
 «باسوه تعالي » 

 59/ 61/30 تاريخ اهتحاى :                            آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                     :نام  
 دقيقه  06هدت اهتحاى :    اداره سنجش آهوسش وپزورش                                                                                           نام خانوادگي : 

 صبح 06  ساعت شزوع :          سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(                                                 نام آهوسشگاه :                 

 3تعداد صفحات :     : هطالعات اجتواعي                                درس                                                                                                 ي داوطلب : شواره

                                           22تعداد سوال :                                            Sanjesh.razaviedu.ir                                                                       59   ماه خردادنوبت : 

 ردیف سواالت بارم
 

 مشخص کنیذ.  درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت 

  5/0ًبدسػت       دسجِ ؿشقی ٍ غشثی تقؼین ؿذُ اًذ.     دسػت 90تب  0ثیي  ،هذاسّبی کشُ صهیي 1

  5/0ًبدسػت        دسػت     دس جْبى ثیٌی تَحیذی اػالم، حکَهت، حق اًحصبسی خذاًٍذ اػت.    2

 مشخص کنیذ.  گسینه درست را انتخاب کرده و با عالمت 

 اختالف ػبػت دس ًصف الٌْبسّبی کشُ صهیي، ًتیجِ کذام هَسد اػت؟  3

 ٍجَد ػبػت سػوی  –ة                          حشکت ٍضؼی صهیي  –الف 

 هبیل ثَدى هحَس قطت ّب  –د                           ًضدیکی ثِ خط اػتَا  –ج 

5/0 

 ؟ ػْبی تسؼیش قشنى، هجبسصُ هی کشدکذام یک اص ػبلوبى صیش اص طشیق ًَؿتي کتبة ٍ ثشگضاسی کال 4

 نیت اهلل کبؿبًی  –ة                          هذسعنیت اهلل  –الف 

 ؿیخ هحوذ خیبثبًی  -د                             هطْشینیت اهلل  –ج 

5/0 

 ، ثب کذام یک اص هَاسد صیش تـبثِ داسد؟ فشٌّگثِ  جبهؼًِؼجت  5

 قَاًیي هذسػِ ثِ داًؾ نهَصاى  –ة                      قطؼبت تلسي ّوشاُ ثِ ًشم افضاس نى  –الف 

 هحتَای دسع ثِ کتبة  -د                                    هَتَس خَدسٍ ثِ ثذًِ نى  –ج 

5/0 

اػت. ثِ ّویي دلیل دس سؿتِ ّبی ٍسصؿی ّویـِ ًقؾ سّجش گشٍُ سا ثشػْذُ داسد.  خَؽ ثیي ٍ پشتالؿیاهیش داًؾ نهَص  6

 هـخص کٌیذ کذام یک اص اثؼبد َّیتی اٍ  ثش دیگشی تأثیش داؿتِ اػت؟ 

                               ثش اخالقی  جؼوبًی –ة                               اجتوبػی ثش فشدی –الف 

  فشدی ثش اجتوبػی -د                             جؼوبًیثش  اجتوبػی –ج 

5/0 

 موارد مرتبط با هم را با کشیذن یک خط به یکذیگر وصل کنیذ. )در هر سوال یک مورد اضافه است(

  ثِ ٍقَع پیَػت؟ صیش،دس صهبى پبدؿبّی کذام یک اص افشاد  رکش ؿذُّش کذام اص ٍقبیغ  7

 ؿبُ ػجبع اٍل   اًتقبل پبیتخت اص قضٍیي ثِ اصسْبى 

 ؿبُ تْوبػت اٍل    جلَگیشی اص ؿَسؿْبی داخلی ثب سٍؿْبی هؼبلوت نهیض

   کشین خبى صًذ 

1 

  ّش کذام اص ٍقبیغ صیش دس چِ تبسیخی اتسبق افتبدُ اػت؟  8

 1332هشداد  28کَدتبی    اػتشاض ثِ دػتگیشی اهبم خویٌی )سُ( 

 1358نثبى      13ػشًگًَی دٍلت دکتش هصذق

    1342خشداد  15قیبم 

1 

  (موارد خواسته شذه را در جذول بنویسیذ . )در هر سوال یک مورد اضافه است.

