
 

 

 

 

 :منا
 :ًام خاًَادگی
 :ًام آمَسؽگاه

 ؽماره داٍطلت:
  98هاُ  شْریَر ًَثت:

 «ثاسمِ تؼالی » 
 اداره كل  آمَسػ ٍ پزٍرػ خزاساى رضَٕ

 اداره سٌجؼ آمَسػ ٍپزٍرػ
 (دٍره اٍل متَسطًِْن )سَاات امتحاى هماهٌگ 

  اجتواعي هطالعاتدرس:   
 

 

 12/00/98 :تارٗخ امتحاى
  دقيقِ 00:  مذت امتحاى

 صبح 9ؽزٍع: ساعت  
 3تؼذاد صفحات: 

 38ال: تؼذاد سؤ
 

 بارم تسؤاا ردیف

 ()بخش اًتخابي
 ًمزه اس هز فصل ٍجَد دارد. 5/2ثِ ارسػ ، (6تا فصل  1)فصل فصل  6اس ال ثغتِ سؤ 6ثخؼ اٗي ى عشٗش؛ در داًؼ آمَساتَجِ: 

اس اٗي ثخؼ ثزإ ؽما در ًظز گزفتِ خَاهذ ؽذ.  ًورُ 5در هجوَع دهیذ.  جَاب ب كزده ٍ ثِ سؤاات  هماى دٍ فصلرا اس اٗي ثخؼ اًتخا فصل 2فقط لطفا  
 داده ؽَد، پاسخ سؤاات اضافِ، تصحیح ًخَاهذ ؽذ.( پاسخ)چٌاًچِ غیز اس دٍ فصل اًتخاثی ثِ سؤاات دٗگز فصل ها 

 ًورُ 5/2  بارم:    فصل اٍل: سيّارُ ها، زهيي                
                                                                                                                                            5/0غلط     صحیح          . هز مکاى عبارت است اس فاصلِ آى مکاى ثا ًصف الٌْار مبذأ ثز حغت درجِ «جغزافیاٗی عزض» 1
 در كذام سماى ها اتفاق می افتذ؟« اعتذالیي»  2

  ثْار ٍ اٍل سمغتاى  اٍل (ب                             ٍ اٍل سمغتاى  اٍل تاثغتاى (الف                     
  ْار ٍ اٍل پاٗیشاٍل ث د(                                    اٍل تاثغتاى ٍ اٍل پاٗیش  (ج                     

5/0 

 5/0 رٍٕ سمیي چیغت؟ثز سزچؾمٔ اصلی ًَر ٍ گزما ٍ اًزصٕ  3
 چزا در سًذگی رٍساًِ ًمی تَاى اس ساعت ٍالؼی استفاده كزد؟ 4

 
 

1 

 ًورُ 5/2بارم:       فصل دٍم: سٌگ کرُ، آب کرُ، َّاکرُ               
5 

 
 در كذام اٗٔ هَاكزه )جَّ( صَرت می گیزد؟ تؾکیل اثزها ٍ ثغیارٕ اس تغییزات آب ٍ هَاٗی

            ب( تزٍپَسفز )ٍَرد سپْز(                               تزمَسفز )دما سپْز(  الف(                     
    )میاى سپْز( سفزمشٍ د(                        َؽي سپْز( ج( استزاتَسفز )پ                     

5/0 

 هإ پَستِ سمیي را ثٌَٗغیذ.َرد اس ًتاٗج حزكت ٍرلِدٍ م 6
    

1 

 فات لاره )اَٗاى خؾکی( چیغت؟ تؼزٗف كٌیذ. 7
 
 

1 

 ًورُ 5/2بارم:       ع شگفت اًگيس               فصل سَم: زیست کرُ، تٌَّ
 )یک مورد اضافه است(الی ثٌَٗغیذ. ثا تَجِ ثِ تَضیحات، ًام سٗغت ثَم را اس جذٍل سٗز اًتخاب كزده ٍ در جإ خ 8

 تاٗگا ثیاثاى تًَذرا ساٍاى
 ...............................................................ها مؼزٍف است: هإ مخزٍطیاى ٍ سَسًی ثزگاٗي سٗغت ثَم ثِ داؽتي جٌگل الف(
 ....................................................................ی لزار دارد: اٗي سٗغت ثَم در ًشدٗکی لطت ؽمال ٍ حاؽیِ الیاًَط مٌجمذ ؽمال ب(

