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بارم سًاالت ردیف

) بخص اوتخابی ( 

تًجٍ : 
ٚجٛد داسد.  6تب فصُ  1ٕ٘شٜ اص فصُ  5/2داسای ثبسْ ثؼتٝ ػٛاَ  6(، ثخؾ ا٘تخبثی)دا٘ؾ آٔٛص ػضیض دس 

ثشای ؿٕب دس ٘ظش ٌشفتٝ  ثخؾاص ایٗ  نمره 5مجموع سا اص ایٗ ثخؾ ا٘تخبة وشدٜ ٚ ثٝ ػٛاالت ٕٞبٖ فصُ جٛاة دٞیذ.   فصل 2فقط ِغفب 

)دس صٛست پبػخ ثٝ ثیؾ اص دٚ فصُ ا٘تخبثی، پبػخ ػٛاالت اضبفٝ، تصحیح ٘خٛاٞذ ؿذ.(خٛاٞذ ؿذ. 

ومرٌ 9/2فصل ايل : سیارٌ ما، زمیه         بارم 

؟ ٘یؼتوذاْ ٔٛسد جضٚ ٚیظٌی ٞبی ػیبسٜ صٔیٗ  1

جضٚ ػیبسات ثیشٚ٘ی ٔٙظٛٔٝ ؿٕؼی اػت. –ة          ػغح جبٔذ داسد.  –اِف 

 یه لٕش داسد. –د    ػٛٔیٗ ػیبسٜ اص ٔٙظٛٔٝ ؿٕؼی اػت. –ج 

5/0

ٍٞٙبٔی وٝ خٛسؿیذ دس ٘یٕىشٜ ؿٕبِی ثش ٔذاس سأع اِؼشعبٖ ػٕٛد ٔی تبثذ، وذاْ پذیذٜ ثٝ ٚجٛد ٔی آیذ؟ 2

ا٘مالة صٔؼتب٘ی –ة                            ا٘مالة تبثؼتب٘ی –اِف 

اػتذاَ پبئیضی –د  اػتذاَ ثٟبسی –ج 

5/0

ثب حشوت ا٘تمبِی آٖ ٔمبیؼٝ وٙیذ. حشوت ٚضؼی صٔیٗ سا 3

1

( سا ثب اػتفبدٜ اص ؿىُ صیش ٔـخص وٙیذ ٚ ػالئAٓٔختصبت جغشافیبیی ٘مغٝ )4

اختصبسی آٖ سا ثٙٛیؼیذ .

A   :.................     ..........................5/0جغشافیبی ٘مغٝ  عَٛ

ومرٌ 9/2بارم                              سىگ كرٌ، آب كرٌ، ًَا كرٌ:  ديمفصل 

ٚاطٌبٖ دسػت سا اص جذَٚ صیش ا٘تخبة وشدٜ ٚ دس ٔمبثُ تؼشیف ٞبی دادٜ ؿذٜ ثٙٛیؼیذ. )یه ٚاطٜ اضبفٝ اػت(  5

فالت لبسٜ ؿیت لبسٜ فالت

٘بحیٝ وٓ ػٕك اص الیب٘ٛع وٝ ثب خـىی ٞب تٕبع داس٘ذ.    ................................ –اِف 

ی ٔی ؿٛد. ................................اص اعشاف ثٝ ػشصٔیٗ ٞبی پؼت ٔٙتٟ ػشصٔیٗ ٞبی ٔشتفغ وٝ –ة 

1

 ػبُٔ ٔؤثش دس پیذایؾ آة ٚ ٞٛای ػشد ٔجبٚست لغت ٞب چیؼت؟ 6

ٚسٚد ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ ای –ة                     دٚسی ٚ ٘ضدیىی ثٝ الیب٘ٛع ٞب –اِف 

ػشض جغشافیبیی –د                                     استفبع اص ػغح صٔیٗ -ج

5/0

وٜٛ ٞبی ٌٙجذی ؿىُ چٍٛ٘ٝ ثٝ ٚجٛد ٔی آیٙذ؟  7

1
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ومرٌ 9/2فصل سًم : زیست كرٌ، تىًع ضگفت اوگیس  بارم 

