
 

«باسوه تعالي » 

21/03/89تاريخ اهتحاى :   آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَيادارُ كل     :نام 

) تخص اًتخاتی ( 

 ٚجٛد داسد.  6تا فصُ  1ٕ٘شٜ اص فصُ  5/2تؼتٝ ػٛاَ داسا٢ تاسْ  6دا٘ؾ آٔٛص ػض٤ض دس )تخؾ ا٘تخات٣(، تَجِ :  

اص ا٤ٗ تخؾ تشا٢ ؿٕا دس ٘ظش ٌشفتٝ نمره 5مجموع سا اص ا٤ٗ تخؾ ا٘تخاب وشدٜ ٚ تٝ ػٛاالت، ٕٞاٖ فصُ ٞا جٛاب د٥ٞذ.   فصل 2فقط ِطفا 

)دس صٛست پاػخ تٝ ت٥ؾ اص دٚ فصُ ا٘تخات٣، پاػخ ػٛاالت اضافٝ، تصح٥ح ٘خٛاٞذ ؿذ.(خٛاٞذ ؿذ. 

ًورُ 5/2تارم                               فصل اٍل : سيارُ ها، زهيي      

5/0 ٘ادسػت                    دسػت                 ذ٢، ص٥ٔٗ اػت.             تضسٌتش٤ٗ ػ٥اسٜ دس٣٘ٚ ٔٙظٛٔٝ خٛسؿ1٥

. ٣٘ٚ ٔٙظٛٔٝ خٛسؿ٥ذ٢ سا ت٥اٖ و٥ٙذدٚ تفاٚت ػ٥اسات دس٣٘ٚ ٚ ت٥ش 2
1

. ذحشوت ٚضؼ٣ ص٥ٔٗ سا تؼش٤ف و٥ٙ  3
1

ًورُ 5/2تارم      سٌگ كرُ، آب كرُ، َّا كرُ:  دٍمفصل 

؟ س٤ا٘ا دس وذاْ ال٥ا٘ٛع لشاس داسددساص ٌٛداَ ٔا 4

ٔٙجٕذ ؿٕا٣ِ  –د   آساْ  -ج    ٞٙذ  –ب           اطّغ            –اِف  
5/0

؟ ٞا چ٥ؼت٘إٞٛاس٢ ٠غ٥٥شات دس چٟشٞذف ا٘ؼاٖ اص ا٤جاد ت5
1

؟ٌزاسدٔٙطمٝ ٣ٔاث٥ش٢ تش آب ٚ ٞٛا٢ آٖ ٞا ٚ دس٤اٞا چٝ تدٚس٢ ٚ ٘ضد٤ى٣ تٝ ال٥ا٘ٛع 6
1

ًورُ 5/2تارم      فصل سَم : زیست كرُ، تٌَع ضگفت اًگيس     

؟ ش٤ٗ ٚػؼت ػاٚاٖ دس وذاْ لاسٜ اػتت٥ـت 7

آٔش٤ىا٢ ؿٕا٣ِ  –د  اسٚپا  –آػ٥ا   ج  –آفش٤ما                       ب   -اِف 
5/0

. ص٤ؼت تْٛ سا تؼش٤ف و٥ٙذ 8
1

 ؟جٍُٙ صدا٣٤ تٝ چٝ ٔؼٙاػت 9
1

ًورُ 5/2فصل چْارم : ساكٌاى سيارُ زهيي         تارم 

ا٘ذ؛ ا٘ذ ٚ تٝ ػا٤ش ٔٙاطك ٟٔاجشت وشدٜػ٥ُ، ٔحُ الأت خٛد سا تشن ٌفتٝ ا٢ اص ٕٞٛطٙاٖ ػض٤ض ٔا دس خٛصػتاٖ تٝ د٥ُِػذٜ 10

 ا٤ـاٖ اص ٘ٛع ٟٔاجشت  ....................... ٣ٔ تاؿذ.          ٟٔاجشت 
5/0

. ؿٛد سا ٘اْ تثش٤ذٝ تاػث جزب جٕؼ٥ت دس ٤ه ٘اح٥ٝ ٣ٔدٚ ػأُ ا٘ؼا٣٘ و 11
1

دٚ ٔٛسد اص ػٛأُ خاسج٣ ٔٛثش دس ٘اتشاتش٢ دس جٟاٖ سا ٘اْ تثش٤ذ.  12
1

اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ  1صفحِ 

 نام خانوادگي :           اداره سنجش آهوسش وپزورش            هدت اهتحاى :  00 دقيقِ

نام آهوسشگاه :    سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(       ساعت شزوع :10 صثح

شوارهي داوطلب :    درس : هطالعات اجتواعي  تعداد صفحات : 3

نوبت : خرداد ها89ُ     تعداد سوال : 33

تارم سَاالت ردیف

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

«باسوه تعالي » 

