« 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 1( 13:بعد ازظهر)

تعداد صفحات 3 :

درس  :هطالعات اجتواعي

نوبت  :خرداد هاه89

تعداد سوال 33 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سواات

ردیف

بارم

( بخش انتخابی )

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

لغفب فقط  2فصل سا اص ایي ثخص اًتخبة کشدُ ٍ ثِ سَااتّ ،وبى فصلّب خَاة دّیذ .مجموع  5نمرهاص ایي ثخص ثشای ضوب دس ًظش گشفتِ
خَاّذ ضذ( .دس صَست پبسخ ثِ ثیص اص دٍ فصل اًتخبثی ،پبسخ سَاات اضبفِ ،تصحیح ًخَاّذ ضذ).
فصل اول  :سياره ها ،زهيي

بارم  2/5نوره

1
2

کذاهیک اص گضیٌِّبی صیش هشثَط ثِ سٍص اٍل تیشهبُ دس ًیوکشُ ضوبلی است؟
ج -اػتذال پبییضی
ة -اًماة تبثستبًی
الف -اػتذال ثْبسی
هذاس سا تؼشیف کٌیذ.

3

چشا دس صًذگی سٍصهشُ ًویتَاى اص سبػت ٍالؼی استفبدُ کشد؟

د -اًماة صهستبًی

1

فصل دوم  :سنگ كره ،آب كره ،هوا كره

1
بارم  2/5نوره

4

ثخص خبسخی کشُی صهیي یب پَستِی آى کِ حبلت خبهذ داسد چِ ًبهیذُ هی ضَد؟
ج – َّاکشُ (اتوسفش)
ة – آةکشُ (ّیذسٍسفش)
الف – سٌگکشُ ( لیتَسفش)

5

فات سا تؼشیف کٌیذ.

6

دٍ پیبهذ گشم ضذى صهیي سا ثیبى کٌیذ.

د  -صیستکشُ (ثیَسفش)

0/5
1
1

فصل سوم  :زیست كره ،تنوع ضگفت انگيس

بارم  2/5نوره

7

ّش صیست ثَم اص چٌذ؛  ........................تطکیل ضذُ است.

8

دٍ ػبهل هَثش دس تٌَع صیست ثَمّب سا ثٌَیسیذ.

9

هْنتشیي ػَاهلی کِ ثبػث تخشیت صیستگبُّب هی ضَد؛ ػجبستٌذ اص:
ة............................................................................... :
الف....................................................................................... :
فصل چهارم  :ساكناى سياره زهيي

0/5
1
1

بارم  2/5نوره

10
11

کذاهیک خضء ػَاهل اًسبًی خزة خوؼیت دس یک ًبحیِ هیثبضذ؟
ج – ٍسبیل حول ٍ ًمل
ة – خلگِ ّبی آثشفتی
الف –آة ٍ َّای هؼتذل
دٍ ػبهلی کِ هَخت کبّص چطوگیش هشگ ٍ هیشّب دس خْبى ضذُ است سا ًبم ثجشیذ.

12

هٌظَس اص اهیذ ثِ صًذگی چیست؟

صفحه 1

0/5

د  -هٌبثغ آة کبفی

0/5
1
1

اداهه سواات در صفحه بعد

« باسوه تعالي »

نام :

اداره كل آهوزش و پرورش خراساى رضوي

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :

سواات اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

شوارهي داوطلب :

ساعت شزوع 1( 13:بعد ازظهر)

تعداد صفحات 3 :

تعداد سوال 33 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سواات

ردیف

فصل پنجن  :عصر یکپارچگی و ضکوفایی

13

هْنتشیي عشفذاساى خبًمبُ ضیخ صفی ،ثِ  .......................................ضْشت داضتٌذ.

15

چشا دس ػصش صفَی صًذگی اختوبػی دس ایشاى سًٍك یبفت؟

16

هدت اهتحاى  10 :دقيقه

درس  :هطالعات اجتواعي

نوبت  :خرداد هاه89

14

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :

بارم  2/5نوره

دٍ ػبهل سًٍك تدبست داخلی ٍ خبسخی سا دس ػصش صفَی ثٌَیسیذ.

17

ًتیدِی اًماة صٌؼتی چِ ثَد؟

18

دٍ الذام اهیش کجیش دس خْت پیطشفت ایشاى سا ثٌَیسیذ.

