باسوه تعالی
نوبت صبح
اداره کل آهوزش و پرورش استاى گلستاى
ساعت شروع  50 :صبح
هدیریت آهوزش و پرورش شهرستاى گرگاى
ی
اجتواع
سواالت اهتحاى هواهنگ نوبت دوم درس هطالعات
هدت آزهوى  01 :دقیقه
پایه نهن دوره هتوسطه اول سال تحصیلی 0911-0011

نام و نام خانوادگی :
نام آهوزشگاه :
کد کالس :
تعداد صفحات -9صفحه0

تاریخ آزهوى 0011/ 9 /91 :
نوره به عدد :

بیابی ز هر دانشی راهشی }

{ بیاهوز و بشنو ز هر دانشی

بارم

ردیف

نام و نام خانوادگی دبیر:
شاهناهه فردوسی :

تاریخ و اهضا :

نوره به حروف :

(تخؼ عْاالت ارثاسی) داًؼ آهْصاى ػضیضلطفا اص فصل ُفتن تا فصل دّاصدُن تَ تواهی عْاالت پاعخ
دُیذً 51(.وشٍ)
ًادسعت □

 -5فشهاى هؾشّطیت تْعظ هظفشالذیي ؽاٍ دسهشداد عال 5821صادسؽذ 0/1 .دسعت □

 -8هماّهت هشدم تثشیض دس تشاتش اعتثذاد دمحمػلی ؽاٍ لاراس تَ عشدهذاسی چَ کغاًی تْد؟0/1

 -4کذام یک اص سّصاًیْى صیش تا اًمالب هؾشّطَ هخالفت کشد؟0/1

الف) آیت هللا طثاطثایی □ ب) ؽیخ فضل هللا ًْسی □

د) آیت هللا تِثِاًی □

د) هیشصای ؽیشاصی □

ً 4وشٍ

فصل ُفتن

 -3دمحم ػلی ؽاٍ تا صوایت کذام دّلت اعتؼواسی  ،هزلظ سا تَ تْپ تغت ؟0/1

 -1طی لشاسداد (  )5301ایي دّ کؾْساعتؼواسی  ،کؾْسهاى ایشاى سا تیي خْد تمغین کشدًذ0/1.

الف) اًگلغتاى ّ فشاًغَ □

ب) آهشیکا ّ آلواى □

د) اًگلغتاى ّ سّعیَ □

د) آهشیکا ّ سّعیَ □

 -6آحاس ّ پیاهذ ُای عیاعی ّ ارتواػی رٌگ رِاًی اّل دس ایشاى سا تٌْیغیذ ؟( دّ هْسد)ً 5وشٍ
 -1دلیشهشداى تٌگغتاًی تَ فشهاًذُی  ...........................ضشتَ عٌگیٌی تَ اؽغالگشاى ّاسد آّسدًذ0/1.
 -5اًمالب اعالهی ایشاى دستاسیخ 53آتاى  5311تَ پیشّصی سعیذ0/1.

ًادسعت □

دسعت □

ب) دصفْل □
الف) خشهؾِش □
 -3عپاٍ پاعذاساى ّ تغیذ هغتضؼفاى تا چَ ُذفی تؾکیل ؽذًذ؟0/1

د) آتاداى □

د) اُْاص□

 -4صك کاپیتْالعیْى یا (لضاّت عپاسی) چیغت؟0/5

ً 3وشٍ

فصل ُؾتن

 -8صذام سئیظ صکْهت تؼج ػشاق تا فشهاى صولَ تَ  .............رٌگ ػلیَ ایشاى سا آغاص کشد0/1 .

ُ -1ذف دؽوي دس رٌگ ًشم  .......................هشدم اعت 0/1.
ّ -5یژگی ُای رغواًی افشاد دس خصْصیات سّاًی آًِا تاحیش ًوی گزاسد0/1 .

الف) عشصهیي (هکاى ) □

ب) صکْهت □

د) فشٌُگ □

د) تاسیخ (صهاى ) □

 -3اصغاط ّ آگاُی ّ ؽٌاخت اص خْد سا  .......................هی گْیٌذ0/1.