21/03/89تاريخ اهتحاى :   آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَيادارُ كل     :نام 

ًورُ 5/2فصل پٌجن : عصر یکپارچگی ٍ ضکَفایی                             تارم 

 ؟تٝ ضؼف ٟ٘اد٢ٛ، ػّؼّٝ ٢ صف٢ٛ سٚ پغ اص ٔشي وذاْ پادؿاٜ صف 13

ؿاٜ ػ٥ّٕاٖ –ؿاٜ ػثاع اَٚ د  –ؿاٜ صف٣                ج  –ؿاٜ ػّطاٖ حؼ٥ٗ               ب  –اِف 
5/0

دٚ الذاْ ؿاٜ اػٕاػ٥ُ صف٢ٛ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ.  14
1

. ف٥ّؼٛفاٖ ػصش صف٢ٛ سا ٘اْ تثش٤ذ دٚ تٗ اص ػّٕا ٚ 15
1

ًورُ 5/2فصل ضطن: ایراى از عْذ ًادرضاُ تا ًاصرالذیي ضاُ                             تارم 

.افـاس٤ٝ تٝ ػٛاالت ص٤ش پاػخ د٥ٞذدس ٔٛسد  حىٛت  16

؟        چٝ وؼ٣ ا٤ٗ ػّؼّٝ سا تاػ٥غ وشد -اِف 

. ١ افـاس٤ٝ سا ت٥اٖ و٥ٙذػغ ػّؼّؤدٚ ٔٛسد اص الذأات ٔ -ب 
5/0

1

.دٚ الذاْ ػثاع ٥ٔشصا تشا٢ پ٥ـشفت ا٤شاٖ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ 17
1

 ) تخص اجثاري (

ٕ٘شٜ اػت.  15تٝ طٛس وأُ پاػخ د٥ٞذ. تاسْ ا٤ٗ تخؾ  36تا  18اص ػٛاَ تمام سواالتدا٘ؾ آٔٛص ػض٤ض دس )تخؾ اجثاس٢(، تٝ : تَجِ

ايالف: سؤاالت چٌذ گسیٌِ

5/0٘ادسػت  دسػت     اص د٤ذٌاٜ لشآٖ ٞذف اص اصدٚاج تشلشاس٢ آسأؾ ٚ ٔحثت ت٥ٗ صٖ ٚ ٔشد اػت. 18

٘ادسػت  دسػت         .داسد ٔطّٛت٣ پ٥أذٞا٢ اجتٕاع تشا٢ٞٓ ٚ خا٘ٛادٜ تشا٢ ته فشص٘ذ٢ ٞٓ 19
5/0

؟       وـٛس آغاص ؿذ١ إِٓاٖ تٝ وذاْ جًٙ جٟا٣٘ دْٚ تا حّٕ 20

آٔش٤ىا –د  ِٟؼتاٖ  -ج           فشا٘ؼٝ       –ب      طاپٗ              –اِف 
5/0

؟ وذاْ اتفاق اص ا٤شاٖ تثؼ٥ذ ؿذ٘ذ ، تؼذ اص(أاْ خ٣ٙ٥ٕ)سٜ 21

ٔخاِفت تا ال٤حٝ واپ٥تٛالػ٥ٖٛ –ب   42ل٥اْ پا٘ضدٜ خشداد  –اِف 

د٢ ٔشدْ لٓ 19ل٥اْ  –د             ٔخاِفت تا اصَٛ ؿؾ ٌا٘ٝ            –ج 

5/0

تش٘أٝ س٤ض٢ ٔٙاػة حىٛٔت تشا٢ سفغ فمش ٚ ا٤جاد ؿشا٤ط ٔٙاػة ص٘ذ٣ٌ، تٝ وذاْ ٤ه اص حمٛق ؿٟشٚ٘ذ٢ ص٤ش اؿاسٜ داسد؟  22

حك تشخٛسداس٢ اص ػذاِت لضا٣٤ –ب  حك تشخٛسداس٢ اص سفاٜ ٚ تا٥ٔٗ اجتٕاػ٣  –اِف 

حك ٔـاسوت ػ٥اػ٣ –حك تشخٛسداس٢ اص لاٖ٘ٛ د  –ج 

5/0

تا كلوات  هٌاسة كاهل كٌيذ.را  جاّاي خالی  ب: 

5/0صٛست ت٥ِٛذ واال ٤ا ....................... تاؿذ.ت٥ِٛذ ٕٔىٗ اػت تٝ   23

5/0........................ ٣ٔ تاؿذ، .تش٤ٗ واٖ٘ٛ اجتٕاػ٣ ؿذٖ فشدا٥ِٚٗ ٚ ٟٔٓ 24

.ٌاسة دّيذتِ سَاالت زیر پاسخ هج: 

