« باسوه تعالي »

نام :

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

اداره كل آهوزش و پرورش خراساى رضوي

هدت اهتحاى  10 :دقيقه

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواات اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :

ساعت شزوع  10:صبح

تعداد صفحات 3 :

درس  :هطالعات اجتواعي

نوبت  :خرداد هاه89

تعداد سوال 33 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سواات

ردیف

بارم

( بخش انتخابی )

توجه  :دا٘ؾ آٔٛص ػض٤ض دس (تخؾ ا٘تخات 6 ،)٣تؼت ٝػٛاَ داسا ٢تاسْ ٕ٘ 2/5ش ٜاص فصُ  1تا فصُ ٚ 6جٛد داسد.

ِطفا فقط  2فصل سا اص ا ٗ٤تخؾ ا٘تخاب وشد ٚ ٜت ٝػٛااتٕٞ ،اٖ فصُ ٞا جٛاب د٥ٞذ .مجموع  5نمرهاص ا ٗ٤تخؾ تشا ٢ؿٕا دس ٘ظش ٌشفتٝ
خٛاٞذ ؿذ( .دس صٛست پاػخ ت ٝت٥ؾ اص د ٚفصُ ا٘تخات ،٣پاػخ ػٛاات اضاف ،ٝتصح٥ح ٘خٛاٞذ ؿذ).
فصل اول  :سياره ها ،زهيي

1

تضسٌتش ٗ٤ػ٥اس ٜدسٙٔ ٣٘ٚظ ٝٔٛخٛسؿ٥ذ ،٢صٔ ٗ٥اػت.

3

حشوت ٚضؼ ٣صٔ ٗ٥سا تؼش٤ف و٥ٙذ.

2

بارم  2/5نوره

د ٚتفاٚت ػ٥اسات دس ٚ ٣٘ٚت٥شٙٔ ٣٘ٚظ ٝٔٛخٛسؿ٥ذ ٢سا ت٥اٖ و٥ٙذ.

دسػت

٘ادسػت

1
1

فصل دوم  :سنگ كره ،آب كره ،هوا كره

بارم  2/5نوره

4
5

دساص ٌٛداَ ٔاس٤ا٘ا دس وذاْ ال٥ا٘ٛع لشاس داسد؟
ب – ٙٞذ
اِف – اطّغ

ٞذف ا٘ؼاٖ اص ا٤جاد تغ٥٥شات دس چٟش٘ ٠إٛٞاسٞ٢ا چ٥ؼت؟

6

دٚس٘ ٚ ٢ضد٤ى ٣ت ٝال٥ا٘ٛعٞا  ٚدس٤اٞا چ ٝتاث٥ش ٢تش آب ٛٞ ٚا ٢آٖ ٔٙطمٌ٣ٔ ٝزاسد؟

د – ٔٙجٕذ ؿٕاِ٣

ج  -آساْ

0/5
1

فصل سوم  :زیست كره ،تنوع ضگفت انگيس

1
بارم  2/5نوره

7
8

ت٥ـتشٚ ٗ٤ػؼت ػاٚاٖ دس وذاْ لاس ٜاػت؟
ب – آػ٥ا
اِف  -آفش٤ما
ص٤ؼت ت ْٛسا تؼش٤ف و٥ٙذ.

9

ج ٍُٙصدا ٣٤ت ٝچٔ ٝؼٙاػت؟

10
11

ػذٜا ٢اص ٕٛٞطٙاٖ ػض٤ض ٔا دس خٛصػتاٖ ت ٝدِ ُ٥ػٔ ،ُ٥حُ الأت خٛد سا تشن ٌفتٝا٘ذ  ٚت ٝػا٤ش ٔٙاطك ٟٔاجشت وشدٜا٘ذ؛
ٟٔاجشت ا٤ـاٖ اص ٘ٛع ٟٔاجشت  ٣ٔ .......................تاؿذ.
د ٚػأُ ا٘ؼا٘ ٣و ٝتاػث جزب جٕؼ٥ت دس ٤ه ٘اح٣ٔ ٝ٥ؿٛد سا ٘اْ تثش٤ذ.