 -4صتاى هؾتشک فاسعی ّ ،تاسیخ کِي ّ هیشاث فشٌُگی غٌی ًؾاى دٌُذٍ چَ ًْع ُْیتی اعت؟0/1
 -1هِوتشیي ّیژگی ُای هؾتشک راهؼَ ی ایشاًی کَ تا آًِا ؽٌاختَ هی ؽْین سا تٌْیغیذ(.چِاسهْسد)ً5وشٍ

ً 3وشٍ

فصل ًِن

 -8کذام گضیٌَ ؽاهل ػوذٍ تشیي ػٌاصشُْیت یک هلت ًیغت0/1 .

دسعت □

ًادسعت □

صفضَ ( 8تخؼ عْاالت ارثاسی) داًؼ آهْصاى ػضیضلطفا اص فصل ُفتن تا فصل دّاصدُن تَ تواهی
عْاالت پاعخ دُیذً 51(.وشٍ)

 -5دساًتخاب ُوغشهی تْاى فمظ صیثایی ظاُشی ُوغش سا دس ًظشگشفت 0/1 .دسعت □
الف) تضصیالت □

ب) اػتمادات دیٌی □

د) ّضؼیت هالی □

د) تٌاعة ُّوگًْی □

ّ -3اژٍ " صلَ " ّ ّاژٍ " اسصام " تَ چَ هؼٌی اعت؟0/1.

ً 8وشٍ

فصل دُن

 -8اص دیذگاٍ اعالم  ،هِن تشیي ػاهل دس ُوغشگضیٌی کذام اعت؟ 0/1

ًادسعت □

 -4اطاػت اص ّالذیي تٌِا دسصْستی رایض ًیغت کَ  ......................دعتْس دٌُذ0/1.
 -5تؼضی اص ؽِشًّذاى صك دسیافت خذهات ػوْهی سا ًذاسًذ0/1.

ًادسعت □

دسعت □

 -8ایٌکَ "ُوَ ها دّعت داسین ارشای لْاًیي تیي ؽِشًّذاى یکغاى تاؽذ  ،تَ کذام صك اؽاسٍ داسد؟0/1

 -3یکی اص تکالیف هِن ؽِشًّذاى اصتشام تَ  ّ ....................سػایت آى اعت0/1.
 -4اًْاع تکالیف ؽِشًّذی تش پایَ لاًْى اعاعی روِْسی اعالهی سا ًام تثشیذ (.دّ هْسد)0/1

ً 3وشٍ

فصل یاصدُن

□
الف) صك تشخْسداسی اص ػذالت لاًًْی
د) صك تشخْسداسی اص سفاٍ ّ تاهیي ارتواػی □

ب) صك تشخْسداسی اصػذالت لضایی □
□
د) صك هؾاسکت عیاعی

 -1هؾاسکت عیاعی یؼٌی چَ؟ً5وشٍ

(تخؼ اختیاسی) داًؼ آهْصاى ػضیضلطفا اص تیي فصلِای اّل تا ؽؾن فمظ دّ فصل سا اًتخاب کٌیذ ّ
پاعخ دُیذً 1(.وشٍ)
ُ -5شچَ اص عوت غشب تَ عوت ؽشق صهیي تشّین اص ًظش صهاًی ُن رلْتش هیشّین 0/1.دسعت □ ًادسعت □
الف) اختالف عاػت □

ب) چشخؼ صهیي تَ دّس خْد □

د) پیذایؼ فصلِا □

د) پیذایؼ سّص ّ ؽة □

 -3هٌظْس اص اًمالب صهغتاًی چیغت ؟ً5وشٍ

ً 8/1وشٍ

فصل اّل

 -8کذام گضیٌَ دس هْسد صشکت ّضؼی صهیي دسعت ًیغت0/1.

 - 4چِاس عیاسٍ ًضدیک تَ خْسؽیذ کَ عطْس عٌگی ّ راهذ داسًذ ،تَ عیاسات  .........هؼشّفٌذ0/1 .

 -8تخؼ خاسری کشٍ صهیي یا پْعتَ آى کَ صالتی راهذ داسد چَ ًاهیذٍ هی ؽْد0/1.

الف)آب کشٍ (ُیذسّعفش) □ ب)ُْا کشٍ (اتوغفش) □ د) عٌگ کشٍ (لیتْعفش) □ د) صیغت کشٍ (تیْعفش) □

 -3اص پیاهذ ُای گشم ؽذى کشٍ صهیي دّ هْسد تیاى کٌیذً5.وشٍ
 -4الیاًْط  ..............پٌِاّستشیي الیاًْط صهیي اعت0/1.