؟ تاث٥ش٢ تش وـٛس ٔا ٌزاؿتجًٙ جٟا٣٘ اَٚ چٝ  25

1

اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ  2صفحِ 

 نام خانوادگي :           اداره سنجش آهوسش وپزورش            هدت اهتحاى :  00 دقيقِ

نام آهوسشگاه :    سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(       ساعت شزوع :10 صثح

شوارهي داوطلب :    درس : هطالعات اجتواعي  تعداد صفحات : 3

نوبت : خرداد ها89ُ     تعداد سوال : 33

تارم سَاالت ردیف

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 «باسوه تعالي » 

 21/03/89تاريخ اهتحاى :                                      آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَيادارُ كل                                                                                   :نام 

 

 ؟  ؿذٖ ٘فت دس ا٤شاٖ چٝ وؼا٣٘ تٛد٘ذسٞثشاٖ ٟ٘ضت ٣ّٔ   26
 

1 

 .    ٔشدْ اص حىٛٔت پ٢ّٟٛ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ دٚ ػّت ٘اسضا٤ت٣ 27

 
 

1 

 .   ٞذف اص تـى٥ُ آٖ سا ت٤ٛٙؼ٥ذدٜ ٚ ٤ه ٟ٘اد ا٘مالت٣ سا ٘اْ تش 28

    
 

1 

 ؟       ذٖ ٤ا جأؼٝ پز٤ش٢، تٝ چٝ ٔؼٙاػتاجتٕاػ٣ ؿ 29

 
 

1 

 وٙٙذ؟ تٛض٥ح د٥ٞذ.آ٤ا ٤ٚظ٣ٌ ٞا٢ ٤ٛٞت٣ ٔا تغ٥٥ش ٣ٔ 30

 

 

1 

تشا٢ اٚ ؿشح ٞا سا ٚ دال٤ُ پ٥ش٢ٚ اص آٖا٢ اجتٕاػ٣ وٙذ ٚ ٞٙجاسٞسا تشا٤ؾ تاصٌٛ ٣ٔتذ٢ سفتاسٞا  ٔادس ػشٚؽ دال٤ُ خٛت٣ ٚ 31

 ؟  جتٕاػ٣ وشدٖ اٚ اػتفادٜ وشدٜ اػتتٝ ٘ظش ؿٕا ٔادس ػشٚؽ اص وذاْ سٚؽ تشا٢ ادٞذ. ٣ٔ

 
 

5/0 

 وشد؟  )دٚ ٔٛسد( ٞا ٥ٔاٖ صٖ ٚ ؿٛٞش ج٥ٌّٛش٢ ٘اػاصٌاس٢ تشٚص اص تٛاٖ ٣ٔ چٍٛ٘ٝ 32

 

    

1 

 ؟              ا٘ذ تذٖٚ ٚجٛد حىٛٔت تال٣ تٕا٘ذچشا ٤ه جأؼٝ ٣ٕ٘ تٛ 33

     
                  

1 

 اص تىا٥ِف ؿٟشٚ٘ذ٢ سا ٘اْ تثش٤ذ. ٔٛسددٚ  34

                            
       

1 

٤ه ٔثاَ دس ا٤ٗ تاسٜ  اػت؛ تا روش« اػتفادٜ ٔٙاػة اص ٚلت ٚ صٔاٖ» ا ٚس٢ دس ص٘ذ٣ٌ ٔ ٤ى٣ اص ساٞىاسٞا٢ ٟٔٓ تشا٢ افضا٤ؾ تٟشٜ 35

         تٛض٥ح د٥ٞذ.

 
 

1 

 .سا تا روش ٤ه ٔثاَ ؿشح د٥ٞذ«  ٚس٢ ػثض تٟشٜ» ٔفْٟٛ    36

 

 

1 

 20 جوع تارم                                                   هَفق تاضيذ                                                                                                           3صفحِ 

 .ذٙسإٞٙا٢ تصح٥ح ا٤ٗ دسع سا ٔـاٞذٜ ٕ٘ا٤ ػٛاَ ٚ ٔشاجؼٝ تٝ ػا٤ت ٔٙذسج دسػشتشي، تٛا٘ٙذ تإٞىاساٖ ٔحتشْ ٣ٔ ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػض٤ض

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  
اعتزاضاتنهايي پس اس رسيدگي به نوزه 

م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  

   باعدد   باعدد

: اهضاء  با حزوف : اهضاء  با حزوف   

 

 نام خانوادگي :                                                         اداره سنجش آهوسش وپزورش                                            هدت اهتحاى :  00 دقيقِ  

نام آهوسشگاه :                                                  سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(                                  ساعت شزوع :10 صثح 