 ..................................................... كٌٌذ:ت خَاراى درًذه چَى ؽیز سًذگی میچَى فیل ٍ گَؽ ذج( در اٗي ًاحیِ علف خَاراى تٌَمٌ
 

5/1 

 مَرد( 2ؽًَذ؟ )داٗی میجٌگل س ها ثا چِ كارهاٗی مَجتاًغاى 9
 1 

 ًورُ 5/2بارم:                      ساکٌاى سيارُ زهيي: چْارمفصل 
  5/0غلط        صحیح          ٗؼٌی رفتي مزدم اس جاٗی ثِ جإ دٗگز ثِ مٌظَر كار ٗا سًذگی.                               « مْاجزت» 10

 دارد؟ «التصادٕ»َسؼِ اًغاًی، جٌبِ كذام ٗک اس ؽاخص هإ ت 11
                    د( متَسط طَل عمز             ج( سَاد ٍ آمَسػ         امیذ ثِ سًذگی  ب(             میشاى درآمذ ٍ رفاهالف(              

5/0 

  اداهة سؤاات در صفحة بعذ                                                                                1صفحِ  



 

 

 

 

 :منا
 :ًام خاًَادگی
 :ًام آمَسؽگاه

 ؽماره داٍطلت:
  98هاُ  شْریَر ًَثت:

 «ثاسمِ تؼالی » 
 اداره كل  آمَسػ ٍ پزٍرػ خزاساى رضَٕ

 اداره سٌجؼ آمَسػ ٍپزٍرػ
 (دٍره اٍل متَسطًِْن )سَاات امتحاى هماهٌگ 

  اجتواعي هطالعاتدرس:   
 

 

 12/00/98 :تارٗخ امتحاى
  دقيقِ 00:  مذت امتحاى

 صبح 9ؽزٍع: ساعت  
 3تؼذاد صفحات: 

 38ال: تؼذاد سؤ
 

 بارم تسؤاا ردیف

 ثِ حغاب می آٗذ؟ًاثزاثزٕ در جْاى  «خارجی»داٗل ٍ عَامل مَرد اس كذام  12
             ًبَدى ٍحذت ٍ مؾاركت ثیي مزدم ب(                                  فزهٌگ ٍ ثاٍرهإ غلط الف(                 

                                                                                            مغتؼمزه كزدى كؾَرها در گذؽتِ د(                              سَادٕ ٍ ًاآگاهی مزدمثی  ج(                  
5/0 

 عامل( 2در دٍ لزى اخیز چِ عَاملی مَجت كاهؼ چؾمگیز مزگ ٍ میزها ؽذه است؟ ) 13
 1 

 ًورُ 5/2بارم:       فصل پٌجن: عصر یكپارچگي ٍ شكَفایي               
   كذام دٍره هغتٌذ؟اس فیلغَفاى ٍ عالماى ثشرگ  ٍ عامِ مجلغی ؽیخ ثْاٗی میزداماد، ماصذرا، 14

           لاجارِٗد(                    سًذِٗ ج(                      صفَِٗ ب(                  افؾارِٗالف(                  
5/0 

  دٍ مٌبغ عمذٓ درآمذ حکَمت صفَٕ را ثٌَٗغیذ. 15
                    1 

 مَرد( 2ثا تأسیظ حکَمت صفَٕ، چِ تغییزات مْن سیاسی، اجتماعی ٍ مذهبی در اٗزاى اٗجاد ؽذ؟ ) 16
 1 

 ًورُ 5/2بارم:       فصل ششن: ایراى از عْذ ًادرشاُ تا ًاصرالذیي شاُ               
  5/0غلط     صحیح         ٗگز كؾَرهإ ارٍپاٗی گغتزػ ٗافت. ؽزٍع ؽذ ٍ سپظ ثِ د« اًگلغتاى»اًماب صٌؼتی اثتذا اس  17
 مؤسظ )ثٌیاى گذار( سلغلِ سًذِٗ چِ كغی است؟ 18

                          د( لطفؼلی خاى            آلامحمذخاى ج(         ًادر ؽاه ب(        كزٗن خاى الف(                           
5/0 