ایٗ ٌٛ٘ٝ جب٘ٛسی ؿذٜ اػت؟  ىبس ٌؼتشدٜ فیُ ٞب ثبػث وٓ ؿذٖ تؼذاددس وذاْ وـٛس، ؿ 8

وٙیب –د          تبیّٙذ –ج                طاپٗ –ة                 چیٗ –اِف 

5/0

ثب تٛجٝ ثٝ تٛضیحبت صیش، ٘بْ صیؼت ثْٛ ٞش ٔٛسد سا اص جذَٚ ا٘تخبة وشدٜ ٚ دس ٔمبثُ آٖ ثٙٛیؼیذ. )یه ٔٛسد اضبفٝ اػت( 9

تٛ٘ذسا تبیٍبػبٚاٖ

دس ٘ضدیىی لغت ؿٕبَ ٚ داسای صٔؼتبٖ ٞبی عٛال٘ی اػت. ............................................ –اِف 

ایٗ ٘بحیٝ ثٝ دِیُ داؿتٗ جٍُٙ ٞبی ٔخشٚعیبٖ ٔؼشٚف اػت. ........................................... –ة

1

دٚ ساٜ ٔٙبػت سا ثشای اػتفبدٜ خشدٔٙذا٘ٝ ا٘ؼبٖ اص جٍُٙ ٞبی اػتٛایی، تٛضیح دٞیذ.  10

1

ومرٌ 9/2فصل چُارم : ساكىان سیارٌ زمیه                             بارم 

تفبٚت ٔیبٖ ٔیضاٖ ٔٛاِیذ ٚ ٔیضاٖ ٔشي ٚٔیش، وذاْ ؿبخص سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ؟  11

تشاوٓ جٕؼیت –ة                           سؿذ عجیؼی جٕؼیت –اِف 

سؿذ ٔٙفی جٕؼیت –د                        ٔیضاٖ پشاوٙذٌی جٕؼیت –ج 

5/0

ػبَ ٌزؿتٝ داؿتٝ اػت؟  200، چٝ ٘مـی دس افضایؾ جٕؼیت جٟبٖ دس ٌؼتشؽ وـبٚسصی صٙؼتیتٛضیح دٞیذ  12

1

دٚ ٔالن ؿبخص تٛػؼٝ ا٘ؼب٘ی سا ٘بْ ثجشیذ.  13

1

ومرٌ 9/2فصل پىجم : عصر یکپارچگی ي ضکًفایی                             بارم 

وذاْ پبدؿبٜ صفٛیٝ تٛا٘ؼت پشتغبِی ٞب سا اص ػٛاحُ ٚ جضایش ایشاٖ ثیشٖٚ ثشا٘ذ؟  14

ؿبٜ ػّغبٖ حؼیٗ –د        ؿبٜ تٟٕبػت –ج       ؿبٜ ػجبع اَٚ -ة      ؿبٜ صفی اِذیٗ –اِف 

5/0

دٚ ٔٛسد اص الذأبت ؿبٜ اػٕبػیُ صفٛی سا ثشای یىپبسچٝ ػبصی ایشاٖ، ثٙٛیؼیذ. 15

1

دٚ ػبُٔ ٌؼتشؽ تجبست دس ػصش صفٛیٝ سا ثٙٛیؼیذ.  16

1
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ومرٌ 9/2بارم  ایران از عُذ وادرضاٌ تا واصرالذیه ضاٌ: ضطمفصل 

 ثٝ خظ یه ثبوـیذٖ سا ٞٓ ثب ٞش وذاْ اص ٚلبیغ روش ؿذٜ دس صٔبٖ پبدؿبٞی وذاْ یه اص افشاد صیش، ثٝ ٚلٛع پیٛػت؟ ٔٛاسدٔشتجظ 17