ً 8/1وشٍ

فصل دّم

 -5کٍْ ُای کن استفاع ّ للَ ُای گٌثذی ؽکل اصّیژگی ُای ًاُوْاسی ُای رْاى اعت 0/1 .دسعت □ ًادسعت □

 -8دس کذام صیغت تْم هیاًگیي تاسًذگی عالیاًَ  8100هیلی لیتش اعت0/1.

د ) تیاتاى □

د ) تًْذسا □
ب ) رٌگلِای تاساًی اعتْایی □
الف ) عاّاى □
 -3هِن تشیي ػْاهلی کَ تاػج تخشیة صیغتگاٍ ُا دس رِاى هی ؽًْذ کذام اًذ؟ (دّ هْسد)ً5وشٍ

ً 8/1وشٍ

فصل عْم
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ًادسعت □
دسعت □
 -5گغتشدٍ تشیي صیغت تْم تًْذسا اعت0/1 .

 -4رٌگلِای اعتْایی سا  .......................هی ًاهٌذ0/1.

دسعت □

 -8کذام یک اصهالک ُای ؽاخص تْعؼَ اًغاًی ،رٌثَ التصادی داؽتَ ّ تَ هؼٌای عطش هطلْب صًذگی اعت؟ 0/1

الف ) عْاد ّ آهْصػ □

ب ) دسآهذ ّ سفاٍ □

د ) اهیذ تَ صًذگی □

د ) هتْعظ طْل ػوش□

 -3سؽذ عشیغ ؽِشًؾیٌی دس تیؾتش کؾْسُا  ،چَ هؾکالتی تَ ّرْد آّسدٍ دّ هْسد تٌْیغیذ؟ً5وشٍ

ً 8/1وشٍ

فصل چِاسم

 -5اعتؼواس ،اص ػْاهل خاسری دس ؽکل گیشی ًاتشاتشی دس رِاى اعت0/1 .

ًادسعت □

 -4دس دّ لشى اخیشدّ ػاهل .............ّ...........هْرة کاُؼ چؾوگیش هشگ ّ هیش ُا دس رِاى ؽذٍ اعت0/1 .
 -5دس دّسٍ صفْی ؽؼش ّ ادب فاسعی هاًٌذ دیگش سؽتَ ُا پشسًّك تْد0/1 .

دسعت □

د) فشاًغَ □

-3چشا ؽاٍ اعواػیل دس ًثشد چالذساى  ،تا تْرَ تَ سؽادتِای فشاّاى عشتاصاى ایشاًی ،دس هماتل عپاٍ ػخواًی
ؽکغت خْسد؟ً5وشٍ

ً 8/1وشٍ

فصل پٌزن

 -8کذام کؾْس رض پیؾگاهاى اعتؼواس ًیغت 0/1.الف) پشتغال □ ب) سّعیَ □ د) اًگلیظ □

ًادسعت □

 -4دس دّسٍ صفْیَ صادسات  ...........کَ پشعْدتشیي کاالی صادساتی تْد ،دس اًضصاس ؽاٍ ػثاط لشاسداؽت0/1.

ً -5خغتیي صشکت رذی هشدم ایشاى تشای سُایی اص ًفْر ّ علطَ خاسری ّ ایغتادگی دس تشاتش عتن داخلی ًِضت
ًادسعت □
تٌثاکْ تْد 0/1.دسعت □
الف) کشین خاى صًذ □

ب) فتضؼلی ؽاٍ لاراس□

د) ًادس ؽاٍ افؾاس□

د) آلا دمحم خاى لاراس□

 -3طثك ػِذًاهَ ًٌگیي گلغتاى ،کَ دس صهاى لاراس تا سّعیَ تغتَ ؽذ ،کذام ایالت ُا ّؽِشُا اص کؾْسهاى ایشاى
رذا ؽذ؟ً5وشٍ

ً 8/1وشٍ

فصل ؽؾن

ّ -8ی اص هْلؼیت صغاط خلیذ فاسط ّ اُویت ًیشّی دسیایی آگاٍ تْد0/1.

 -4یکی اص الذاهات  .................تاعیظ هذسعَ داسالفٌْى تْد0/1.

{ راّیذ تاؽیذ ّ پایٌذٍ }

روغ تاسم 80