 ًْضت تٌباكَ در سماى كذام پادؽاه لاجار ؽکل گزفت؟ 19
5/0 

 ثٌَٗغیذ. را دٍ مَرد اس الذامات عباط میزسا ثزإ پیؾزفت ٍ ًَساسٕ اٗزاى 20
 
 

1 

 )بخش اجباري( 
 است. ًورُ 15( ثِ طَر كامل پاسخ دهیذ.  ثارم اٗي ثخؼ 38تا  21داًؼ آمَساى عشٗش؛ ثِ تمام سؤاات اٗي ثخؼ )اس سؤال  تَجِ:

 

 هشخص کٌيذ.× صحيح یا غلط بَدى جوات زیر را با عاهت 
                                                                                                                                         5/0غلط       صحیح                                                 كزد.          «ثی طزفی»دٍلت اٗزاى در جٌگ جْاًی اٍل ٍ دٍم اعام  21
                                                                                                                                             5/0غلط       صحیح اجتماع پیامذهإ ًامطلَثی دارد.     ٍ هن ثزإهن ثزإ خاًَاده « تک فزسًذٕ»صاحت ًظزاى مؼتمذًذ  22
                        .                                                                                                                            است« اًغاى هإ ثا تمَا»َجَدات ٍ پذٗذه هإ جْاى فمط اس آىِ در جْاى ثیٌی تَحیذٕ اسام، حك مالکیت مطلك همٔ م 23

 غلط        صحیح                                                                                                                                                   
5/0 

 هشخص ًوایيذ.× درست تریي گسیٌِ را اًتخاب کردُ ٍ با عاهت 
 اًماب اسامی اٗزاى در چِ تارٗخی ثِ پیزٍسٕ رسیذ؟ 24

                              1359ؽْزَٗر  31د(           1358فزٍردٗي  12ج(     1357ثْمي  22ب(             1357ثْمي  12الف(       
5/0 

 كذام ٗک اس ٍٗضگی هإ هَٗتی سٗز، اكتغاثی است؟ 25
 د( سي ٍ تارٗخ تَلذ                  ج( ثا سَاد ؽذى                 ب( پذر ٍ مادر             الف( مکاى تَلذ          

5/0 

  بعذ سؤاات در صفحِ اداهة                                                                              2صفحِ  



 

 

 

 

 :منا
 :ًام خاًَادگی
 :ًام آمَسؽگاه

 ؽماره داٍطلت:
  98هاُ  شْریَر ًَثت:

 «ثاسمِ تؼالی » 
 اداره كل  آمَسػ ٍ پزٍرػ خزاساى رضَٕ

 اداره سٌجؼ آمَسػ ٍپزٍرػ
 (دٍره اٍل متَسطًِْن )سَاات امتحاى هماهٌگ 

  اجتواعي هطالعاتدرس:   
 

 

 12/00/98 :تارٗخ امتحاى
  دقيقِ 00:  مذت امتحاى

 صبح 9ؽزٍع: ساعت  
 3تؼذاد صفحات: 

 38ال: تؼذاد سؤ
 

 بارم تسؤاا ردیف

 چِ كغی است؟ ًیزٍهإ مغلح اس ٍظاٗف ٍ اختیارات كل هإ كلی ًظام ٍ فزماًذهیتؼییي سیاست 26
             د( رئیظ مجلظ خبزگاى            ج( رئیظ جمَْر            ب( رئیظ لَٓ لضائیِ             هبزر الف(                  

5/0 

 ؽَد؟ٍرٕ محغَب میٍرٕ ساسگار است ٍ ثْزهكذام مَرد ثا اصَل ثْزه 27
  إ در كؾاٍرسٕ ارٕ لطزهب( استفاده اس رٍػ آثی                 هإ عمیك رٍِٗ چاهالف( حَفز ثی        
  تؾَٗك مصزف گزاٗی ثزإ افشاٗؼ تَلیذ د(              ج( استفاده مذاٍم اس خَدرٍ ؽخصی        