شو ارهي داوطلب :                                                           درس : هطالعات اجتواعي                                              تعداد صفحات : 3 

نوبت : خرداد ها89ُ                                                                                                             تعداد سوال : 33 

تارم  سَاالت  ردیف 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 «باسوه تعالي » 

 21/03/89تاريخ اهتحاى :                                 آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَيادارُ كل                                                                                   :نام 

 ردیف سَاالت تارم
 

 ) تخص اًتخاتی ( 

 ٍخَد داسد.  6تب فصل  1ًوشُ اص فصل  5/2داسای ثبسم ثستِ سَال  6(، ثخص اًتخبثی)داًص آهَص ػضیض دس  تَجِ:

ثشای ضوب دس ًظش گشفتِ  ثخصاص ایي نمره 5مجموع خَاة دّیذ.   ّبّوبى فصل ،سا اص ایي ثخص اًتخبة کشدُ ٍ ثِ سَاالت فصل 2فقط لغفب 

 )دس صَست پبسخ ثِ ثیص اص دٍ فصل اًتخبثی، پبسخ سَاالت اضبفِ، تصحیح ًخَاّذ ضذ.(خَاّذ ضذ. 

 ًورُ 5/2تارم            فصل اٍل : سيارُ ها، زهيي     

ًیوکشُ ضوبلی است؟ّبی صیش هشثَط ثِ سٍص اٍل تیشهبُ دس کذاهیک اص گضیٌِ 1  

اًمالة صهستبًی -اػتذال پبییضی           د -ج       اًمالة تبثستبًی       -ة      اػتذال ثْبسی       -الف   
5/0 

 هذاس سا تؼشیف کٌیذ.  2
1 

؟    تَاى اص سبػت ٍالؼی استفبدُ کشدچشا دس صًذگی سٍصهشُ ًوی  3  

 
1 

 ًورُ 5/2تارم       ، َّا كرُ             فصل دٍم : سٌگ كرُ، آب كرُ

   چِ ًبهیذُ هی ضَد؟خبهذ داسد  حبلت کِ آى یپَستِ یب صهیي یکشُ خبسخی ثخص 4

 کشُ )ثیَسفش(صیست  -د    کشُ )اتوسفش(       َّا –ج         کشُ )ّیذسٍسفش(   آة –ة         کشُ ) لیتَسفش(  سٌگ –الف 
5/0 

 .   سا تؼشیف کٌیذفالت  5

 
1 

 .    ي سا ثیبى کٌیذدٍ پیبهذ گشم ضذى صهی 6

 
1 

 ًورُ 5/2تارم                فصل سَم : زیست كرُ، تٌَع ضگفت اًگيس

............ تطکیل ضذُ است.   ؛  ............ّش صیست ثَم اص چٌذ  7  5/0 

.ّب سا ثٌَیسیذدس تٌَع صیست ثَم دٍ ػبهل هَثش 8  

 
 

1 

:   ؛ ػجبستٌذ اصّب هی ضَدکِ ثبػث تخشیت صیستگبُتشیي ػَاهلی هْن 9  

...............................................................................  ة:             ....................   ................................................................... الف:    

 

1 

 ًورُ 5/2فصل چْارم : ساكٌاى سيارُ زهيي                             تارم 

ثبضذ؟اًسبًی خزة خوؼیت دس یک ًبحیِ هیکذاهیک خضء ػَاهل  10  

هٌبثغ آة کبفی      -ٍسبیل حول ٍ ًمل               د  –خلگِ ّبی آثشفتی            ج  –آة ٍ َّای هؼتذل       ة –الف     
5/0 

 .خْبى ضذُ است سا ًبم ثجشیذ دٍ ػبهلی کِ هَخت کبّص چطوگیش هشگ ٍ هیشّب دس 11

 
 

1 

 هٌظَس اص اهیذ ثِ صًذگی چیست؟ 12

 
 

1 

 اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ                                                                     1صفحِ 

 نام خانوادگي :                                                         اداره سنجش آهوسش وپزورش                                       هدت اهتحاى :  00 دقيقِ  

نام آهوسشگاه :                                                  سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(                             ساعت شزوع :13 )1تعذ ازظْر( 

شو ارهي داوطلب :                                                           درس : هطالعات اجتواعي                                         تعداد صفحات : 3 

نوبت : خرداد ها89ُ                                                                                                       تعداد سوال : 33 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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 21/03/89تاريخ اهتحاى :                                 آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَيادارُ كل                                                                                   :نام 

 ردیف سَاالت تارم
 

 ًورُ 5/2فصل پٌجن : عصر یکپارچگی ٍ ضکَفایی                             تارم 

 5/0 ................... ضْشت داضتٌذ.ثِ  ....................تشیي عشفذاساى خبًمبُ ضیخ صفی، هْن 13