(اػت ٔٛسداضبفٝ یه. )وٙیذ ٚصُ یىذیٍش  

وشیٓ خبٖ تؼمیت افغبٖ ٞبی ؿٛسؿی تب خبن ٞٙذٚػتبٖ 

آلب ٔحٕذخبٖ جٌّٛیشی اص ؿٛسؿٟبی داخّی ثب سٚؿٟبی ٔؼبِٕت آٔیض

 ٜ٘بدسؿب

1

 ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ وٛتبٜ ثذٞیذ.  18

ػٟذ٘بٔٝ ٌّؼتبٖ دس صٔبٖ پبدؿبٞی چٝ وؼی ثٝ ایشاٖ تحٕیُ ؿذ؟  ................................. –اِف 

عجك ػٟذ٘بٔٝ تشوٕبٖ چبی، چٝ ٘مبعی ثٝ تصشف سٚػیٝ دسآٔذ؟ .......................................... –ة 

1

ٔٗ ویؼتٓ ؟  ....................................... 19

جشیبٖ فشٔب٘ذٞی جًٙ ثب سٚػیٝ ٔتٛجٝ پیـشفت ٞبی ػّٕی ٚ صٙؼتی ٚ ٘ظبٔی وـٛسٞبی اسٚپبیی ؿذْ ٚ افشادی سا ثشای )دس 

فشاٌیشی آٖ ثٝ اٍّ٘ؼتبٖ فشػتبدْ. ثشای آٌبٞی اص اٚضبع وـٛسٞبی اسٚپبیی، دػتٛس تشجٕٝ وتت تبسیخی آٟ٘ب سا دادْ .(

5/0

) بخص اجباري (

ٕ٘شٜ اػت.  15ثٝ عٛس وبُٔ پبػخ دٞیذ. ثبسْ ایٗ ثخؾ  35تب  20ػٛاَاص  تمام سواالتدا٘ؾ آٔٛص ػضیض دس )ثخؾ اججبسی(، ثٝ     تًجٍ : 

مشخص کنیذ.  درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت 

5/0٘بدسػت دس جٟبٖ ثیٙی تٛحیذی اػالْ، حىٛٔت، حك ا٘حصبسی خذاٚ٘ذ اػت.     دسػت  20

مشخص کنیذ.  گسینه درست را انتخاب کرده و با عالمت 

وذأیه اص ػبِٕبٖ صیش اص عشیك ٘ٛؿتٗ وتبة ٚ ثشٌضاسی والػٟبی تفؼیش لشآٖ، ٔجبسصٜ ٔیىشد٘ذ. 21

       آیت اهلل وبؿب٘ی -ة                                            آیت اهلل ٔذسع  -اِف

 ؿیخ ٔحٕذ خیبثب٘ی -د                                               آیت اهلل ٔغٟشی -ج

5/0

، ثب وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش تـبثٝ داسد؟ فشًٞٙثٝ  جبٔؼٝ٘ؼجت  22

لٛا٘یٗ ٔذسػٝ ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ –ة   لغؼبت تّفٗ ٕٞشاٜ ثٝ ٘شْ افضاس آٖ  –اِف 

 ٔحتٛای دسع ثٝ وتبة  -د          ٔٛتٛس خٛدسٚ ثٝ ثذ٘ٝ آٖ  –ج 

5/0

أیش دا٘ؾ آٔٛص خٛؽ ثیٗ ٚ پشتالؿی اػت. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس سؿتٝ ٞبی ٚسصؿی ٕٞیـٝ ٘مؾ سٞجش ٌشٜٚ سا ثشػٟذٜ داسد.  23

 ٔـخص وٙیذ وذاْ یه اص اثؼبد ٞٛیتی اٚ  ثش دیٍشی تأثیش داؿتٝ اػت؟ 

 جؼٕب٘ی ثش اخاللی  –ة                              اجتٕبػی ثش فشدی  –اِف 

فشدی ثش اجتٕبػی  -د                            اجتٕبػی ثش جؼٕب٘ی  –ج 

5/0

ست(موارد مرتبط با هم را باکشیذن یک خط به یکذیگر وصل کنیذ. )یک مورد اضافه ا

ٞ ش وذاْ اص ٚلبیغ صیش دس چٝ تبسیخی اتفبق افتبدٜ اػت؟  24

1332ٔشداد  28وٛدتبی  اػتشاض ثٝ دػتٍیشی أبْ خٕیٙی )سٜ( 

 1358آثبٖ   13ػشٍ٘ٛ٘ی دِٚت دوتش ٔصذق

  ْ1342خشداد  15لیب 

1
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(موارد خواسته شذه را در جذول بنویسیذ . )در هر سوال یک مورد اضافه است.