5/0 

 بِ سؤاات زیر پاسخ کاهل دّيذ.
 هَٗت چیغت؟ تؼزٗف كٌیذ. 28

 
1 

 هإ چْارگاًِ فزهٌگ را فمط ًام ثبزٗذ.اِٗ 29
 

1 

 ذام پادؽاه لاجار ٍ در چِ تارٗخی صادر ؽذ؟فزماى مؾزٍطِ تَسط ك 30
 

1 

 یذ.ثٌَٗغرا اب( اسامی اٗزاى )پظ اس اًم ثزإ اًحزاف ٍ ًاثَدٕ ًظام ،هإ دؽمٌاىدٍ مَرد اس تَطئِ ها ٍ دسیغِ 31
 

1 

 مَرد( 2مْن تزٗي عَاملی كِ مَجت ًاساسگارٕ سى ٍ مزد می ؽًَذ، كذام اًذ؟ ) 32
 

1 

 1 ثْزه ٍرٕ ٗؼٌی چِ؟ 33

 چزا اجتماعی ؽذى )جامؼِ پذٗزٕ( هن ًیاس فزد است ٍ هن ًیاس جامؼِ؟ 34
 1 

 مَرد( 2آثار ٍ پیامذهإ سیاسی، التصادٕ ٍ اجتماعی جٌگ جْاًی دٍم ثز اٗزاى چِ ثَد؟ ) 35
 
 

1 

 ًیغت؟ٍرٕ ساسگار اٍرسٕ، اس ًظز علمی ثا اصَل ثْزهرٍِٗ اس كَدهإ ؽیمیاٗی ٍ سمَم كؾچزا استفاده ثی 36
 
 

1 

 دٍ مَرد اس داٗل سیاسی ٍ اجتماعی ًارضاٗتی مزدم اس حکَمت محمذرضا ؽاه پْلَٕ را ثٌَٗغیذ. 37
 
 

1 

 مَرد( 3ؽْزًٍذاى در لبال حمَق ؽْزًٍذٕ، چِ تکالیف ٍ تؼْذاتی ثز عْذه دارًذ؟ ) 38
 
 

5/1 

 20 هَفق باشيذ                                                                                     جوع بارم                                                                                                    3صفحِ 
   

 
 

 

      

    
  



 باسوِ تعالي                            
 ( رضَي ) استاى خراساى )هتَسطِ اٍل(  ًْنّواٌّگ پایِ اهتحاى  تااسؤراٌّواي تصحيح 

 98 شْریَر ًَبت:                          1397 -98سال تحصيلي :                           ات اجتواعي هطالع :درس

 12/00/1398 :تاریخ اهتحاى

 ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش 
   

 گردد.، ًورُ هٌظَر باشذهفَْم سؤال را رساًذُ  سؤاات تحليلي چٌاًچِ داًش آهَزدر لطفا  ضوي عرض سام؛  گراهي اىّوكار
 -----------------------------------------   (اًتخابي)بخش    ---------------------------------------

                  ًوشُ(  5/0) خَسؿیذ -3                                  (ًُوش 5/0) د( اٍل ثْبس ٍ اٍل پبییض -2                                        (ًوشُ 5/0) غلط -1
 ( ًوشُ 1)  هی آیذ.صیشا دس تؼییي لشاسّبی هالبت، صهبى ثبص ٍ ثؼتِ ؿذى اداساُ ّب ٍ هغبصُ ّب ٍ ثشًبهِ حشکت لطبسّب ٍ َّاپیوبّب هـکات صیبدی ثِ ٍجَد  -4
                              ًوشُ(  5/0)  تشٍپَػفش )ٍَسد ػپْش( -5
            ًوشُ( 1کَّْبی آتـفـبًی )دٍ هَسد  –ؿکؼت ّب )گؼل ّب(  –ایجبد چیي خَسدگی ّب ٍ سؿتِ کَّْب  -6
هتش دیذُ هی ؿَد کِ ثِ آى فات لبسُ )ایَاى خـکی( هی گَیٌذ.  200دس جبّبیی کِ الیبًَع ّب ثب خـکی توبع داسًذ، اغلت ًبحیِ ای کن ػوك ثب طسفبیی کوتش اص  -7
              ًوشُ( 1)

             ًوشُ( 5/1ػِ هَسد )  (   5/0(          ج( ػبٍاى)5/0(     ة( تًَذسا  )5/0الف( تبیگب )  -8
 سُ ثشلی هی ثشًذ  دسخت ّب سا ثب ا ب(     جٌگل ّب سا هی ػَصاًٌذ    الف(   ثشای ایي کبس؛ -9 

