
 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره به حروف:                 نمره تجدید نظر به عدد:
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء:نام دبیر:                      تاریخ  تاریخ و امضاء:                   نام دبیر:      

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الق

 ّای صیش سا هطخع کٌیذ دسستی یا ًادسستی گضیٌِ

 هحوذتي جشیش عثشی اضاسُ کشد.ّای ػوَهی، هیتَاى تِ تاسیخ عثشی تآلیق  اص هْوتشیي ٍ هطَْستشیي تاسیخ .1

 اكضاسّای هسلواًاى تِ ػْذُ جٌگجَیاى تَد. ّضیٌِ تآهیي جٌگ .2

 خلیلِ دٍم پیص اص هشگ، ػثواى تي ػلاى سا تِ ػٌَاى خلیلِ ٍ جاًطیي خَد اًتخاب کشد. .3

 ًظاهی هشیص سا ػلیِ هسلواًاى تِ دست گشكت.-اتَسلیاى، سّثشی سیاسی .4

2 

 ب

 کٌیذ.گضیٌِ غحیح سا اًتخاب 

 کذام یک اص خللای ًخستیي تِ هتل ًشسیذ؟  (1

 .ػلی)ع(4.ػثواى     3.ػوش      2.اتَتکش       1  

 ّای صیش دس صهاى خالكت حضشت ػلی )ع( غَست گشكت تِ جض... ّوِ جٌگ(  2

 .ًْشٍاى4.غلیي        3.جول         2احذ       . 1          

 گلتٌذ؟ هذیٌِ اهاهت داضتٌذ، چِ هی(  تِ هْاجشاى تِ تضاػتی کِ دس هسجذ 3

 .اًػاس4.اّل غلِ          3.اّل جضیِ         2.اّل رهِ       1         

 ای کِ تش پیاهثش )ظ( ًاصل ضذ، کذام است؟ (  ًخستیي سَس4ُ

 .كلن4.تَحیذ         3.ػلن      2.حوذ         1        

2 

 ج

 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.

 ًخستیي کسی کِ تشٍى اص خاًَادُ سسَل خذا اسالم آٍسد ....................................... تَد. .1

 تا خذػِ ....................................... هؼاٍیِ اص ضکست حتوی دس جٌگ غلیي ًجات پیذا کشد. .2

 هیذًذ.ًا هسلواًاى ؿیش ػشب سا ....................................... هی .3

 سّثشی هیام .......................................، ػلیِ اهَیاى سا سلیواى تي غشد خضاػی تشػْذُ داضت. .4

2 

 د

 ػثاسات غحیح سا تِ ػثاسات هتواتل هتػل کٌیذ.

 الق.ػواس یاسش       گزاس خالكت اهَی                                                      .تٌیاى1

 ب.هؼاٍیِ  داسی کشد.                   .یکی اص اكشادی کِ اص تیؼت تا یضیذ خَد2

 ج.حٌیي تي اسحام     ّای ػثواًی                                           .اص هٌتوذاى سیاست3

 یشتي صت .اص هطَْستشیي هتشجواى دٍسُ ػثاسی                                       د.ػثذاهلل4

 س.هآهَى                                                                                                     

2 

 ج

 تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ.

 جضیِ چیست؟ .1

 

 

 

 

1 

 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دوره دوم رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1381 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 تاریخنام درس: 

 عطاریپارمیدا  نام دبیر:

 11/1397 / 16 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 نمره 21جمع بارم : 

 

 ضجاػت تِ ػٌَاى یکی اص غلات اػشاب جاّلی تِ چِ هؼٌا تَد؟ .2

 

 ٍصیش خَد كضل تي سْل چِ کشد؟هآهَى تحت تآثیش  .3

 

 پایتخت ػثاسیاى کذام ضْشتَد ٍ تشاساس کذام سٌت ضْشساصی ساختِ ضذُ تَد؟ .4

 

 تشیي دستاٍسد كشٌّگی اػشاب دس دٍساى جاّلیت چِ تَد؟ تشجستِ .5

 
 

1 

 

1 

 

1 
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 ت

 تِ سَاالت صیش پاسخ کاهل دّیذ.

