
«باسوه تعالي » 

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

بعداسظهز(0:36)03:36 شزوع : سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(   ساعت نام آهوسشگاه :       

 4تعداد صفحات : : هطالعات اجتواعي  درس  ي داوطلب : شواره

         33تعداد سوال :    Sanjesh.razaviedu.ir 59خرداد ماٌنوبت : 

بارم سًاالت ردیف

) بخص اوتخابی ( 

 ٍجَد دارد.  6تا فصل  1ًوزُ اس فصل  5/2دارای تارم تغتِ عَال  6(، تخؼ اًتخاتی)داًؼ آهَس ػشیش در      تًجٍ : 

تزای ؽوا در ًظز گزفتِ تخؼاس ایي  نمره 5مجموع را اس ایي تخؼ اًتخاب کزدُ ٍ تِ عَاالت ّواى فصل جَاب دّیذ.   فصل 2فقط لغفا 

 )در صَرت پاعخ تِ تیؼ اس دٍ فصل اًتخاتی، پاعخ عَاالت اضافِ، تصحیح ًخَاّذ ؽذ.(خَاّذ ؽذ. 

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

مشخص کنیذ.  درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت  1

ًادرعت درعت درجِ ؽزلی ٍ غزتی تمغین ؽذُ اًذ.  90تا  0هذارّای کزُ سهیي، تیي  -الف 

ًادرعت درعت کؾَر ایزاى تا تَجِ تِ ًصف الٌْارهثذأ، در ًیوکزُ ؽوالی لزار دارد.       –ب 

ًادرعت درعت  سهیي جشٍ عیارات درًٍی هٌظَهِ ؽوغی هحغَب هی ؽَد.        –ج 

5/1

اختالف عاػت در ًصف الٌْارّای کزُ سهیي، ًتیجِ کذام هَرد اعت؟  2

 ٍجَد عاػت رعوی  –ب                          حزکت ٍضؼی سهیي  –الف 

هایل تَدى هحَر لغة ّا  –د                           ًشدیکی تِ خظ اعتَا  –ج 

5/0

اس ؽکل سیز هؾخص کٌیذ ٍ( را تا اعتفادُ Bهختصات جغزافیایی ًمغِ ) 3

اختصاری آى را تٌَیغیذ .  ػالئن

.......................       ....................:   Bجغزافیای ًمغِ  ػزض
5/0

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

ٍاصگاى درعت را اس جذٍل سیز اًتخاب کزدُ ٍ در هماتل تؼزیف ّای دادُ ؽذُ تٌَیغیذ. )یک ٍاصُ اضافِ اعت(  4

عٌگ کزُ فالت گغل

تخؼ خارجی کزُ سهیي کِ حالت جاهذ دارد.  ................................ –الف 

ؽکغتگی ّای الیِ ّای رعَتی کِ تا اختالف ارتفاع ّوزاُ اعت. ................................... –ب 

1

5/0ًادرعتالیاًَط ّا تِ عَر غیزهغتمین، هٌثغ تأهیي آب ؽیزیي تزای عاکٌاى جْاى ّغتٌذ.  درعت 5

 ؟چزا در ًَاحی هزتفغ، دها پائیي تز اس ًَاحی پغت اعت 6

1

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

 تخؼ ػوذُ ای اس تیاتاى ّای گزم ٍ خؾک جْاى، در هجاٍرت هذار رأط الغزعاى ٍ رأط الجذی ٍالغ ؽذُ اًذ.  7

 ًادرعت      درعت
5/0
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بارم سًاالت ردیف

تا تَجِ تِ تَضیحات سیز، ًام سیغت تَم ّز هَرد را اس جذٍل اًتخاب کزدُ ٍ در هماتل آى تٌَیغیذ. )یک هَرد اضافِ اعت( 8

جٌگل ّای تاراًی اعتَایی تایگا عاٍاى

تٌَع سیغتی را در جْاى دارد. ..........................................در ایي هٌغمِ َّا ّویؾِ گزم اعت ٍ تیؾتزیي  –الف 

درختاى تائَتاب اس گًَِ ّای گیاّی هؾَْر ایي سیغت تَم اعت. ..................................... –ب