0/5
1
1

فصل ضطن :ایراى از عهد نادرضاه تا ناصرالدیي ضاه

کذام پبدضبُ تْشاى سا ثِ ػٌَاى پبیتخت ثشگضیذ؟
ة – ًبدسضبُ افطبس
الف – آلب هحوذ خبى لبخبس

بارم

بارم  2/5نوره

ج – کشینخبى صًذ

د – ضبُ اسوبػیل صفَی

0/5
1
1

( بخش اجثاري )

توجه  :داًص آهَص ػضیض دس (ثخص اخجبسی) ،ثِ تمام سواات اص سَال  19تب  36ثِ عَس کبهل پبسخ دّیذ .ثبسم ایي ثخص ً 15وشُ است.
الف :سؤاات چند گسینهاي

19

یکی اص هشاتت َّیت اختوبػیَّ ،یت هلی است.

21

ّوِ پشسی ثشای تؼییي ًظبم سیبسی کطَس ثؼذ اص پیشٍصی اًماة دس چِ تبسیخی ثشگضاس ضذ ؟
د – ثْوي 1358
ج – اسفٌذ 1358
ة  -آرس 1358
الف – فشٍسدیي 1358

22

هْن تشیي خَاستِ هؼتشضبى هطشٍعِ ،تطکیل  ...........................ثَد.

20

23

دسست

ًبدسست

ػضَیت دس سبصهبى ثسیح دس ساستبی اًدبم کذام یک اص تکبلیف ضْشًٍذی است؟
ج – ّوکبسی ثب دٍلت
ة – ّوکبسی ثب هشدم
الف – دفبع اص کطَس

ب :در جاهاي خالی كلوههاي هناسة بنویسيد.

اٍلیي گبم دس ساُ تطکیل یک خبًَادُ هتؼبدل ٍ سبلن .................................. ،است؟

ج :به سواات زیر پاسخ هناسة دهيد.

24

صهیٌِ ّبی فکشی ٍ فشٌّگی داخلی هَثش ثش ٍلَع اًماة هطشٍعِ سا ضشح دّیذ.

25

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

26

ػلت لیبم  19دی هبُ هشدم لن سا ثیبى کٌیذ.

27

دٍ هَسد اص تَعئِّبی دضوٌبى ثؼذ اص پیشٍصی اًماة سا فمظ ًبم ثجشیذ.

صفحه 2

0/5
د – سػبیت لَاًیي ٍ همشسات

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

1
1
1

اداهه سواات در صفحه بعد

1

« باسوه تعالي »

اداره كل آهوزش و پرورش خراساى رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره سنجش آهوسش وپزورش

نام آهوسشگاه :
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سواات

ردیف

تاريخ اهتحاى 89/03/21 :
هدت اهتحاى  10 :دقيقه

ساعت شزوع 1( 13:بعد ازظهر)

تعداد صفحات 3 :

تعداد سوال 33 :

28

یک ٍیژگی اخالی ٍ سٍاًی خَد سا ثیبى ًوَدُ ٍ ثگَییذ ایي ٍیژگی چِ تبثیشی ثش َّیت اختوبػی ضوب داضتِ است؟

29

اسصش سا ثب رکش یک هثبل تؼشیف کٌیذ.

30

یک کبسکشد خبًَادُ سا ثِ دلخَاُ اًتخبة ًوَدُ ٍ تَضیح دّیذ.
(فشصًذ آٍسی ٍ تدذیذ ًسل -حوبیت ٍ هشالجت  -خبهؼِ پزیشی ٍ تشثیت)

31

پذس ثْوي ،دچبس ثیوبسی ضذیذی ضذُ ٍ لبدس ثِ کبس کشدى ًویثبضذ .ثِ ًظش ضوب خبًَادُی ثْوي ،چگًَِ هیتَاًٌذ هطکل فَق سا
هذیشیت کٌٌذ .ثشای کوک ثِ ثْوي دٍ ساّکبس ثیبى ًوبییذ.

32

دٍ هَسد اص اختیبسات سّجشی سا ثٌَیسیذ.

33

«حك ثشخَسداسی اص ػذالت لبًًَی» ثِ چِ هؼٌبست؟

34

فشٌّگ چِ تبثیشی ثش ثْشٍُسی داسد؟ تَضیح دّیذ.

