙطیبٖ ٚ زثیطاٖ

  ضئیس زضثبض یب تططیفبت

  ٚظیط ثعضي

(ومرٌ 5/0( )مًرد اضافی است 1) يطل کىیذ « ب»را تٍ ستًن « الف»ستًن  مًارد مرتًط تٍ( ي     

 الف ة

 دٍ ثخص لَُ همٌٌِ اسىٌبس

 ٍسیلِ آسبى وزدى هؼبهالت هجلس ضَرای اسالهی ، ضَرای ًگْجبى

  سىِ

.تٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ ( ز  

(ٕ٘ط1ٜ)ثجطیس ثٝ طٛض وّی تبضید ایطاٖ ثٝ چٙس زٚضٜ تمسیٓ ٔی ضٛز؟ ٘بْ  -1  

(ٕ٘طٜ 1)زض ذب٘ٛازٜ ی ایطاٖ ثبستبٖ، پسض چٝ ٘مطی ثط ػٟسٜ زاضت؟  -2  



 

 

(ٕ٘طٜ 1)ذبن زض ظ٘سٌی ا٘سبٖ ٞب ٚ زیٍط ٔٛجٛزات ظ٘سٜ چٝ إٞیتی زاضز؟ تٛضیح زٞیس  -3  

(ٕ٘ط1ٜ)تطاوٓ جٕؼیت ٞط ٔٙطمٝ چٍٛ٘ٝ ثٝ زست ٔی آیس؟  -4  

(ٕ٘طٜ 5/0( )ٔٛضز 2)ٔٛاضزی ٔصطف ٔی ضس؟ زضآٔسٞبی ٔبِیبتی زض ایطاٖ ثبستبٖ، زض چٝ  -5  

(ٕ٘ط1ٜ)یىی اظ ثعضٌتطیٗ ٚ ثبضىٜٛ تطیٗ جطٗ ٞبی ایطاٖ ثبستبٖ چٝ ٘بْ زاضت؟ آٖ ضا ضطح زٞیس -6  

(ٕ٘ط1ٜ. )جٕؼیت ظیبزی اظ وطٛضٔبٖ ٍٞٙبْ تبثستبٖ چٝ ٔٙبطمی ضا ثطای ٌطزضٍطی ا٘تربة ٔی وٙٙس؟ تٛضیح زٞیس -7  

(ٕ٘طٜ 1( )ٔٛضز 2)اظ ٔٛظٜ ٞب چٝ استفبزٜ ٞبیی ٔی ضٛز؟  -8  

(ٕ٘ط1ٜ)تمٛیٓ ذٛضضیسی چٝ ٘ٛع تمٛیٕی ثٛز؟ ضطح زٞیس  -9  

(ٔٛضز 2)ذبن ٔی ضٛز؟  ٖچٝ ػٛأّی ٔٛجت اظ ثیٗ ضفت -10  

(ٕ٘طٜ 1)ثٝ طٛض وّی، جبٔؼٝ ی سبسب٘ی ثٝ چٙس طجمٝ تمسیٓ ٔی ضس؟ ٘بْ ثجطیس  -11  

(ٕ٘طٜ 1)ْ ثجطیس ا٘ٛاع ثیٕٝ ضا ٘ب -12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

موفق باشید 

 