1

؟ػول جٌگل سدایی، چِ ًمؾی در گزم تز ؽذى کزُ سهیي دارد 9

1

ومرٌ 9/2زمیه                             بارم فصل چُارم : ساكىان سیارٌ 

 تزای هحاعثِ ؽاخص رؽذ التصادی، کذام هَرد سیز اًذاسُ گیزی هی ؽَد؟  10

رؽذ عثیؼی جوؼیت –د  عَاد ٍ آهَسػ –ج          درآهذ عزاًِ –ب       درصذ ؽْزًؾیٌی –الف 

5/0

اصغالح )اهیذ تِ سًذگی( در ؽاخص ّای تَعؼِ اًغاًی، تِ چِ هؼٌاعت؟ ٍ ًؾاى دٌّذُ چِ چیشی در جاهؼِ اعت؟  11

1

.تحلیل کٌیذ تحزاى ّای عیاعی ٍ جٌگ ّا، چِ تأثیزی تز ؽاخص تَعؼِ اًغاًی دارد 12

1

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

ٌّگام تِ لذرت رعیذى صفَیاى، چِ کغاًی اس هاٍراء الٌْز تِ هزسّای ایزاى حولِ هی کزدًذ؟ 13

آق لَیًَلَّا -د            ػثواًی ّا –ج             استک ّا -ب            ؽزٍاًؾاّاى –الف 

5/0

ؽاُ تْواعة پایتخت صفَیاى را تِ کذام ؽْز اًتمال داد؟ ػلت ایي الذام ٍی را تَضیح دّیذ.  14
1

ؽاُ ػثاط اٍل چگًَِ تَاًغت جشایز ایزاى را اس پزتغالی ّا پظ تگیزد؟ 15

1

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

در جذٍل سیز الذاهات هیزسا تمی خاى اهیزکثیز را در سهیٌِ ّای دادُ ؽذُ، تٌَیغیذ. 16

عیاعت خارجی –الف 

تَعؼِ ػلوی ٍ فزٌّگی –ب 

1

تا تَجِ تِ تَضیحات سیز، ًام ّز لزداد ٍ اهتیاس را هماتل آى تٌَیغذ. )یک هَرد اضافِ اعت( 17

گلغتاى چای تزکواى الثَتت

کؾتیزاًی در دریای هاسًذراى هحزٍم گزدیذ. ......................................... ایزاى اس -الف 

تِ عثة فتَای آیت اهلل هیزسا حغي ؽیزاسی لغَ ؽذ .  ........................................ –د 

1
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هي کیغتن ؟ ................................. 18

) فؼالیت ّای ػلوی ٍ فزٌّگی را در ؽْز ؽیزاس رًٍك دادم. تا هزدم تِ هْزتاًی رفتار هی کزدم ٍ تِ آعایؼ ػوَهی اّویت 

اس ؽَرػ ّای داخلی جلَگیزی کزدم.(هی دادم ٍ تا اعتفادُ اس ؽیَُ ّای هغالوت آهیش 

5/0

) بخص اجباري (

ًوزُ اعت. 15دّیذ. تارم ایي تخؼ تِ عَر کاهل پاعخ  33تا  19عَالاس  تمام سواالتداًؼ آهَس ػشیش در )تخؼ اجثاری(، تِ تًجٍ : 

مشخص کنیذ.  درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت 

5/0ًادرعت ٍیضگی ّای اًتغاتی َّیت ّز فزد، ّویؾِ ثاتت ّغتٌذ.     درعت  19

مشخص کنیذ.  گسینه درست را انتخاب کرده و با عالمت 

اهام خویٌی )رُ( تِ ػلت هخالفت تا کذام تصَیة ًاهِ، تِ تزکیِ تثؼیذ ؽذ؟  20

1919لزداد  –ب                            اًجوي ّای ایالتی ٍالیتی –الف 

اصَل ؽؼ گاًِ –د                                            کاپیتَالعیَى –ج 

5/0

 ؟ ًیغتکذام هَرد اس ٍظایف ٍ اختیارات رّثز جوَْری اعالهی ایزاى  21

تؼییي عیاعت ّای کلی ًظام –ب                      فزهاًذّی کل ًیزٍّای هغلح  –الف 

تصَیة اصَل تزًاهِ ّای فزٌّگی –د                    ػفَ یا تخفیف هجاسات هحکَهاى  –ج 