ٞش وذاْ اص تٛضیحبت صیش ٔشثٛط ثٝ وذاْ ؿخصیت دادٜ ؿذٜ اػت؟ ا٘تخبة وشدٜ ٚ ٔمبثُ آٖ ثٙٛیؼیذ.  25

ٔیشصا سضبی وشٔب٘ی ( –ٔحٕذػّی ؿبٜ  –) ٔظفشاِذیٗ ؿبٜ 

.......(ٔجّغ سا ثٝ تٛح ثؼت ).................... -ة  ٘بصشاِذیٗ ؿبٜ سا ثٝ لتُ سػب٘ذ )..............................( -اِف 

1

ٕ٘ٛداس صیش ٘ـبٖ دٞٙذٜ سٚ٘ذ تأػیغ ٘ظبْ جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػت. ثب تٛجٝ ثٝ صٔبٖ ٞش ٚالؼٝ، ٔٛاسد صیش سا دس ٕ٘ٛداس  26

ثٙٛیؼیذ.

تـىیُ دٚٔیٗ دٚسٜ ٔجّغ خجشٌبٖ ( -تصٛیت لبٖ٘ٛ اػبػی –) تؼییٗ ٞیئت دِٚت 

1

27
 ذ. ٔـخص وشدٜ ٚ دس جذَٚ صیش ثٙٛیؼیسا اسصؽ (  –ٕ٘بد  –دس ٔتٗ صیش ) ٞٙجبس 

) ٔٗ دا٘ؾ آٔٛص پبیٝ ٟ٘ٓ ٞؼتٓ. یه سٚص وٝ ثب پذسْ ثشای خشیذ ثٝ فشٚؿٍبٜ سفتٝ ثٛدیٓ، پذسْ دس ٔمبثُ تبثّٛی تٛلف ٕٔٙٛع، 

سا دس جبی ثبیذ ثٝ لبٖ٘ٛ احتشاْ ٌزاؿت. ایـبٖ ٞٓ ٔبؿیٗ  :پبسن وشد. ٞشچٙذ وٝ احتشاْ ثٝ ثضسٌتشٞب الصْ اػت أب ثٝ پذسْ ٌفتٓ

ػؼی وشدیٓ اص خشیذ اضبفٝ پشٞیض ٕ٘بییٓ ٚ صشفٝ جٛیی سا فشأٛؽ ٘ىٙیٓ. (  فشٚؿٍبٜٔٙبػت پبسن ٕ٘ٛد. دس 

ٕ٘بداسصؽٞٙجبس

........................................................... ............................................................. ...........................................................

5/1

)یه ٔٛسد اضبفٝ اػت(دس جذَٚ صیش ٘ٛع حمٛق ؿٟشٚ٘ذی سا دس ٞش ٔٛسد، اص ٔیبٖ ٚاطٌبٖ دادٜ ؿذٜ، ا٘تخبة وشدٜ ٚ ثٙٛیؼیذ.  28

حمٛق فشٍٞٙی( –تأٔیٗ اجتٕبػی –ػذاِت لضبیی  –)ػذاِت لب٘ٛ٘ی 

.....................................آصاد ثٛدٖ تذسیغ ادثیبت ثٝ صثبٖ ٞبی لٛٔی دس ٔذاسع  -اِف 

...................................... ایجبد صٔیٙٝ ٞبی الصْ ثشای سفغ ٔحشٚٔیت دس ثیٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ  -ة 

.....................................جٌّٛیشی اص ثٟشٜ وـی ظبِٕب٘ٝ ػذٜ ای اص ػذٜ ی دیٍش -ج 

5/1

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بذهیذ.