 ّش کذام اص تَضیحبت صیش هشثَط ثِ کذام ؿخصیت دادُ ؿذُ اػت؟ اًتخبة کشدُ ٍ هقبثل نى ثٌَیؼیذ.  9

 سضبی کشهبًی ( هیشصا –هحوذػلی ؿبُ  –) هظسشالذیي ؿبُ 

 ..........(................هجلغ سا ثِ تَح ثؼت ). -ة  ًبصشالذیي ؿبُ سا ثِ قتل سػبًذ )..............................( -الف 
 

1 
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 59/ 61/30 تاريخ اهتحاى :                            آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                     :نام  
 دقيقه  06هدت اهتحاى :    اداره سنجش آهوسش وپزورش                                                                                           نام خانوادگي : 

 صبح 06  ساعت شزوع :          سواالت اهتحاى هواهنگ نهن)هتوسطه اول(                                                 نام آهوسشگاه :                 

 3تعداد صفحات :     : هطالعات اجتواعي                                درس                                                                                                 ي داوطلب : شواره

                                           22تعداد سوال :                                            Sanjesh.razaviedu.ir                                                                       59   ماه خردادنوبت : 

 ردیف سواالت بارم
 

ًوَداس صیش ًـبى دٌّذُ سًٍذ تأػیغ ًظبم جوَْسی اػالهی ایشاى اػت. ثب تَجِ ثِ صهبى ّش ٍاقؼِ، هَاسد صیش سا دس ًوَداس  10

 .(یک هَسد اضبفِ اػت)ثٌَیؼیذ.

 (تـکیل دٍهیي دٍسُ هجلغ خجشگبى  -قبًَى اػبػی تصَیت – تؼییي ّیئت دٍلت) 

 
 

1 

 ؼیذ. یاسصؽ ( سا هـخص کشدُ ٍ دس جذٍل صیش ثٌَ –ًوبد  –دس هتي صیش ) ٌّجبس  11

) هي داًؾ نهَص پبیِ ًْن ّؼتن. یک سٍص کِ ثب پذسم ثشای خشیذ ثِ فشٍؿگبُ سفتِ ثَدین، پذسم دس هقبثل تبثلَی تَقف هوٌَع، 

ِ قبًَى احتشام گزاؿت. ایـبى ّن هبؿیي سا دس پبسک کشد. ّشچٌذ کِ احتشام ثِ ثضسگتشّب الصم اػت اهب ثِ پذسم گستن ثبیذ ث

 جبی هٌبػت پبسک ًوَد. دس صهبى خشیذ ّن ػؼی کشدین اص خشیذ اضبفِ پشّیض ًوبیین ٍ صشفِ جَیی سا فشاهَؽ ًکٌین. ( 

 ًوبد اسصؽ ٌّجبس

........................................................... ............................................................. ........................................................... 
 

 

5/1 

  (ٍاطُ اضبفِ اػت. )یکدس جذٍل صیش ًَع حقَق ؿْشًٍذی سا دس ّش هَسد، اص هیبى ٍاطگبى دادُ ؿذُ، اًتخبة کشدُ ٍ ثٌَیؼیذ.  12

 حقَق فشٌّگی( –هـبسکت ػیبػی  –تأهیي اجتوبػی  –قبًًَی)ػذالت 

 ..................................... نصاد ثَدى تذسیغ ادثیبت ثِ صثبى ّبی قَهی دس هذاسع  -الف 

 ...................................... ایجبد صهیٌِ ّبی الصم ثشای سفغ هحشٍهیت دس ثیي ؿْشًٍذاى  -ة 

 ..................................... جلَگیشی اص ثْشُ کـی ظبلوبًِ ػذُ ای اص ػذُ ی دیگش -ج  

   

5/1 

 )یک هَسد اضبفِ اػت.(دس هقبثل نى ثٌَیؼیذ.اص جذٍل اًتخبة کشدُ ٍ ثب تَجِ ثِ تَضیحبت صیش، ًبم صیؼت ثَم ّش هَسد سا  13

 اػتَاییجٌگل ّبی ثبساًی  تبیگب ػبٍاى تًَذسا

 ...................دس ایي هٌطقِ َّا ّویـِ گشم اػت ٍ ثیـتشیي تٌَع صیؼتی سا دس جْبى داسد. ..................... –الف 

 ...............دس ًضدیکی قطت ؿوبل ٍ داسای صهؼتبى ّبی طَالًی اػت. ............................. –ة 

 ...........................ایي ًبحیِ ثِ دلیل داؿتي جٌگل ّبی هخشٍطیبى هؼشٍف اػت. ................ –ج 

 

5/1 

 .بذهیذ کوتاه پاسخ زیر سواالت به

 دس استجبط ثب جٌگ جْبًی دٍم ثِ ػَاالت صیش پبػخ کَتبُ ثذّیذ.  14

 ایي جٌگ ثب ّجَم ثشق نػبی کذام کـَس ثِ لْؼتبى نغبص ؿذ ؟   ........................................... –الف 

 هَضغ دٍلت ایشاى دس هقبثل ایي جٌگ چِ ثَد؟ ................................................... –ة 

1 

 هي کیؼتن ؟  ....................................... 15

جٌگ ثب سٍػیِ هتَجِ پیـشفت ّبی ػلوی ٍ صٌؼتی ٍ ًظبهی کـَسّبی اسٍپبیی ؿذم ٍ افشادی سا ثشای فشهبًذّی )دس جشیبى 

 فشاگیشی نى ثِ اًگلؼتبى فشػتبدم. ثشای نگبّی اص اٍضبع کـَسّبی اسٍپبیی، دػتَس تشجوِ کتت تبسیخی نًْب سا دادم .(

5/0 

ادامه سواالت در صفحه بعد                                                                             2صفحه  

تؼییي ًظبم  
 ػیبػی

............................... 
اًتخبثبت اٍلیي دٍسُ  

 سیبػت جوَْسی 
.................................. 
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بذهیذ. 