.دس ػصش صفَی ثٌَیسیذسا ٍ خبسخی  دٍ ػبهل سًٍك تدبست داخلی 14  

 
1 

ًذگی اختوبػی دس ایشاى سًٍك یبفت؟  چشا دس ػصش صفَی ص 15  

                  
1 

 ًورُ 5/2تارم فصل ضطن: ایراى از عْذ ًادرضاُ تا ًاصرالذیي ضاُ                             

 ؟  ثِ ػٌَاى پبیتخت ثشگضیذکذام پبدضبُ تْشاى سا  16

 ضبُ اسوبػیل صفَی  –د             خبى صًذ کشین –ج             ضبُ  افطبسًبدس –آلب هحوذ خبى لبخبس            ة  –الف  
5/0 

؟   اًمالة صٌؼتی چِ ثَد یًتیدِ 17  

    
1 

.  ثٌَیسیذ سا دس خْت پیطشفت ایشاىهیش کجیش دٍ الذام ا 18  

 
1 

 ) تخص اجثاري (

 ًوشُ است.  15ثِ عَس کبهل پبسخ دّیذ. ثبسم ایي ثخص  36تب  19اص سَال  تمام سواالتداًص آهَص ػضیض دس )ثخص اخجبسی(، ثِ تَجِ : 

 ايالف: سؤاالت چٌذ گسیٌِ

 5/0 ًبدسست                    یکی اص هشاتت َّیت اختوبػی، َّیت هلی است.      دسست   19

 ؟  کذام یک اص تکبلیف ضْشًٍذی است ػضَیت دس سبصهبى ثسیح دس ساستبی اًدبم 20

 سػبیت لَاًیي ٍ همشسات  –د        ّوکبسی ثب دٍلت     –ج           ّوکبسی ثب هشدم    –ة       دفبع اص کطَس      –الف  
5/0 

 ّوِ پشسی ثشای تؼییي ًظبم سیبسی کطَس ثؼذ اص پیشٍصی اًمالة دس چِ تبسیخی ثشگضاس ضذ ؟       21

    1358ثْوي  –د                  1358اسفٌذ  –ج                   1358آرس   -ة            1358فشٍسدیي  –الف 
5/0 

 .ّاي هٌاسة تٌَیسيذاّاي خالی كلوِدر ج: ب

 5/0 ......................... ثَد.   ..  خَاستِ هؼتشضبى هطشٍعِ،  تطکیل تشیيهْن  22

 5/0 ؟   ....  استاٍلیي  گبم دس ساُ تطکیل یک خبًَادُ هتؼبدل ٍ سبلن، ..............................  23

 ج: تِ سَاالت زیر پاسخ هٌاسة دّيذ.

 .  ٍلَع اًمالة هطشٍعِ سا ضشح دّیذ هَثش ثش داخلیصهیٌِ ّبی فکشی ٍ فشٌّگی  24

 
 

1 

 چِ ثَد؟  )دس خشیبى خٌگ خْبًی دٍم(  1320ي اص اضغبل ایشاى دس ضْشیَس ّذف اصلی هتفمی 25

 
  

1 

 . دی هبُ هشدم لن سا ثیبى کٌیذ 19 ػلت لیبم 26
   1 

 .ًبم ثجشیذ ّبی دضوٌبى ثؼذ اص پیشٍصی اًمالة سا  فمظ دٍ هَسد اص تَعئِ 27

      
1 

 اداهِ سَاالت در صفحِ تعذ                                                                     2صفحِ 

 نام خانوادگي :                                                         اداره سنجش آهوسش وپزورش                                       هدت اهتحاى :  00 دقيقِ  

نام آهوسشگاه :                                                  سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(                             ساعت شزوع :13 )1تعذ ازظْر( 

شو ارهي داوطلب :                                                           درس : هطالعات اجتواعي                                         تعداد صفحات : 3 

نوبت : خرداد ها89ُ                                                                                                      تعداد سوال : 33 
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«باسوه تعالي » 

21/03/89تاريخ اهتحاى :        آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَيادارُ كل     :نام 

تارم سَاالت ردیف

؟ داضتِ استیک ٍیژگی اخاللی ٍ سٍاًی خَد سا ثیبى ًوَدُ ٍ ثگَییذ ایي ٍیژگی چِ تبثیشی ثش َّیت اختوبػی ضوب  28
1

. کٌیذصش سا ثب رکش یک هثبل تؼشیف اس 29
1

 تَضیح دّیذ. یک کبسکشد خبًَادُ سا ثِ دلخَاُ اًتخبة ًوَدُ ٍ 30

خبهؼِ پزیشی ٍ تشثیت( -حوبیت ٍ هشالجت  -)فشصًذ آٍسی ٍ تدذیذ ًسل
1

فَق سا تَاًٌذ هطکل ًِ هیچگَی ثْوي، ضذ. ثِ ًظش ضوب خبًَادُثبذیذی ضذُ ٍ لبدس ثِ کبس کشدى ًوی، دچبس ثیوبسی ضپذس ثْوي 31