5/0

رأی هی دٌّذ؟  غیزهغتمینهغاتك لاًَى اعاعی، در اًتخاتات کذام هَرد، هزدم تِ عَر  22

هیًوایٌذگاى هجلظ ؽَرای اعال –ب            رئیظ جوَْر  –الف 

 اػضای هجلظ خثزگاى –د                           رّثزی –ج 

5/0

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

در چِ تاریخی، اتفاق افتادُ اعت؟ّز کذام اس ٍلایغ سیز  23  

 دی لن 19لیام  ًتیجِ ّوِ پزعی تؼییي ًظام عیاعی

1357فزٍردیي   12اػتزاض تِ اًتؾار همالِ تَّیي آهیش رٍسًاهِ اعالػات

 17  1357ؽْزیَر 

1

ّ ز کذام اس هثال ّای سیز هزتَط تِ کذام ٍاصُ اعت؟  24

ارسػ تزگشاری جؾي ػیذ ًَرٍس در ایزاى 

ػمایذ آهَسػ ًحَُ عالم ٍ احَالپزعی تَعظ پذر ٍ هادر

ًواد  چزاؽ راٌّوایی ٍ راًٌذگیرًگ لزهش 

جاهؼِ پذیزی صزفِ جَیی در هصزف آب 

  فزٌّگ

2

موارد خواسته شذه را در جذول بنویسیذ . 

در ّز سهیٌِ، یک هَرد اس ػلل ٍلَع اًمالب هؾزٍعِ را در جذٍل سیز تٌَیغیذ. 25

5/1فزٌّگیالتصادیعیاعی
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)یک هَرد اضافِ اعت.(ّز کذام اس تَضیحات سیز هزتَط تِ کذام ؽخصیت دادُ ؽذُ اعت؟ اًتخاب کزدُ ٍ هماتل آى تٌَیغیذ.  26

ػیي الذٍلِ( –رئیظ ػلی دلَاری   –) عتارخاى 

تاسرگاًاى را تِ چَب تغت )..................................(فزهاًذُ دلیزاى تٌگغتاًی تَد ).................................(

1

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بذهیذ.

 در ارتثاط تا جٌگ جْاًی دٍم تِ عَاالت سیز پاعخ کَتاُ تذّیذ.  27

کؾَرّای اًگلیظ، فزاًغِ، ؽَرٍری ٍ آهزیکا تِ چِ ًاهی خَاًذُ هی ؽذًذ؟ ................................ –الف 

ّذف اؽغال ایزاى تَعظ کؾَر آلواى چِ تَد؟ ................................................................... –ب 

1

–......................................................

–.....................................................................

–.....................................

5/1

به سواالت زیر پاسخ کامل بذهیذ.

ٌّجار را تؼزیف کٌیذ ٍ یک هَرد اس دالیل پیزٍی اس آًْا را تٌَیغیذ. 29

1

جاهؼِ چیغت؟ ػلت آى را تَضیح دّیذ.اٍلیي ؽزط تمای ّز  30

1

خاًن غالهی ؽاغل اعت ٍ تایذ عاػاتی را تیزٍى هٌشل تاؽذ، اها ّوغز ٍی تا ایي هَضَع هخالفت هی کٌذ. تَضیح دّیذ کذام  31

ػاهل تاػث ایي ًاعاسگاری ؽذُ اعت ٍ چگًَِ هی تَاى اس تزٍس آى جلَگیزی کزد؟
1

ّا را تٌَیغیذ.دٍ هَرد اس ٍظایف حکَهت  32

1

تیؾتز کٌذ؟ کؾاٍرسی درهصزف کوتز آب، تْزُ ٍری را  تاآلای ّذایتی یک هشرػِ گٌذم دارد. چگًَِ هی تَاًذ  33