  ًوشُ(  1(  )دٍ هَسد 5/0صهیي ّب سا ثب ثَلذٍصس اص دسختبى خبلی هی کٌٌذ. )ّش هَسد  ج(                          
                        (ًوشُ 5/0) صحیح  -11
                  ًوشُ(       5/0) الف( هیضاى دسآهذ ٍ سفبُ -11
                  ًوشُ(       5/0) سّب دس گزؿتِد( هؼتؼوشُ کشدى کـَ -12
      (5/0) ة( صفَیِ -14                  ًوشُ( 1)   ( 5/0ثْجَد تغزیِ ) -(    ة5/0ثْجَد ثْذاؿت ) -الف -13
دسآهذی کِ ثبثت اجبصُ فؼبلیت ج( .      ػَاسضی کِ اص کبسٍاى ّبی تجبسی گشفتِ هی ؿذب( هبلیبتی کِ اص کـبٍسصاى ٍ داهذاساى گشفتِ هی ؿذ.     الف(  -15

                ًوشُ( 1)دٍ هَسد   ًوشُ(  5/0)ّش هَسد ؿشکتْبی تجبسی اسٍپبیی دس ایشاى دسیبفت هی ؿذ. 
 ى پبیتختاًتخبة تجشیض ثِ ػٌَا –تَػؼِ للوشٍ ٍ ؿکؼت دؿوٌبى )هبًٌذ اصثکبى ٍ...(  –تـکیل حکَهت یکپبسچِ ٍ ًیشٍهٌذ دس ایشاى  سیاسی: -16
ّش هَسد )فشٍکؾ کشدى اختافبت هزّجی   -سػویت یبفتي هزّت تـیغ )ؿیؼِ(  مذهبی:اتحبد ٍ ّوجؼتگی الَام ایشاًی     –ثشلشاسی ًظن ٍ اهٌیت  اجتماعی:    

   ی، هزّجی فشلی ًذاسد( کفبیت هی کٌذ. ًوشُ(  * دٍ هَسد اص هَاسد چٌذگبًِ فَق ٍ یب هَاسد هـبثِ دس ّش صهیٌِ ای )ػیبػی، اجتوبػ 1)دٍ هَسد  ًوشُ(  5/0
                                 ًوشُ(  5/0) صحیح -17
                              ًوشُ( 5/0) ًبصشالذیي ؿبُ -19                                ًوشُ(  5/0) الف( کشین خبى -18
     (5/0)یشی ػلَم ٍ فٌَى جذیذ فشػتبدى افشادی ثِ اًگلؼتبى ثشای فشاگ الف(  -21

    ًوشُ( 1)   ( 5/0)ثشای آگبّی اص اٍضبع کـَسّبی اسٍپبیی، دػتَس داد کتبة ّبیی سا دس هَضَع تبسیخ آى کـَسّب ثِ فبسػی تشجوِ کٌٌذ.  ب(         
 -----------------------------------------   )بخش اجباري(   ---------------------------------------

                                    ًوشُ(     5/0) غلط  -23                             (ًوشُ 5/0) صحیح   -22                             ًوشُ(        5/0)  صحیح -21
                             ًوشُ(     5/0) الف( سّجش -26            شُ(       ًو 5/0)ج( ثب ػَاد ؿذى   -25                     ًوشُ( 5/0) 1351ثْوي  22ة(  -24
                       ًوشُ( 5/0) ة( اػتفبدُ اص سٍؽ آثیبسی لطشُ ای دس کـبٍسصی -27
     (  ًوشُ 1) (   5/0( ٍ ؿٌبخت اص خَد )5/0َّیت ػجبست اػت اص احؼبع ٍ آگبّی ) -28
  ًوشُ( 1هَسد چْبس (  )25/0)ّش هَسد  ػمبیذ  –اسصؽ ّب  –بسّب ٌّج -ًوبدّب -29
                               ًوشُ( 1) ( 5/0ؽ. ) 1225هشداد  14(   دس 5/0تَػط هظفشالذیي ؿبُ ) -31
 ًوشُ( 1ًوشُ(   )دٍ هَسد  5/0جٌگ تحویلی )ّش هَسد  –تشٍس ؿخصیت ّب ٍ هشدم اًماثی  –ایجبد ؿَسؽ ٍ ًباهٌی  -31
   تشثیت صى ٍ هشد دس دٍ خبًَادُ ٍ دٍ هحیط جذاگبًِ    ج(ػذم ؿٌبخت کبفی صٍجیي اص حمَق ٍ تکبلیف خَد دس صًذگی خبًَادگی   ب(اًتخبة ًبدسػت ّوؼش   لف( ا -32