. ثشای کوک ثِ ثْوي دٍ ساّکبس ثیبى ًوبییذ.هذیشیت کٌٌذ
1

. سد اص اختیبسات سّجشی سا ثٌَیسیذدٍ هَ 32
1

ثِ چِ هؼٌبست؟ « حك ثشخَسداسی اص ػذالت لبًًَی»33
1

. ذ؟ تَضیح دّیٍسی داسد فشٌّگ چِ تبثیشی ثش ثْشُ 34
1

هَسد (  یک؟ ) ، چِ ثبیذ کشدٍسی دس فؼبلیت ّبی التصبدی ثْشُثشای افضایص  35
5/0

؟ ذ ٍ استفبدُ اص هٌبثغ عجیؼی چیستًظش اسالم دسثبسُ تَلی 36

1

.ذٌا هطبّذُ ًوبیسَال ٍ ساٌّوبی تصحیح ایي دسس س هشاخؼِ ثِ سبیت هٌذسج دسسشثشگ، تَاًٌذ ثبّوکبساى هحتشم هی ٍ داًص آهَصاى ػضیض

20 هَفق تاضيذ  جوع تارم  3صفحِ 

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگينا  

/ دبيزحهصحّ
رسيدگي به اعتزاضاتنهايي پس اس نوزه 

م و نام خانوادگينا  

/ دبيزحهصحّ

باعددباعدد

: اهضاء با حزوف : اهضاء با حزوف   

 نام خانوادگي :           اداره سنجش آهوسش وپزورش            هدت اهتحاى :  00 دقيقِ  

نام آهوسشگاه :    سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(   ساعت شزوع :13 )1تعذ ازظْر(

شوارهي داوطلب :    درس : هطالعات اجتواعي   تعداد صفحات : 3 

نوبت : خرداد ها89ُ  تعداد سوال : 33

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 ( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤسراهنواي تصحيح 

 نوبت صبح                  1381-89  سال تحصيلی :                              هطالعات اجتواعی  درس : 

 21/03/89: اهتحاى تاریخ
 

اداره سنجش آهوزش وپرورش  

Sanjesh.razavi.medu.ir    

 بارم هاپاسخ ردیف

فصل 

 اٍل

                  ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد ، اًذاسُ هذارّا  ٍ ....خَرشیذتؼذاد لوز ، فاصلِ تا  (2                                          ًوزُ( 5/0)   درست (1

           .ساػت طَل هی کشذ 24دٍر خَد کِ  ِحزکت سهیي ت( 3  
5/2 

فصل 

 دٍم

 .آب ٍ َّای هٌاطك ّوجَار هی شَداػتذال در تاػث   - 6              رفغ ًیاسّای خَد  –5                    ًوزُ( 5/0)    )آرام(ج  – 4
5/2 

فصل 

 سَم

    رای گیاّاى ٍ جاًَراى خاص خَد ی است کِ دایسیست تَم هٌطمِ خاص جغزافیا – 8                        ًوزُ( 5/0)   )آفزیما(الف – 7

 اس تیي تزدى کاهل جٌگل ّا – 9                                 تاشذ.هی
5/2 

فصل 

 چْارم

                       ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد داًشگاُ ، راُ هٌاسة ، ٍجَد تیوارستاى ٍ ....  – 11        ًوزُ( 5/0) هْاجزت اجثاری  – 10

 55ٍ ص                   ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد هستؼوزُ شذى تَسط کشَر دیگز ،جٌگ خارجی    – 12
5/2 

فصل 

 پٌجن

 ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد    59ٍ ص   رسوی کزدى هذّة شیؼِ ، پایتختی تثزیش – 14          ًوزُ( 5/0)     ) شاُ ػثاس اٍل(ج – 13

                  ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد  هجلسیػالهِ تْایی ، هالصذرا ٍ شیخ هیز داهاد ،  – 15
5/2 

فصل 

 ششن

 ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد   72ٍ ص :  تیزٍى راًذى تیگاًگاى ٍ فتح ٌّذ  –ب                  ًوزُ( 5/0)   الف : ًادر – 16

 ًوزُ( 5/0) دٍ هَرد ّز هَرد  تزجوِ کتة تاریخی ارٍپایی ٍ اػشام داًشجَ تِ ارٍپا – 17
5/2 