1

23 جمع بارم مًفق باضیذ   4صفحٍ 

.ًوایٌذ هؾاّذُ را درط ایي تصحیح راٌّوای ٍ عَال عزتزگ، در هٌذرج عایت تِ هزاجؼِ تا تَاًٌذ هی هحتزم ٍّوکاراى ػشیش آهَساى داًؼ

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگينا  

/ دبيزحهصّح
 نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضاتنوزه 

م و نام خانوادگينا  

/ دبيزحهصحّ

با حزوفبا عدد با حزوف 

: اهضاء : اهضاء   
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( رضوي ) استاى خراساى  االت اهتحاى هواهنگ پایه نهنؤراهنواي تصحيح س  

59عصر خرداد هاه                   59-59  سال تحصيلی : هطالعات اجتواعی    درس : 

61/30/59: امتحانتاریخ

اداره سنجش آهوزش وپرورش  

5/1( 5/0دسست ) –(            ج 5/0ًادسست ) –(           ب 5/0ًادسست ) –الف  .1

5/0حشکت ٍضؼی صهیي –الف  .2

5/0ًوشُN (25/0  )ضوالی  ًوشُ(  25/0)دسخِ  3.45

5/0( 5/0دسست ) .4

1(5/0گسل ) –(           ب 5/0سٌگ کشُ ) –الف  .5

ًوشُ(  5/0)اص سغح صهیي تاالتش هی سٍین دهای َّا کن هی ضَد صیشا دس الیِ ٍسد سپْش )تشٍپَسفش(، ّش چِ.6

 ًوشُ(5/0)تٌاتشایي دس هٌاعقی کِ استفاع آى تیطتش تاضذ دها کاّص هی یاتذ
1

5/0دسست .7

1ًوشُ(  5/0)ساٍاى –ًوشُ(  ب  5/0) خٌگل ّای تاساًی استَایی –الف  .8

ًوشُ( ٍ اثشات  5/0ضًَذ، دی اکسیذکشتي تیطتشی ٍاسد خَ هی ضَد )ٍقتی دسختاى سَصاًذُ یا قغغ هی .9

ًوشُ( 5/0. )گاصّای گلخاًِ ای تیطتش ٍ صهیي گشم تش هی ضَد
1

5/0دسآهذ سشاًِ –ب  .10

یؼٌی تؼذاد سال ّایی کِ اًتظاس هی سٍد کَدکی کِ دس آى کطَس تِ دًیا آهذُ است، ػوش کٌذ ٍ صًذُ .11

ًوشُ( 5/0) دٌّذُ ٍضؼیت سالهت ٍ تْذاضت دس آى خاهؼِ است.ًطاى ًوشُ( ٍ  5/0)تواًذ
1

 5/0) کطَسّایی کِ دچاس تحشاى سیاسی ٍ خٌگْای داخلی ّستٌذ ًِ تٌْا سضذ اقتصادی هغلَتی ًذاسًذ .12

ًوشُ( 5/0) ذٍ دسآهذ دس آًْا کاّص هی یاتتلکِ تَلیذ ًوشُ( 
1

5/0اصتک ّا -ب .13

1(5/0)صیشا تثشیض ّوَاسُ دس هؼشض ّدَم سپاُ ػثواًی تَد ًوشُ(  5/0)اص تثشیض تِ قضٍیي اًتقال داد  .14

( ٍ تِ کوک کطتی ّای خٌگی 5/0ضاُ ػثاس اٍل اص سقاتت اًگلیسی ّا ٍ پشتقالی ّا استفادُ کشد  ) .15

(5/0) اًگلستاى، پشتقالی ّا سا اص سَاحل ایشاى تیشٍى ساًذ
1

(5/0) غغ ًفَر سٍسیِ ٍ اًگلستاى تَدقتَخِ ٍیژُ ای تِ حفظ استقالل کطَس داضت ٍ دسصذد  –الف  .16