 دس استجبط ثب جًٙ جٟب٘ی دْٚ ثٝ ػٛاالت صیش پبػخ وٛتبٜ ثذٞیذ.  29

ایٗ جًٙ ثب ٞجْٛ ثشق آػبی وذاْ وـٛس ثٝ ِٟؼتبٖ آغبص ؿذ ؟   ........................................... –اِف 

ٔٛضغ دِٚت ایشاٖ دس ٔمبثُ ایٗ جًٙ چٝ ثٛد؟ ................................................... –ة 

1
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«باسوه تعالي » 

59/ 61/30 تاريخ اهتحاى :   آمًزش ي پريرش خراسان رضًيادارٌ كل     :نام  
دقيقه  06هدت اهتحاى :   اداره سنجش آهوسش وپزورش                   نام خانوادگي : 

صبح 06  سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(   ساعت شزوع : نام آهوسشگاه :       

 5تعداد صفحات :  : هطالعات اجتواعي درس  ي داوطلب : شواره

         55تعداد سوال :   59Sanjesh.razaviedu.irخرداد ماٌنوبت : 

بارم سًاالت ردیف

به سواالت زیر پاسخ کامل بذهیذ.

ٔٛفمیت ا٘مالة اػالٔی سا ثٙٛیؼیذ.دٚ ػبُٔ ٔؤثش دس  30

1

ٔمبیؼٝ وٙیذ. اوتؼبثیٞٛیت سا ثب ٚیظٌی ٞبی  ا٘تؼبثیٚیظٌی ٞبی  31

1

ٚ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ذ ٔـىالت خب٘ٛادٜ سا وبٞؾ دٞذ؟ ٔٙظٛس اص صّٝ اسحبْ چیؼت؟  32

1

دس ٌزؿتٝ، چٍٛ٘ٝ ػبُٔ )صٚس ٚ لذست( ثبػث پیذایؾ حىٛٔت ٔی ؿذ؟  33

1

خب٘ٛادٜ آلبی ػبدَ لصذ ػفش ثٝ سأؼش سا داس٘ذ، أب صٔبٖ ٚ ثٛدجٝ آٟ٘ب ٔحذٚد اػت. دٚ ساٜ ٔٙبػت سا ثشای افضایؾ ثٟشٜ ٚسی ٚ  34

ِزت ثشدٖ اص یه ػفش خٛة، پیـٟٙبد وٙیذ.

1

وشدٜ ا٘ذ. ثٝ ٘ظش ؿٕب، آیب آٟ٘ب ثٝ وـبٚسصاٖ سٚػتبی ٔحٕذآثبد ثشای افضایؾ تِٛیذات خٛد اص وٛدٞبی ؿیٕیبیی، اػتفبدٜ ثی سٚیٝ  35

افضایؾ ثٟشٜ ٚسی وٕه وشدٜ ا٘ذ؟ دِیُ آٖ سا تٛضیح دٞیذ.

1

23 جمع بارم مًفق باضیذ   9صفحٍ 

.ٕ٘بیٙذ ٔـبٞذٜ سا دسع ایٗ تصحیح سإٞٙبی ٚ ػٛاَ ػشثشي، دس ٔٙذسج ػبیت ثٝ ٔشاجؼٝ ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٔحتشْ ٕٚٞىبساٖ ػضیض آٔٛصاٖ دا٘ؾ

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگينا  

/ دبيزحهصحّ
 اعتزاضاتنهايي پس اس رسيدگي به نوزه 

م و نام خانوادگينا  

/ دبيزحهصحّ

 با حزوفبا عددبا حزوف 

: اهضاء : اهضاء   

i
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( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س

59 خرداد هاهصبح                   59-59  سال تحصيلی :             هطالعات اجتواعی   درس : 

61/30/59: امتحانتاریخ

 اداره سنجش آهوزش وپرورش 

5/0جشٍ سیبرات ثیزًٍی هٌظَهِ ضوسی است –ة  .1

5/0اًقالة تبثستبًی –الف  .2

بلی ًوزُ( اهب در حزکت اًتق 5/0چزخذ )سبػت یکجبر ثِ دٍر هحَر خَد هی  24در حزکت ٍضؼی، سهیي ّز .3