 5/0                  رستد 18

 5/0 ًادرست 19

 5/0 ج ) لْستاى( 20

 5/0 ب ) هخالفت تا الیحِ کاپیتَالسیَى(  21

 5/0      الف ) حك تزخَرداری اس رفاُ ٍ تاهیي اجتواػی( 22

 5/0       خذهت 23

 5/0 خاًَادُ  24

 1       91شیَع لحطی ٍ تیواری ٍ هزگ ص :  25

 1 هصذق ٍ کاشاًی     26

 1         103ٍاتستگی تِ خارجیاى ٍ حیف ٍ هیل کزدى ثزٍت هلی ٍ   ص :  27

 1 ضت : ریشِ کٌی تیسَادیًْ -جْاد ساسًذگی : آتادی هٌاطك         هحزٍم ٍ رٍستاّا   –سپاُ : پاسذاری اس اًمالب  28

 1      115ص :  خاًَادُ ، رساًِ ّا ٍ ... آهادُ کزدى فزد تزای سًذگی اجتواػی تَسط  29

ّای اًتساتی َّیتی ها کٌذ هاًٌذ هَلؼیت اجتواػی، هذرن تحصیلی اها ٍیژگیٍیژگی ّای اکتساتی َّیتی ها تغییز هی      112ص :  30

 کٌذ هاًٌذ هحل تَلذتغییز ًوی
1 

5/0 گفت ٍ گَ      31  

 آداب ٍ اخالق تیرػا-یٌیگش ّوسز ٌِیسه در تیصالح یدارا افزاد تا هشاٍرُ -اسدٍاج اس لثل خاًَادُ یّا آهَسش گذراًذى 32

 134ٍ.....ص یّوسزدار
1 

 1                  142سیزا دچار تی ًظوی ٍ ّزج ٍ هزج  هی شَد ًٍیاسّای هزدم رفغ ًوی شَد  ص :  33

 1 داخت هالیات ٍ ػَارض، دفاع اس کشَر ّوکاری تا دٍلت، پز 34

 1     160تا تزًاهِ ریشی ٍ هذیزت سهاى کارّای خَد را سز ٍلت اًجام دّین ص :  35

سیست سدُ شَد . هاًٌذ استفادُ اس حشزاتی هاًٌذ کفشذٍسن اس هٌاتغ ٍ ... تِ گًَِ ای کِ کوتزیي آسیة تِ هحیط  ٍری تْزُاستفادُ ٍ  36

 165تِ جای سن پاشی تزای دفغ آفات ص : 

 

1 

 گيرد.بررسی است و نوره به آى تعلق هی قابل ،د و تحليلی صحيح به هوراه داشته باشددر صورتی که هفهوم سوال را برسان پاسخ هاي دانش آهوز :توجه

دا قوتهمکاران گرامی خ  
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 ( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤسراهنواي تصحيح 

 نوبت بعدازظهر                  1381-89  سال تحصيلی :                              هطالعات اجتواعی  درس : 

 21/03/89: اهتحاى تاریخ
 

اداره سنجش آهوزش وپرورش  

Sanjesh.razavi.medu.ir    

 بارم هاپاسخ ردیف

فصل 

 اٍل

صهیي  دٍس تِ سا تضسگ دایشُ یک جٌَب، ٍ ضوال قطة دٍ اص هساٍی فاصلِ اگشدس – 2     ًوشُ 5/0) اًقالب تاتستاًی(  ب  - 1

 کِ هی ضَد سسن استَا هَاصات تِ ًیوکشُ دٍ ّش دس دیگشی ّای ّوچٌیي دایشُ .داسد ًام اِستَا تضسگ، دایشُ ایي کٌین سسن

 .ضًَذ هی کَچکتش ّادایشُ ایي ضَین، هی ًضدیک جٌَب یا ضوال قطة چِ تِ گَیٌذ ٍ ّش هی هذاس آًْا تِ

  .چَى  تا تَجِ تِ حشکت خَسضیذ ها دس هکاى ّای ًضدیک تِ ّن ساػات هختلفی داسین ٍ ایي هخل ًظن اجتواػی است – 3

5/2 

فصل 

 دٍم

  سشصهیي ّای ّوَاس اها هشتفغ کِ اص اطشاف تِ سشصهیي ّای پست هحذٍد هی ضَد . –5      ًوشُ   5/0 ) سٌگ کشُ(الف –4

 ًوشُ( 5/0)دٍ هَسد ّش کذام  تاال آهذى آب دسیا ّا ، رٍب ضذى یخ ّای قطة ٍ ... – 6 
5/2 

فصل 

 سَم

 ًوشُ( 5/0)دٍ هَسد ّش کذام آب ٍ َّا ، استفاع صهیي ٍ .....  – 8                    ًوشُ( 5/0) اکَسیستن یا تَم ساصگاى  – 7

