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 استان تهران 0411آزمًن ومًوٍ ديلتی سال 

درخِ ضزقٖ ٍاقع ضذُ است.  اٍ در ًرتز دارد بتاسٕ     66الٌْار تقزٗبٖ باضذ؛ اٗي ضْز در ًصفعلٖ ساکي سزخس هٖ -1

 66الٌْتار تقزٗبتٖ   بزگشار خَاّذ ضذ را تواضا کٌذ  اٗي ضتْز در ًصتف   اش کِ در ضْز هاًائَس بزسٗلفَتبال هَرد عالقِ

تَاًذ اٗي باسٕ را  صبح باضذ، علٖ در چِ ساعتٖ هٖ 16درخِ غزبٖ قزار دارد  اگز ساع. پخص باسٕ فَتبال در هاًائَس 

 در ضْز خَد ببٌ٘ذ؟

 تعذاصظْش 6( 4 ضة 11( 3 ًیوِ ضة 12( 2 صثح 6( 1

 ؟باضذًوّٖإ باراًٖ استَاٖٗ صح٘ح ّإ خٌگلٕ ٍٗژگٖز دربارُکذام ٗک اس هَارد سٗ -2

 ( تأثیشگزاسی تش آب ٍ َّای کل کشُ صهیي2 تشیي تٌَع پَضص گیاّی ٍ جاًَسی( داسا تَدى غٌی1

 ّای جْاىتشیي صیست تَم( پیچیذ4ُ ای اص چَب ًشم تشای تَلیذ کاغز( تأهیي تخص عوذ3ُ

 کطَرّاٖٗ هاًٌذ سٌگاپَر ٍ هالشٕ چ٘س.؟عاهل رضذ اقتصادٕ سزٗع در  -3

 ی صٌایع ٍ صذٍس کاال تِ سایش ًَاحی جْاى( تَسع2ِ ( جزب ًیشٍّای هتخصص اص کطَسّای دیگش1

 ی کطاٍسصی تِ علت ٍجَد ضشایط هساعذ طثیعی( تَسع4ِ ( دسآهذ تاال تِ دلیل ٍجَد رخایش غٌی ًفت ٍ گاص3

ِ   هتزٕ دهاًٍذ چادر سدُ 2666هحوذ با ٗک گزٍُ کٌََّردٕ در ارتفاع  -4 اًتذ بتِ ارتفتاع    اًذ؛ اٗي گتزٍُ تصتو٘ن گزفتت

هتزٕ اٗي کَُ صعَد ًواٌٗذ ٍ بزإ حول تدْ٘شات کافٖ، ً٘اس بِ آگاّٖ اس دهإ َّا در اٗي ارتفاع دارًتذ؛ اگتز در    5566

اًٍذ، دهإ ّتَا چٌتذ درختِ    هتزٕ ده 5566)پٌح( درخِ باضذ، در ّواى لحرِ در ارتفاع  5ّا دهإ َّا هحل استقزار آى

 خَاّذ بَد؟

1 )11- 2 )26- 3 )16- 4 )21- 

 ّز ٗک اس اقذاهات سٗز بِ تزت٘ب تَسط کذام ٗک اس پادضاّاى اًدام ضذُ اس.؟ -5

 «ب٘زٍى راًذى رٍسِ٘ ٍ عثواًٖ اس اٗزاى –گستزش تدارت خارخٖ  –رس٘ذى قلوزٍ اٗزاى بِ حذٍد قلوزٍ ساساًٖ »

 ضاُ عثاع اٍل –ًادسضاُ  –( ضاُ تْواسة 2 ضاُ عثاع اٍل –صًذ  کشین خاى –( ًادسضاُ 1

 ًادسضاُ -ضاُ عثاع اٍل  –( ضاُ اسواعیل 4 ضاُ اسواعیل –ضاُ تْواسة  –( ضاُ عثاع اٍل 3
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 ّإ ارائِ ضذُ کذام خولِ صح٘ح اس.؟در ب٘ي گشٌِٗ -6

 اص ًفَر خاسجی ٍ ستن داخلی تَد. تشیي حشکت جذی هشدم ایشاى تشای سّایی( اهتیاص سٍیتش ًخستیي ٍ هْن1

 ّای گلستاى ٍ تشکواى چای، ایشاى اص داضتي کطتی جٌگی دس دسیای هاصًذساى هحشٍم گشدیذ.( تِ هَجة عْذًاه2ِ

 ّایی دس هَضَع تاسیخ کطَسّای اسٍپایی تَد.( یکی اص اقذاهات اهیشکثیش دس صهیٌِ فشٌّگی دستَس تشجوِ کتاب3