35

ثشای افضایص ثْشٍُسی دس فؼبلیت ّبی التصبدی ،چِ ثبیذ کشد؟ ( یک هَسد )

36

ًظش اسام دسثبسُ تَلیذ ٍ استفبدُ اص هٌبثغ عجیؼی چیست؟

بارم

1

1

1

1

1

1

1
0/5
1

داًص آهَصاى ػضیض ٍ ّوکبساى هحتشم هیتَاًٌذ ثب هشاخؼِ ثِ سبیت هٌذسج دسسشثشگ ،سَال ٍ ساٌّوبی تصحیح ایي دسس سا هطبّذُ ًوبیٌذ.
صفحه 3

هوفق باضيد

جوع بارم

20

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

سال تحصيلی 1381-89 :

ردیف

نوبت بعدازظهر

تاریخ اهتحاى89/03/21 :
اداره سنجش آهوزش وپرورش

Sanjesh.razavi.medu.ir

پاسخها
 - 1ب( اًقالب تاتستاًی) ً 0/5وشُ

بارم

 – 2اگشدس فاصلِ هساٍی اص دٍ قطة ضوال ٍ جٌَب ،یک دایشُ تضسگ سا تِ دٍس صهیي

فصل

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

اٍل

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

2/5

 – 3چَى تا تَجِ تِ حشکت خَسضیذ ها دس هکاى ّای ًضدیک تِ ّن ساػات هختلفی داسین ٍ ایي هخل ًظن اجتواػی است.
 –5سشصهیي ّای ّوَاس اها هشتفغ کِ اص اطشاف تِ سشصهیي ّای پست هحذٍد هی ضَد .

فصل

 –4الف( سٌگ کشُ) ً 0/5وشُ

دٍم

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

فصل

 – 7اکَسیستن یا تَم ساصگاى ( ً 0/5وشُ)

سَم

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

فصل
چْاسم

 –10ج(ٍسایل حول ٍ ًقل) ً 0/5وشُ

 – 8آب ٍ َّا  ،استفاع صهیي ٍ ( .....دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

2/5

 – 11تْثَد تْذاضت ٍ تغزیِ (دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

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

2/5

دًیا آهذُ است ،ػوش کٌذ ٍ صًذُ تواًذ.

فصل

 – 13قضلثاش ّا ( ً 0/5وشُ)

پٌجن

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

فصل

2/5

 – 14یکپاسچِ تَدى ایشاى ٍ ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت (دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

 –16الف(آقا هحوذ خاى قاجاس) ً 0/5وشُ

 – 17افضایص تَلیذ ،سًٍق اقتصاد ٍ ًیشٍی هاضیي جای ًیشٍی دست سا گشفت.

ضطن  – 18اػضام داًطجَ تِ اسٍپا ٍ ساخت داسالفٌَى ٍ ( .....دٍ هَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

2/5
2/5

19

دسست

0 /5

20

الف (دفاع اص کطَس)

0 /5

21

الف (فشٍسدیي )1358

0 /5

22

هجلس

0 /5

23

دقت دس اًتخاب ّوسش

0 /5

24

آهَصُ ّای دیي اسالم ٍ هزّة ضیؼِ تشای هثاسصُ تا ظلن ٍ دسس گشفتي اص قیام اهام حسیي ٍ ٍاقؼِ کشتال

1

25

استفادُ اص هٌاتغ ایشاى ٍ ....

1

26

اًتطاس هقالۀ تَّیي آهیض تِ اهام خویٌی(سُ) ظ 104

1

27

جٌگ ٍ تشٍس ضخصیت ّا ٍ ......

1

28

ٍیژگی اخالقی ٍ سٍاًی اص جولِ خَش خلقی ٍ ....هی تَاًذ تش َّیت اجتواػی ها اثش گزاس تاضذ هثال تاػث هیضَد دس گشٍُ
ّای اجتواػی هثل دٍستاى ،هذسسِ ٍ....ساحت ػضَ ضذُ ٍ یا سّثشی گشٍُ سا دس دست گیشًذ ٍ121....

1

29

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

1

30

ظ 128 :

1

31

ًظش فشاگیش تا تَجِ تِ کتاب

1

32

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

1

33

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

1

34

اگش ّوِ افشاد جاهؼِ  ،تْشٍُسی دس فؼالیت ّای هختلف سا اسصش تذاًٌذ ،جاهؼِ اص ًظش هادی ٍ هؼٌَی پیطشفت هی کٌذ .ظ 159 :

1

35

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

36

طثیؼت ٍ هٌاتغ طثیؼی آیات ٍ ًؼوت ّای الْی ّستٌذ ٍ اًساى حق ًذاسد تیسٍیِ اص آى ّا استفادُ کٌذ.
یا  :اًساى ٍظیفِ داسد اص هٌاتغ طثیؼی دسست استفادُ کٌذ .ظ 164 :

0 /5
1