 ًوشُ( 1ًوشُ(    )دٍ هَسد  5/0د )ّش هَس   ٍجَد تؼبسض دس ًمؾ ّبیی کِ صٍجیي ایفب هی کٌٌذ  ه(ّبی فشدی ثیي افشاد   ٍجَد تفبٍت د(       
 ًوشُ( 1جوؼب )   ( 5/0) ٍ آى سا ثب سٍؽ دسػت اًجبم دّین.( 5/0) ٍسی یؼٌی اص ثیي کبسّبی هوکي، کبس دسػت سا اًتخبة کٌینثْشُ -33
 وشُ(ً 1(    )5/0( ٍ ّن هَجت تذاٍم جبهؼِ هی گشدد )5/0گیشی َّیت ٍ ؿخصیت افشاد هی ؿَد )صیشا ّن ثبػث ؿکل -34
هشدم ایشاى  –ّب ٍ آػیت ّبی صیبدی ٍاسد کشد گ ثِ التصبد ٍ جبهؼِ ایشاى خؼبست ایي جٌ –دس جٌگ جْبًی دٍم، کـَس هب تب پبیبى جٌگ دس اؿغبل ثیگبًگبى ثَد  - 35

 ًوشُ( 1( )دٍ هَسد 5/0)ّش هَسد تغزیِ جبى ػپشدًذ ػذُ صیبدی ثش اثش گشػٌگی ٍ ػَء  –ًبى، سٍثِ سٍ ثَدًذ  ْب ثب کوجَد ٍ گشاًی ؿذیذ هَاد غزایی هخصَصبًطی آى ػبل
ّبی صیبدی ثشای دسهبى هشدم ( ٍ پغ اص آى ثبیذ ّضی5/0ٌِؿَد )ّبی خطشًبن هی صیشا ثِ دلیل اًتمبل ػوَم ثِ آة ٍ خبن ٍ ثذى اًؼبى، هَجت ؿیَع ثیوبسی -36

 ًوشُ( 1)(    5/0صشف ؿَد )
 -ػشکَة هخبلفبى ٍ حبکویت فضبی خفمبى ٍ اػتجذاد  -ر ٍ دخبلت کـَسّبی خبسجی ثِ ٍیظُ آهشیکب دس اهَس ایشاى ًفَ -ٍاثؼتگی ػیبػی حکَهت ثِ ثیگبًگبى -37

ًجَد آصادی  -اػتمال ًذاؿتي ًوبیٌذگبى هجلغ ؿَسای هلی ٍ ّیئت ٍصیشاى دس ثشاثش ؿبُ )هطیغ ؿبُ ثَدًذ( -ًبدیذُ گشفتي حمَق هلت ٍ اصَل لبًَى اػبػی هـشٍطِ 
   ًوشُ( 1ًوشُ(  )دٍ هَسد  5/0صًذاًی، تجؼیذ، ؿکٌجِ ٍ اػذام هخبلفبى )ّش هَسد  -ِ ّب ٍ هطجَػبت ٍ ػذم اًتمبد اص ؿبُ ٍ همبم ّبی حکَهتی دس سٍصًبه

(  5/0ی اص هٌکش  )ّش هَسد اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْ ه(  دفبع اص کـَس    د(    پشداخت هبلیبت ٍ ػَاسض  ج(    ّوکبسی ثب دٍلت ب(سػبیت لبًَى ٍ همشسات       لف(ا -38
 * ثشای هَاسد هـبثِ ًیض ًوشُ هٌظَس گشدد.        ًوشُ( 5/1ػِ هَسد )

 ّوكاراى گراهي خذاقَت. از زحوات شوا سپاسگسارین.

 