 ستاى آغاص ضذ ٍ هَجة ضکَفایی اقتصادی کطَسّای اسٍپایی ٍ آسیای جٌَب غشتی ضذ.( اًقالب صٌعتی اص اًگل4

 ّن سهاى با ٍقَع کذام ٍاقعِ تارٗخٖ ٍ ه٘اى کذام کطَرّا هٌعقذ ضذ؟ 1967قزارداد  -7

 سٍسیِ ٍ آلواى –( جٌگ جْاًی اٍل 2 سٍسیِ ٍ اًگستاى –( اًقالب هطشٍطیت 1

 سٍسیِ ٍ فشاًسِ –( جٌگ جْاًی دٍم 4 ستاىسٍسیِ ٍ اًگل –( ًْضت هلی ضذى ًفت 3

 چِ بَد؟ ّإ اٗالتٖ ٍ ٍالٗتًٖاهِ اًدويبا تصَٗبدل٘ل هخالف. اهام خوٌٖ٘ )رُ(  -8

 ( افضایص سلطِ آهشیکا تش ایشاى ٍ ٍاتستگی تِ تیگاًگاى1

 ّای هشدم( سشکَب هثاسصاى ٍ جلَگیشی اص قیام2

 طین اسشائیل( ّوکاسی ٍ ایجاد ساتطِ حکَهت پْلَی تا س3

 ّای اسالهی ( هخالفت تا اسالم ٍ تخشیة اسصش4

 بِ تزت٘ب ًطاى دادُ ضذُ اس.؟« عقاٗذ –ًواد  –ارسش  –ٌّدار »ّإ فزٌّگ در کذام گشٌِٗ الِٗ -9

 تعاسف -خَاًذى ًواص تاساى  –صتاى گفتاسی  –( هُذگشایی 1

 خَاًذى ًواص تاساى –صتاى گفتاسی  –هُذ گشایی  –( تعاسف 2

 صتاى گفتاسی –هُذگشایی  –تعاسف  –( خَاًذى ًواص تاساى 3

 هُذگشایی -تعاسف  –خَاًذى ًواص تاساى  -( صتاى گفتاسی4

سال سابقِ تذرٗس، دچار آس٘ب دٗذگٖ تارّإ صَتٖ ضتذُ است.؛ اٗتي     25خاًن پزتَٕ دب٘ز هطالعات اختواعٖ با  -16

 ز اس.؟هَضَع ًطاًگز تأث٘ز کذام ٗک اس ابعاد َّٗ. بز ٗکذٗگ

 ّای سٍاًی تش خصَصیات اخالقی( ٍیظگی2 ّای جسواًیّای اجتواعی تش ٍیظگی( ٍیظگی1

 ّای جسواًی تش خصَصیات اخالقی( ٍیظگی4 ّای اجتواعی( خصَصیات اخالقی تش ٍیظگی3
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 استان البرز ي قسيیه 0411آزمًن ومًوٍ ديلتی سال 

 

 کاًَى رضذ ٍ تعالٖ اًساى            اس.    -1

د(هؼجذج(خاًَادُب(داًـگاُهذسػِ(1

 ٗک اس ضاّاى سٗز اتحاد س٘اسٖ ٍ ٗکپارچگٖ اٗزاى اس ّن گس٘خ.؟  با هزگ کذام -2

(ؿاُاػواعیل4(آلاهحوذخاى3(ؿاُػلطاىحؼیي2ؿاُعثاع(1

 ّا اس اٗزاى، بِ تزت٘ب در سهاى کذام ضاّاى صفَٕ صَرت گزف.؟  رسوٖ کزدى هذّب ض٘عِ ٍ اخزاج پزتقالٖ -3

(ؿاُاػواعیل،ؿاُعثاع2لطاىحؼیيعثاع،ؿاُػؿاُ(1

ػلطاىحؼیي(ؿاُاػواعیل،ؿا4ُ(ؿاُعثاع،ؿاُاػواعیل3

 بَم تاٗگا اس.؟  ّإ سٗس. ٗک اس ٍٗژگٖ کذام -4

   هتشهیلی522تا252(تاسًذگی2دسج12ِحذاوثشدها(1

(دٍفصلخـهٍهشطَب4عوكّایون(ٍجَدتاتالق3

 گٌَٗذ   ّا           آى ًقطِ هٖ الٌْار هطخص قزار دارد کِ بِ آى ِ اس کزٓ سه٘ي رٍٕ ٗک هذار ٍ ٗک ًصفّز ًقط -5