 ًوشُ( 5/0)دٍ هَسد ّش کذام  صٌؼتی ، تَلیذ اًثَُ ٍ ..... صتالِ  ، فؼالیت ّایتَلیذ  – 9 
5/2 

فصل 

 چْاسم

    ًوشُ( 5/0)دٍ هَسد ّش کذام    تغزیٍِ    تْثَد تْذاضت – 11      ًوشُ   5/0   )ٍسایل حول ٍ ًقل(ج –10

 تِ کطَس آى دس کِ کَدکی سٍد هی اًتظاس ّایی کِ سال تؼذاد یؼٌی کطَس یک دس ػوش طَل هتَسط یا صًذگی تِ اهیذ -12 

 .صًذُ تواًذ ٍ کٌذ ػوش است، آهذُ دًیا

5/2 

فصل 

 پٌجن

  ًوشُ(  5/0کذام  )دٍ هَسد ّش   ٍجَد ًظن ٍ اهٌیتٍ  یکپاسچِ تَدى ایشاى – 14 ًوشُ(       5/0) قضلثاش ّا  – 13

 ًوشُ( 5/0)دٍ هَسد ّش کذام   ٍ اهٌیتٍجَد ًظن ٍ  ٍجَد حکَهت هشکضی – 15
5/2 

فصل 

 ضطن

    .شٍی هاضیي جای ًیشٍی دست سا گشفتسًٍق اقتصاد ٍ ًی، افضایص تَلیذ – 17     ًوشُ   5/0  )آقا هحوذ خاى قاجاس(الف –16

 ًوشُ( 5/0)دٍ هَسد ّش کذام  ٍ ..... داسالفٌَىساخت ٍ  اػضام داًطجَ تِ اسٍپا – 18
5/2 

5/0 دسست 19  

5/0    )دفاع اص کطَس(  الف 20  

5/0  (1358)فشٍسدیي الف   21  

5/0 هجلس      22  

5/0 دقت دس اًتخاب ّوسش     23  

 1    ٍ ٍاقؼِ کشتال ّای دیي اسالم ٍ هزّة ضیؼِ تشای هثاسصُ تا ظلن ٍ دسس گشفتي اص قیام  اهام حسیيآهَصُ 24

 1 استفادُ اص هٌاتغ ایشاى ٍ ....                                          25

 1     104لۀ تَّیي آهیض تِ اهام خویٌی)سُ( ظ اًتطاس هقا  26

 1 جٌگ ٍ تشٍس ضخصیت ّا ٍ ......    27

ضَد دس گشٍُ تاضذ هثال تاػث هی َّیت اجتواػی ها  اثش گزاسٍیژگی اخالقی ٍ سٍاًی اص جولِ خَش خلقی ٍ ....هی تَاًذ تش  28

     121دست گیشًذ ٍ....ت ػضَ ضذُ ٍ یا سّثشی گشٍُ سا دس ّای اجتواػی هثل دٍستاى، هذسسِ ٍ....ساح
1 

 1 118ظ :   ...هثل کوک تِ دیگشاى ٍ. تِ اهَس هطلَب ٍ پسٌذیذُ اص ًظش افشاد اجتواع اسصش هی گَیٌذ 29

 1       128ظ :   30

 1 ًظش فشاگیش تا تَجِ تِ کتاب      31

 1   146ظ :  ... تؼییي سیاست ّای کلی ًظام ٍ ػضل ٍ ًصة سییس قَُ قضاییِ ٍ 32

 1 148. ظ : آى تیي ضْشًٍذاى تثؼیض قایل ًطَد، اجشای قَاًیي ٍ ًظاست تش اجشای حکَهت تایذ دس ٍضغ قَاًیي 33

 1 159ظ : . جاهؼِ اص ًظش هادی ٍ هؼٌَی پیطشفت هی کٌذی هختلف سا اسصش تذاًٌذ، ٍسی دس فؼالیت ّا ،  تْشُ اگش ّوِ افشاد جاهؼِ 34

5/0          162ظ :   ًوشُ( 5/0) یک هَسد  ػقالًی کشدى الگَی هصشف ، تَصیغ  ٍ افضایص تْشُ ٍسی دس تَلیذ 35  

 استفادُ کٌذ.سٍیِ اص آى ّا حق ًذاسد تیطثیؼت ٍ هٌاتغ طثیؼی آیات ٍ ًؼوت ّای الْی ّستٌذ ٍ اًساى  36

   164اًساى  ٍظیفِ داسد اص هٌاتغ طثیؼی دسست استفادُ کٌذ .ظ : یا :  
1 

 گيرد.بررسی است و نوره به آى تعلق هی قابل ،تحليلی صحيح به هوراه داشته باشدد و در صورتی که هفهوم سوال را برسان پاسخ هاي دانش آهوز :توجه

خدا قوتهمکاران گرامی   
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