 ًوزُ(  5/0رٍس ثِ دٍر خَرضیذ هی گزدد. ) 365سهیي ثِ هذت یک سبل ٍ یب 
1

5/0ًوزُE (25/0 )ًوزُ(     ضزقی  25/0درجِ ) 4.40

1ًوزُ( 5/0فالت ) –ًوزُ(          ة  5/0فالت قبرُ ) –الف  .5

5/0ػزض جغزافیبیی –د  .6

ًوزُ( ٍ الیِ پَستِ ثبال  5/0اگز هَاد هذاة ٍ هبگوب راّی ثزای خزٍج اس پَستِ پیذا ًکٌذ ٍ فَراى رخ ًذّذ).7

 ًوزُ(5/0ایجبد هی ضَد. )ثیبیذ، کَُ ّبی گٌجذی 
1

5/0کٌیب –د  .8

1ًوزُ( 5/0تبیگب ) –ًوزُ(                     ة  5/0تًَذرا ) –الف  .9

کطبٍرسی ٍ داهپزٍری ثب رٍش ّبی ػلوی  –ًوزُ(  5/0هیشاى قطغ درختبى ثبیذ قبػذُ ٍ قبًًَی داضتِ ثبضذ ) .10

ثب ایجبد پبرک ّبی ٍحص اس گًَِ ّبی جبًَری ٍ –ًوزُ(  5/0ٍ کوتزیي آسیت ثِ هحیط سیست اًجبم ضَد. )

ًوزُ( 5/0گیبّی در هؼزض خطز هزاقجت ضَد. )

1

5/0رضذ طجیؼی جوؼیت –الف  .11

ًوزُ( ٍ ثب ثْجَد تغذیِ هیشاى  5/0افشایص یبفت )ثب پیطزفت ٍ گستزش کطبٍرسی صٌؼتی، تَلیذ هَاد غذایی  .12

ًوزُ( 5/0هزگ ٍ هیز کبّص یبفتِ ٍ جوؼیت افشایص چطوگیزی پیذا کزد. )
1

1ًوزُ( 5/0سَاد ٍ آهَسش ) –ًوزُ(  5/0اهیذ ثِ سًذگی یب هتَسط طَل ػوز ) –ًوزُ(  5/0درآهذ ٍ رفبُ ) .13

5/0ضبُ ػجبس اٍل -ة .14

1(5/0اسثک ّب را در خزاسبى ضکست داد) -ًوزُ(  5/0ضیؼِ را در ایزاى رسوی کزد)پس اس تبج گذاری هذّت  .15

1(5/0ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت در سزاسز ایزاى ) –( 5/0یکپبرچِ ثَدى سزسهیي ایزاى ) .16

(5/0ًبدرضبُ )تؼقیت افغبى ّبی ضَرضی تب خبک ٌّذٍستبى  .17

( 5/0کزین خبى) جلَگیزی اس ضَرضْبی داخلی ثب رٍضْبی هسبلوت آهیش 
1

1( 5/0سزسهیي ّبی ایزاًی ضوبل رٍد ارس ) –(           ة 5/0فتحؼلی ضبُ قبجبر ) –الف  .18

5/0ػجبس هیزسا .19

5/0درست .20

5/0آیت اهلل هطْزی –ج  .21

5/0قطؼبت تلفي ّوزاُ ثِ ًزم افشار آى –الف  .22

5/0فزدی ثز اجتوبػی -د .23

www.daneshamoozi.xyz @Daneshamoozi_m1

http://daneshamoozi.xyz
https://telegram.me/daneshamoozi_m1
https://telegram.me/daneshamoozi_m1


هوکاراى گراهی الزم به  لی صحيح به هوراه داشته باشذ، قابل بررسی است و نوره به آى تعلق هی گيرد.وجه: پاسخ هاي دانش آهوز در صورتی که هفهوم سوال را برسانذ و تحليت