(هحَسجغشافیایی4(هختصاتجغشافیایی3(عشضجغشافیایی2طَلجغشافیایی(1

 َّٗ. هلٖ چ٘س.؟  -6

هـتشنهشدمیهوـَسّای(آسهاى2اؿتشانتاسیخی،صتاًی،هزّثیٍػشصهیيیههلت.(1

(صفاتاخاللیٍظاّشیهشدمیهجاهعِ.4(اػاعتعلكیههلتتِدیي3

 تزٗي هٌاطق ص٘ذ هاّٖ خْاى کذام اس.؟  اس هْن-7

ّایآبگشمتاّن(هحلتاللیجشیاى2ّایآبگشمتاّن(هحلتاللیجشیاى1

ّایآبگشمجشیاى(دسوٌاس4ّایآبػشدتاّن(هحلتاللیجشیاى3
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 گ٘زٕ ٍ هقاٗسٔ خَاهع را با ٗکذٗگز دارًذ:  ّإ تَسعٔ اًساًٖ کِ قابل٘. اًذاسُ هالک -8

(دسآهذٍسفاُ،اهیذتِصًذگی،ػَادٍآهَصؽ2َّیت،عضت،اهٌیت،التصاد(1

یت(دسآهذٍسفاُ،هتَػططَلعوش،اه4ٌ(احؼاعؿادیٍسضایتاصصًذگی،اهٌیت،آصادی2

 چِ بَد؟  1326ّذف اصلٖ هتفق٘ي اس اضغال اٗزاى در ضْزَٗر سال  -9

تشوٌاسیسضاخاىاصػلطٌتتِخاطشخیاًتتِاًگلیغ(1

(ووهتِسٍػیِدسجٌگعلیِآلواى2

(تشچیذىػلطٌتپْلَیٍجایگضیٌیحىَهتدیگشتِجایآى3

ػَدخَیؾ(اػتفادُاصهَلعیت،هٌاتعٍاهىاًاتایشاىت4ِ

 چِ بَد؟  1356هاُ( هزدم قن در سال  دٕ 19عل. ق٘ام ) -16

ّایایالتیٍٍالیتیًاهۀاًجوياعتشاضتِتصَیة(1

(اعتشاضتِتثعیذاهامخویٌی)سُ(تِتشوی2ِ

آهیضًؼثتتِاهام)سُ(دسسٍصًاهۀاطالعات(اًتـاسهمالۀتَّیي3

)اًمالبػفیذ(گاًِ(اعتشاضتِتصَیةاصَلؿؾ4

 

 ي فارس استان اصفهان 0411آزمًن ومًوٍ ديلتی سال 

درخِ ضزقٖ ٍاقع ضذُ است.  اٍ در ًرتز دارد بتاسٕ     66الٌْار تقزٗبٖ  باضذ؛ اٗي ضْز در ًصف علٖ ساکي سزخس هٖ  -1

 66تقزٗبتٖ   الٌّْتار  اش کِ در ضْز هاًائَس بزسٗل بزگشار خَاّذ ضذ را تواضا کٌذ  اٗي ضتْز در ًصتف   فَتبال هَرد عالقِ

تَاًذ اٗي بتاسٕ را   صبح باضذ، علٖ در چِ ساعتٖ هٖ 16درخِ غزبٖ قزار دارد  اگز ساع. پخص باسٕ فَتبال در هاًائَس 

 در ضْز خَد ببٌ٘ذ؟ 

تعذاصظْش6(4ؿة12(3ًیوِؿة12(2صثح6(1

 ؟ ذباض ًوّٖإ باراًٖ استَاٖٗ صح٘ح  کذام ٗک اس هَارد سٗز دربارُ ٍٗژگٖ -2

ٍَّایولّوشُصهیي(تأثیشگزاسیتشآب2تشیيتٌَعپَؿؾگیاّیٍجاًَسیداساتَدىغٌی(1

ّایجْاىتشیيصیؼتتَم(پیچیذ4ُایاصچَبًشمتشایتَلیذواغز(تأهیيتخؾعوذ2ُ
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 عاهل رضذ اقتصادٕ سزٗع در کطَرّاٖٗ هاًٌذ سٌگاپَر ٍ هالشٕ چ٘س.؟  -3

صٌایعٍصذٍسواالتِػایشًَاحیجْاىی(تَػع2ٍِیهتخصصاصوـَسّایدیگشجزبًیش(1

یوـاٍسصیتِعلتٍجَدؿشایطهؼاعذطثیعی(تَػع4ِ(دسآهذتاالتِدلیلٍجَدرخایشغٌیًفتٍگاص3

ِ  اًذ؛ اٗي گتزٍُ تصتو٘ن   هتزٕ دهاًٍذ چادر سدُ 2666هحوذ با ٗک گزٍُ کٌََّردٕ در ارتفاع  -4 اًتذ بتِ ارتفتاع     گزفتت