12

دٛٔ ٚسد اص ػٛأُ خاسجٛٔ ٣ثش دس ٘اتشاتش ٢دس جٟاٖ سا ٘اْ تثش٤ذ.

صفحه 1

0/5

ج – اسٚپا

د – آٔش٤ىا ٢ؿٕاِ٣

0/5
1
1

فصل چهارم  :ساكناى سياره زهيي

اداهه سواات در صفحه بعذ

بارم  2/5نوره

0/5
1
1

« باسوه تعالي »

نام :

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

اداره كل آهوزش و پرورش خراساى رضوي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواات اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :

هدت اهتحاى  10 :دقيقه
ساعت شزوع  10:صبح

تعداد صفحات 3 :

درس  :هطالعات اجتواعي

نوبت  :خرداد هاه89

تعداد سوال 33 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سواات

ردیف

فصل پنجن  :عصر یکپارچگی و ضکوفایی

بارم

بارم  2/5نوره

13
14

پغ اص ٔشي وذاْ پادؿا ٜصف ،٢ٛػّؼّ ٢ ٝصف ٢ٛس ٚت ٝضؼف ٟ٘اد؟
ج – ؿا ٜػثاع اَٚ
ب – ؿا ٜصف٣
اِف – ؿا ٜػّطاٖ حؼٗ٥
د ٚالذاْ ؿا ٜاػٕاػ ُ٥صف ٢ٛسا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

15

د ٚتٗ اص ػّٕا  ٚفّ٥ؼٛفاٖ ػصش صف ٢ٛسا ٘اْ تثش٤ذ.

د – ؿا ٜػّٕ٥اٖ

0/5
1
1

فصل ضطن :ایراى از عهذ نادرضاه تا ناصرالذیي ضاه

16

دس ٔٛسد حىٛت افـاس ٝ٤ت ٝػٛاات ص٤ش پاػخ د٥ٞذ.
اِف -چ ٝوؼ ٣ا ٗ٤ػّؼّ ٝسا تاػ٥غ وشد؟
ب -دٛٔ ٚسد اص الذأات ٔؤػغ ػّؼّ ١افـاس ٝ٤سا ت٥اٖ و٥ٙذ.

17

د ٚالذاْ ػثاع ٔ٥شصا تشا ٢پ٥ـشفت ا٤شاٖ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

بارم  2/5نوره

0/5
1
1

( بخش اجباري )

توجه :دا٘ؾ آٔٛص ػض٤ض دس (تخؾ اجثاس ،)٢ت ٝتمام سواات اص ػٛاَ 18تا  36ت ٝطٛس وأُ پاػخ د٥ٞذ .تاسْ ا ٗ٤تخؾ ٕ٘ 15ش ٜاػت.
الف :سؤاات چنذ گسینهاي

18

اص د٤ذٌا ٜلشآٖ ٞذف اص اصدٚاج تشلشاس ٢آسأؾ ٔ ٚحثت ت ٗ٥صٖ ٔ ٚشد اػت .دسػت

ته فشص٘ذ ٓٞ ٢تشا ٢خا٘ٛاد ٓٞ ٚ ٜتشا ٢اجتٕاع پ٥أذٞأ ٢طّٛت ٣داسد.

دسػت

20

ج ًٙجٟا٘ ٣د ْٚتا حّٕ ١إِٓاٖ ت ٝوذاْ وـٛس آغاص ؿذ؟
ج ِٟ -ؼتاٖ
ب – فشا٘ؼٝ
اِف – طاپٗ

د – آٔش٤ىا

22

تش٘أ ٝس٤ضٙٔ ٢اػة حىٔٛت تشا ٢سفغ فمش  ٚا٤جاد ؿشا٤ط ٔٙاػة ص٘ذٌ ،٣ت ٝوذاْ ٤ه اص حمٛق ؿٟش٘ٚذ ٢ص٤ش اؿاس ٜداسد؟
ب – حك تشخٛسداس ٢اص ػذاِت لضا٣٤
اِف – حك تشخٛسداس ٢اص سفا ٚ ٜتأ ٗ٥اجتٕاػ٣
د – حك ٔـاسوت ػ٥اػ٣
ج – حك تشخٛسداس ٢اص لاٖ٘ٛ

23

ت٥ِٛذ ٕٔىٗ اػت ت ٝصٛست ت٥ِٛذ واا ٤ا  .......................تاؿذ.