وی گيرد.رار نپاسخ سواالت هورد بررسی و تصحيح قرکر است در صورتی که دانش آهوز به بيش از دوفصل از بخش انتخابی پاسخ داده باشذ؛ 

(5/0) 1342خزداد  15قیبم  اػتزاض ثِ دستگیزی اهبم خویٌی )رُ(  .24

1(5/0) 1332هزداد  28کَدتبی  سزًگًَی دٍلت دکتز هصذق 

(5/0هحوذػلی ضبُ ) -ة  (5/0هیزسا رضبی کزهبًی ) –الف  .25  1

26. 
1

ًوبد ارسش ٌّجبر .27

تبثلَی تَقف هوٌَع صزفِ جَیی احتزام ثِ قبًَى 

5/1

حقَق فزٌّگیآساد ثَدى تذریس ادثیبت ثِ سثبى ّبی قَهی در هذارس -الف  .28

تأهیي اجتوبػیایجبد سهیٌِ ّبی السم ثزای رفغ هحزٍهیت در ثیي ضْزًٍذاى  -ة 

ػذالت قبًًَیجلَگیزی اس ثْزُ کطی ظبلوبًِ ػذُ ای اس ػذُ ی دیگز -ج    

5/1

1( 5/0اػالم ثی طزفی کزد ) –ة (         5/0آلوبى ) –الف  .29

رّجزی قبطغ ٍ َّضیبراًِ اهبم خویٌی)رُ(  –( 5/0ٍحذت ٍ استقبهت هلت ) –( 5/0ایوبى ٍ اػتقبد ثِ اسالم ) .30

(5/0)
1

ًوزُ( اهب ٍیژگی  5/0ٍیژگی ّبی َّیتی کِ خَد در اًتخبة ٍ پیذایص آى ًقطی ًذارین، اًتسبثی ّستٌذ) .31

ًوزُ( 5/0ّبی َّیتی کِ در آى ًقص دارین ٍ خَد آى را ثذست هی آٍرین، اکتسبثی ّستٌذ. )
1

ًوزُ(  5/0خَیطبى ثزًٍذ ٍ اس حبل یکذیگز خجز ثگیزًذ.) ذظَر اس صلِ ارحبم ایي است افزاد ثِ دیذار ٍ ثبسدیهٌ .32

ًوزُ(  5/0هْز ٍ هحجت افشایص هی یبثذ یب هی تَاى ثِ خَیطبًذاى کوک هبلی کزد. )
1

در گذضتِ جَاهغ ثِ صَرت قجیلِ ای سًذگی هی کزدًذ ٍ فزدی کِ قذرت ثیطتز داضت ریبست را ثزػْذُ هی  .33

ًوزُ(  5/0ًوزُ( گبُ ًیش یک قجلِ قذرتوٌذ، قجبیل دیگز را تحت سلطِ قزار هی داد. )5/0گزفت )
1

ًوزُ( 5/0وبیٌذ )ثب داًستي ارسش سهبى، هی تَاًٌذ ثزًبهِ ریشی کٌٌذ ٍ اٍلَیت کبرّب را هطخص ً .34

ًوزُ( 5/0ثب تٌظین جذٍل درآهذ ٍ ّشیٌِ ّب، ثْزُ ٍری ثَدجِ خبًَادُ را افشایص دٌّذ. )
1

هصزف ایي هَاد اگزچِ هیشاى تَلیذات را افشایص هی دّذ اهب ثِ دلیل اًتقبل ثِ آة ٍ خبک ٍ ثذى اًسبى  .35

 ًوزُ(  5/0ًوزُ( ٍ ّشیٌِ سیبدی ثزای درهبى ثِ جبهؼِ تحویل هی کٌذ. ) 5/0هَجت ضیَع ثیوبری هی ضَد )
1

تؼییي ًظبم  
سیبسی

 تصَیت قبًَى اسبسی
اًتخبثبت اٍلیي دٍرُ  

 ریبست جوَْری 
 تؼییي ّیئت دٍلت

دانش آموز به هر موردی از متن که مفهوم هنجار و ارزش 

.و نماد را برساند اشاره نماید درست است
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