هتزٕ اٗي کَُ صعَد ًواٌٗذ ٍ بزإ حول تدْ٘شات کافٖ، ً٘اس بِ آگاّٖ اس دهإ َّا در اٗي ارتفاع دارًتذ؛ اگتز در    5566

هتزٕ دهاًٍذ، دهإ ّتَا چٌتذ درختِ     5566)پٌح( درخِ باضذ، در ّواى لحرِ در ارتفاع  5ّا دهإ َّا  هحل استقزار آى

 خَاّذ بَد؟ 

1)11-2)26-3)16-4)21-

 ّز ٗک اس اقذاهات سٗز بِ تزت٘ب تَسط کذام ٗک اس پادضاّاى اًدام ضذُ اس.؟  -5

 «بیرون راندن روسیه و عثمانی از ایران -گسترش تجارب خارجی -رسیدن قلمرو ایران به حدود قلمرو ساسانی»

ؿاُعثاعاٍل-ؿاًُادس-(ؿاُتْواػة2ؿاُعثاعاٍل-وشینخاىصًذ-ًادسؿاُ(1

ًادسؿاُ-ؿاُعثاعاٍل-(ؿاُاػواعیل4ؿاُاػواعیل-ؿاُتْواػة-(ؿاُعثاعاٍل2

 ّإ ارائِ ضذُ کذام خولِ صح٘ح اس.؟  در ب٘ي گشٌِٗ -6

تشیيحشوتجذیهشدمایشاىتشایسّاییاصًفَرخاسجیٍػتنداخلیتَد.اهتیاصسٍیتشًخؼتیيٍهْن(1

چای،ایشاىاصداؿتيوـتیجٌگیدسدسیایهاصًذساىهحشٍمگشدیذ.ّایگلؼتاىٍتشوواىةعْذًاهِ(تِهَج2

ّاییدسهَضَعتاسیخوـَسّایاسٍپاییتَد.(یىیاصالذاهاتاهیشوثیشدسصهیٌِفشٌّگیدػتَستشجوِوتاب3

َسّایاسٍپاییٍآػیایجٌَبغشتیؿذ.(اًمالبصٌعتیاصاًگلؼتاىآغاصؿذٍهَجةؿىَفاییالتصادیوـ4

 سهاى با ٍقَع کذام ٍاقعِ تارٗخٖ ٍ ه٘اى کذام کطَرّا هٌعقذ ضذ؟  ّن 1967قزارداد  -7

ٍآلواىسٍػیِ-(جٌگجْاًیاٍل2سٍػیٍِاًگلؼتاى-اًمالبهـشٍطیت(1

ًؼِسٍػیٍِفشا-(جٌگجْاًیدٍم4سٍػیٍِاًگلؼتاى-(ًْضتهلیؿذىًفت3

 چِ بَد؟  ٍالٗتٖ ّإ اٗالتٖ ٍ اًدويدل٘ل هخالف. اهام خوٌٖ٘ )رُ( با تصَٗب ًاهِ  -8

ّایهشدم(ػشوَبهثاسصاىٍجلَگیشیاصلیام2افضایؾػلطِآهشیىاتشایشاىٍٍاتؼتگیتِتیگاًگاى(1

ّایاػالهیتخشیةاسصؽ(هخالفتتااػالم4ٍ(ّوىاسیٍایجادساتطِحىَهتپْلَیتاسطیناػشائیل3
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 بِ تزت٘ب ًطاى دادُ ضذُ اس.؟ « عقاٗذ -ًواد -ارسش -ٌّدار»ّإ فزٌّگ  در کذام گشٌِٗ الِٗ -9

تعاسف-خَاًذىًواصتاساى-صتاىگفتاسی-هُذگشایی(1

خَاًذىًواصتاساى-صتاىگفتاسی-هُذگشایی-(تعاسف2

صتاىگفتاسی-هُذگشایی-تعاسف-(خَاًذىًواصتاساى3

هُذگشایی-تعاسف-خَاًذىًواصتاساى-(صتاىگفتاسی4

دٗذگٖ تارّإ صَتٖ ضتذُ است.؛ اٗتي     سال سابقِ تذرٗس، دچار آس٘ب 25خاًن پزتَٕ دب٘ز هطالعات اختواعٖ با  -16

 ٗک اس ابعاد َّٗ. بز ٗکذٗگز اس.؟  هَضَع ًطاًگز تأث٘ز کذام

ّایسٍاًیتشخصَصیاتاخاللی(ٍیظگی2ؼواًیّایجّایاجتواعیتشٍیظگیٍیظگی(1

ّایجؼواًیتشخصَصیاتاخاللی(ٍیظگی4ّایاجتواعیخصَصیاتاخاللیتشٍیظگی(3

 

 

 

 