 ( 5/0)تأسیس هذسسِ داسالفٌَى ٍ استخذام هؼلواًی اص کطَسّایی هاًٌذ اتشیص –ب 
1

1( 5/0) تالثَت –(           ب 5/0) تشکواى چای –الف  .17

5/0کشین خاى صًذ یا ٍکیل الشػایا .18

5/0دسست .19

5/0کاپیتَالسیَى –ج  .20

5/0تصَیة اصَل تشًاهِ ّای فشٌّگی –د  .21

5/0سّثشی –ج  .22

(5/0) 1357فشٍسدیي   12ًتیدِ ّوِ پشسی تؼییي ًظام سیاسی  .23

1(5/0دی قن ) 19قیام  اػتشاض تِ اًتطاس هقالِ تَّیي آهیض سٍصًاهِ اعالػات 

www.daneshamoozi.xyz @Daneshamoozi_m1

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


(5/0فشٌّگ ) تشگضاسی خطي ػیذ ًَسٍص دس ایشاى  .24

(5/0خاهؼِ پزیشی) آهَصش ًحَُ سالم ٍ احَالپشسی تَسظ پذس ٍ هادس 

(5/0)ًواد  سًگ قشهض چشاؽ ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی

(5/0اسصش) صشفِ خَیی دس هصشف آب 

2

25. 
 

فشٌّگی اقتصادی سیاسی
آهَصُ ّای اسالم ٍ ضیؼِ ٍ ظلن ستیضی  سختگیشی هأهَساى هالیاتی ٍ فقش ٍاگزاسی اهتیاص تِ سٍس ٍ اًگلیس

5/1

1ػیي الذٍلِسئیس ػلی دلَاسی .26

 (5/0هتفقیي ) –الف  .27

(5/0استفادُ اص اهکاًات ٍ هٌاتغ ایشاى ) –ب 
1

(5/0حق اًتخاب ٍ هطاسکت هشدم تِ سسویت ضٌاختِ هی ضَد. ) –الف  .28

 (5/0هتؼْذ تِ اخشای آى . ) هؼتقذ تِ اسالم ٍ –ب 

(5/0دس صهاى غیثت اهام صهاى )ػح( تش ػْذُ ٍلی فقیِ است. ) –ج 

5/1

ًوشُ( صیشا تذٍى خوؼیت کافی، فؼالیت ّا دچاس اختالل ضذُ 5/0اٍلیي ضشط تقای ّش خاهؼِ خوؼیت است ) .29

ًوشُ(  5/0ٍ خاهؼِ ًاتَد هی گشدد. )
1

 ُ(ًوش 5/0تؼاسض تیي ًقص ّا تاػث تِ ٍخَد آهذى ایي هطکل ضذُ است. ) .30

(5/0گفتگَی صویواًِ صى ٍ ضَّش ٍ تقسین کاس ٍ ّوکاسی تیي اػضای خاًَادُ صهاًی کِ هادس ضاغل است. )
1

ًوشُ( 5/0ٍضغ قَاًیي ٍ هقشسات الصم دس اهَس هختلف ٍ اخشای قاًَى ) .31

 ًوشُ( 5/0تشقشاسی ًظن ٍ اهٌیت ٍ سسیذگی تِ اختالف ّا ٍ ضکایت ّا )

(143اضاسُ ًوایذ صحیح هی تاضذ.هشاخؼِ تِ صفحِ ًص آهَص تِ ّش هَسد اص ٍظایف حکَهتدا)

1

سٍش ّای سٌتی اص سٍش ّای خذیذ ٍ کن هصشف، هاًٌذ آتیاسی قغشُ ای استفادُتِ خای آتیاسی تاؽ تِ  .32

ًوشُ( 1کشدُ ٍ اص اتالف آب خلَگیشی کٌذ. )
1

ًوشُ( صیشا تذٍى خوؼیت کافی، فؼالیت ّا دچاس اختالل ضذُ 5/0اٍلیي ضشط تقای ّش خاهؼِ خوؼیت است ) .33

ًوشُ(  5/0ٍ خاهؼِ ًاتَد هی گشدد. )
1

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

.گيرد نوی رارق تصحيح و بررسی هورد سواالت پاسخ باشذ؛ داده پاسخ انتخابی بخش از دوفصل از بيش به آهوز دانش که صورتی در است رکر
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