19

21

24
25

صفحه 2

أاْ خٕ(٣ٙ٥س ،)ٜتؼذ اص وذاْ اتفاق اص ا٤شاٖ تثؼ٥ذ ؿذ٘ذ؟
ب – ٔخاِفت تا ا٤ح ٝواپ٥تٛاػٖٛ٥
اِف – ل٥اْ پا٘ضد ٜخشداد 42
د – ل٥اْ  19دٔ ٢شدْ لٓ
ج – ٔخاِفت تا اص َٛؿؾ ٌا٘ٝ

ب :جاهاي خالی را با كلوات هناسة كاهل كنيذ.

آٟٔ ٚ ٗ٥ِٚتش ٗ٤وا٘ ٖٛاجتٕاػ ٣ؿذٖ فشد ٣ٔ ........................ ،تاؿذ.

ج :به سواات زیر پاسخ هناسة دهيذ.

ج ًٙجٟا٘ ٣ا َٚچ ٝتاث٥ش ٢تش وـٛس ٔا ٌزاؿت؟

اداهه سواات در صفحه بعذ

٘ادسػت

٘ادسػت

0/5
0/5
0/5
0/5

0/5

0/5
0/5

1

« باسوه تعالي »

اداره كل آهوزش و پرورش خراساى رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواات اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :

نوبت  :خرداد هاه89

درس  :هطالعات اجتواعي
Sanjesh.razavi.medu.ir

ردیف

سواات

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :
هدت اهتحاى  10 :دقيقه
ساعت شزوع  10:صبح

تعداد صفحات 3 :

تعداد سوال 33 :

26

سٞثشاٖ ٟ٘ضت ّٔ ٣ؿذٖ ٘فت دس ا٤شاٖ چ ٝوؼا٘ ٣تٛد٘ذ؟

27

د ٚػّت ٘اسضا٤تٔ ٣شدْ اص حىٔٛت پ ٢ّٟٛسا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

28

٤ه ٟ٘اد ا٘مات ٣سا ٘اْ تشدٞ ٚ ٜذف اص تـى ُ٥آٖ سا ت٤ٛٙؼ٥ذ.

29

اجتٕاػ ٣ؿذٖ ٤ا جأؼ ٝپز٤ش ،٢ت ٝچٔ ٝؼٙاػت؟

30

آ٤ا ٤ٚظٌٞ ٣ا٤ٛٞ ٢تٔ ٣ا تغ٥٥ش ٔ٣وٙٙذ؟ تٛض٥ح د٥ٞذ.

31

ٔادس ػشٚؽ دا ُ٤خٛت ٚ ٣تذ ٢سفتاسٞا سا تشا٤ؾ تاصٌ٣ٔ ٛوٙذ ٙٞ ٚجاسٞا ٢اجتٕاػ ٚ ٣دا ُ٤پ٥ش ٢ٚاص آٖٞا سا تشا ٢ا ٚؿشح
ٔ٣دٞذ .ت٘ ٝظش ؿٕا ٔادس ػشٚؽ اص وذاْ سٚؽ تشا ٢اجتٕاػ ٣وشدٖ ا ٚاػتفاد ٜوشد ٜاػت؟

32

چٍ٣ٔ ٝ٘ٛتٛاٖ اص تشٚص ٘اػاصٌاسٞ٢ا ٔ٥اٖ صٖ  ٚؿٞٛش جّ٥ٌٛش ٢وشد؟ (دٛٔ ٚسد)

33

چشا ٤ه جأؼ ٣ٕ٘ ٝتٛا٘ذ تذٚ ٖٚجٛد حىٔٛت تال ٣تٕا٘ذ؟

34

دٛٔ ٚسد اص تىاِ٥ف ؿٟش٘ٚذ ٢سا ٘اْ تثش٤ذ.

35

٤ى ٣اص ساٞىاسٞا ٟٓٔ ٢تشا ٢افضا٤ؾ تٟشٜٚس ٢دس ص٘ذٌٔ ٣ا « اػتفادٙٔ ٜاػة اص ٚلت  ٚصٔاٖ» اػت؛ تا روش ٤ه ٔثاَ دس ا ٗ٤تاسٜ
تٛض٥ح د٥ٞذ.