 گیشد؟ سالْایی سا دستش هیضَد ٍ ّشکذام چِ  خالكت ػثاسیاى تِ چٌذ دٍسُ توسین هی .1

 

 
 

 ّای صیش سا تٌَیسیذ. ٍظایق ّشکذام اص دیَاى .2

 الق.جٌذ:         

 ب.خشاج:         

 ج.هظالن:         

 د.اًطا)سسایل(:        
 

 چشا هآهَى اهام سضا)ع( سا ٍلیؼْذ خَد کشد؟   .3

 
 
 

 

 ای سا تَضیح دّیذ. ّای حاکن تش ًظام هثیلِ اسصش .4

 
 

 

 اػتثاس یک خثش تاسیخی سا تگَییذ. هؼیاسّای سٌجص .5

 

 

 ًتیجِ ًثشد هادسیِ چِ تَد؟ چشا؟ .6
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 2از 2صفحه ی 



 

 
 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 .ظ4ؽ                 .3                 .ظ2                 .ظ1 الق

 .ػلن4                  غلِ.اّل 3                  .احذ2.اتَتکش                 1 ب

 .هیام تَاتیي4.هَالی                 3                  .ػوشٍػاظ2.اتَتکش                 1 ج

 . )ج( حٌیي تي اسحام4. )الق( ػواس یاسش                 3تي صتیش                  . )د( ػثذاهلل2. )ب( هؼاٍیِ                 1 د

 .1(ج

ای کِ تِ هشداى تالؾ اّل کتاب )یَْدیاى،هسیحیاى ٍ صستطتیاى( کِ تِ لحاػ هالی تَاًایی پشداخت  هالیات سشاًِ. 1

 داضتٌذ تؼلن هیگشكت.

سحوی سا اص  ای تا جشآت ٍ جساست توام تجٌگذ ٍ ًْایت تی ضذ کِ دس هٌاصػات كشدی ٍ هثلیِ ضجاع تِ کسی گلتِ هی . 2

 خَد ًطاى دّذ.

 كت سا اص تـذاد تِ هشٍ هٌتول کشد. لثاس ٍ پشچن سیاُ ػثاسیاى سا کِ ًطاى آًْا تَد تِ سًگ سثض دسآٍسد.هشکض خال . 3

ضْش تـذاد تٌاضذ تا پایتخت ػثاسیاى تاضذ.ایي ضْش دس هکاًی ًضدیک تیسلَى، پایتخت ساساًیاى ٍ تشاساس سٌت  . 4

 ضْشساصی ایشاى تاستاى ساختِ ضذ.

 .  ضؼش ٍ ضاػشی5

 .1ت(

 م( 656-232م(        دٍسُ ضؼق ٍ تجضیِ ) 232-132دٍسُ ًیشٍهٌذی ٍ ضکَكایی ) .1

 جٌذ: سشضواسی ٍ تْیِ اساهی جٌگاٍساى، تآهیي تذاسکات ٍ هلضٍهات سپاُ. 2

 ّای کطاٍسصی ( اسصیاتی، هحاسثِ ٍ گشدآٍسی هالیات صهیيءخشاج: )استیلا

 ّای عشح ضذُ هظالن: سسیذگی تِ دػاٍی ٍ ضکایت

 ّای حکَهتی )سسایل(: ًگاسش، تٌظین، ثثت، اسسال ٍ دسیاكت ًاهِاًطا 

سٍ ضذ.اٍ تِ هٌظَس کسة حوایت   ّای ػلَیاى ٍ هخاللت عشكذاساى اهیي سٍتِ هآهَى دس آؿاص خالكتص تا تؼضی هیام . 3

 ّای ػلَیاى ٍ جلة اػتواد خشاساًیاى اهام سضا)ع( سا ٍلیؼْذ خَد کشد ضیؼیاى، هْاس هیام

تِ حسة ٍ ًسة، احتشام تِ سٍاتظ خًَی ٍ خَیطاًٍذی، اعاػت تی چَى ٍ چشا اص سئیس هثیلِ ٍ یا ضیخ هثیلِ ٍ  اكتخاس .4

 پطتیثاًی تی هیذ ٍ ضشط اص اكشاد هثیلِ دس ّش ضشایغی تَد.

 ای ضذُ تَد. ٍاتستگی ضذیذ اػشاب تِ هثیلِ خَد هَجة تِ ٍجَد آهذى تؼػة یا ػػثیت هثیلِ

 ّا ٍ هٌاتغ تاسیخی کٌٌذُ                   ب(سٌجص اػتثاس ٍ ًوذ ٍ تشسسی گضاسش الق( سٌجص اػتثاس ٍ ًوذ سٍایت .5

اػشاب هسلواى دس هادسیِ سپاُ ایشاى سا ضکست دادًذ ٍ تیسلَى پایتخت ساساًیاى سا پس اص هذتی هحاغشُ تسخیش .6

 کشدًذ.

ای داخلی ایشاًیاى، ًااهیذی سستن كشخضاد، كشهاًذُ سپاُ ساساًی اص ّ تَاى تِ اختالف اص ػَاهل ضکست هادسیِ، هی

 ّای ػشب ساکي سَاد تا هسلواًاى اضاسُ کشد پیشٍصی ٍ ّوکاسی تشخی دّواًاى ٍ هثیلِ

 

 

 امضاء:   پارمیدا عطاری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دوره دومرسالت  سرای دانش واحد دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کليد

 تاریخنام درس: 

 پارهيدا عطارینام دبير: 

 10/1381/  11تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  9ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 17هدت اهتحاى: 