بارم

1
1
1
1

1

0/5

1

36

صفحه 3

1
1

ٔف « ْٟٛتٟشٜٚس ٢ػثض» سا تا روش ٤ه ٔثاَ ؿشح د٥ٞذ.

1

1
هوفق باضيذ

جوع بارم

20

راهنواي تصحيح سؤاالت اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )
درس  :هطالعات اجتواعی

سال تحصيلی 1381-89 :

ردیف

فصل
اٍل
فصل

نوبت صبح

تاریخ اهتحاى89/03/21 :
اداره سنجش آهوزش وپرورش

Sanjesh.razavi.medu.ir

پاسخها
 )1درست ( ً 0/5وزُ)

بارم

 )2تؼذاد لوز  ،فاصلِ تا خَرشیذ ،اًذاسُ هذارّا ٍ  (....دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

 )3حزکت سهیي تِ دٍر خَد کِ  24ساػت طَل هی کشذ.
 –5رفغ ًیاسّای خَد

 – 4ج (آرام) ( ً 0/5وزُ)

 - 6تاػث اػتذال در آب ٍ َّای هٌاطك ّوجَار هی شَد.

دٍم
 – 8سیست تَم هٌطمِ خاص جغزافیایی است کِ دارای گیاّاى ٍ جاًَراى خاص خَد

فصل

 – 7الف(آفزیما) ( ً 0/5وزُ)

سَم

هیتاشذ.

فصل

 – 10هْاجزت اجثاری ( ً 0/5وزُ)

چْارم

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

 – 9اس تیي تزدى کاهل جٌگل ّا
 – 11داًشگاُ  ،راُ هٌاسة ٍ ،جَد تیوارستاى ٍ  ( ....دٍ هَرد ّز هَرد ً 0/5وزُ)

فصل

 – 13ج( شاُ ػثاس اٍل) ( ً 0/5وزُ)

پٌجن

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

ٍ ص 55

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

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

فصل

 – 16الف ً :ادر ( ً 0/5وزُ)

ششن

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

2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5

18

درست

0/5

19

ًادرست

0/5

20

ج ( لْستاى)

0/5

21

ب ( هخالفت تا الیحِ کاپیتَالسیَى)

0/5

22

الف ( حك تزخَرداری اس رفاُ ٍ تاهیي اجتواػی)

0/5

23

خذهت

0/5

24

خاًَادُ

0/5

25

شیَع لحطی ٍ تیواری ٍ هزگ ص 91 :

1

26

هصذق ٍ کاشاًی

1

27

ٍاتستگی تِ خارجیاى ٍ حیف ٍ هیل کزدى ثزٍت هلی ٍ ص 103 :

1

28

سپاُ  :پاسذاری اس اًمالب – جْاد ساسًذگی  :آتادی هٌاطك

29

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

30

ص 112 :

هحزٍم ٍ رٍستاّا ًْ -ضت  :ریشِ کٌی تیسَادی

ٍیژگی ّای اکتساتی َّیتی ها تغییز هیکٌذ هاًٌذ هَلؼیت اجتواػی ،هذرن تحصیلی اها ٍیژگیّای اًتساتی َّیتی ها

تغییز ًویکٌذ هاًٌذ هحل تَلذ

31

گفت ٍ گَ

32

گذراًذى آهَسش ّای خاًَادُ لثل اس اسدٍاج -هشاٍرُ تا افزاد دارای صالحیت در سهیٌِ ّوسز گشیٌی-رػایت اخالق ٍ آداب
ّوسزداری ٍ.....ص134

1
1
1
0/5
1

33

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

1

34

ّوکاری تا دٍلت ،پزداخت هالیات ٍ ػَارض ،دفاع اس کشَر

1

35

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

1

36

استفادُ ٍ تْزٍُری اس هٌاتغ ٍ  ...تِ گًَِ ای کِ کوتزیي آسیة تِ هحیط سیست سدُ شَد  .هاًٌذ استفادُ اس حشزاتی هاًٌذ کفشذٍسن
تِ جای سن پاشی تزای دفغ آفات ص 165 :

1