 دٍ هَسد اص اقذاهبت ؿبُ اػوبػیل صسَی سا ثشای یکپبسچِ ػبصی ایشاى، ثٌَیؼیذ. 16

 

 

1 

 دٍ ػبهل هؤثش دس هَفقیت اًقالة اػالهی سا ثٌَیؼیذ. 17

 

 

1 

 هقبیؼِ کٌیذ.  اکتؼبثیَّیت سا ثب ٍیظگی ّبی  اًتؼبثیٍیظگی ّبی  18

 

 

 

1 

 ٍ چگًَِ هی تَاًذ هـکالت خبًَادُ سا کبّؾ دّذ؟ هٌظَس اص صلِ اسحبم چیؼت؟  19

 
 

1 

  دس گزؿتِ، چگًَِ ػبهل )صٍس ٍ قذست( ثبػث پیذایؾ حکَهت هی ؿذ؟   20

 

 

1 

خبًَادُ نقبی ػبدل قصذ ػسش ثِ ساهؼش سا داسًذ، اهب صهبى ٍ ثَدجِ نًْب هحذٍد اػت. دٍ ساُ هٌبػت سا ثشای افضایؾ ثْشُ ٍسی ٍ  21

 لزت ثشدى اص یک ػسش خَة، پیـٌْبد کٌیذ. 

 

 

 

1 

 نیب نًْب ،ثشای افضایؾ تَلیذات خَد اص کَدّبی ؿیویبیی، اػتسبدُ ثی سٍیِ کشدُ اًذ. ثِ ًظش ؿوب هحوذنثبدکـبٍسصاى سٍػتبی  22

 ؟ دلیل نى سا تَضیح دّیذ. ثِ افضایؾ ثْشُ ٍسی کوک ًوَدُ اًذ

 

 

 

 

1 

 20 جمع بارم                                                         موفق باشید                                                                                    0صفحه 

 .ًوبیٌذ هـبّذُ سا دسع ایي تصحیح ساٌّوبی ٍ ػَال ػشثشگ، دس هٌذسج ػبیت ثِ هشاجؼِ ثب تَاًٌذ هی هحتشم ٍّوکبساى ػضیض نهَصاى داًؾ

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  
 پس اس رسيدگي به اعتزاضاتنهايي نوزه 

م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  

  با حزوف  با حزوف با عدد  با حزوف 

: اهضاء                   
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( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س  

 59 خرداد هاهصبح                   59-59  سال تحصيلی :             هطالعات اجتواعی   درس : 

61/30/59: امتحان تاریخ  
 

    اداره سنجش آهوزش وپرورش 

 5/0درست  -2                                               5/0ًبدرست  1

 5/0آیت اهلل هطْزی   –ج  -4                        5/0حزکت ٍضؼی سهیي  –الف  3

 5/0فزدی ثز اجتوبػی   -د -6       5/0 قطؼبت تلفي ّوزاُ ثِ ًزم افشار آى –الف  5

 ضبُ ػجبس اٍل اًتقبل پبیتخت اس قشٍیي ثِ اصفْبى  7

 کزین خبى سًذ جلَگیزی اس ضَرضْبی داخلی ثب رٍضْبی هسبلوت آهیش 
1 

 1342خزداد  15قیبم  اػتزاض ثِ دستگیزی اهبم خویٌی )رُ(  8

 1332هزداد  28کَدتبی  سزًگًَی دٍلت دکتز هصذق 
1 

9  
 ضبُ هحوذػلی -ة  هیزسا رضبی کزهبًی –الف 

1 

 
10 

 

1 

  در هتي چٌذیي گشیٌِ هَجَد است ثِ ّز کذام اضبرُ ضَد، صحیح است. 11

 ًوبد ارسش ٌّجبر

 تبثلَی تَقف هوٌَع صزفِ جَیی احتزام ثِ قبًَى 
 

 

5/1 

12  

 حقَق فزٌّگی آساد ثَدى تذریس ادثیبت ثِ سثبى ّبی قَهی در هذارس  -الف 

 تأهیي اجتوبػی ایجبد سهیٌِ ّبی السم ثزای رفغ هحزٍهیت در ثیي ضْزًٍذاى  -ة 

  ػذالت قبًًَی جلَگیزی اس ثْزُ کطی ظبلوبًِ ػذُ ای اس ػذُ ی دیگز -ج  

5/1 

 5/1 تبیگب –ج                       تًَذرا –ة              جٌگل ّبی ثبراًی استَایی –الف  13

 1 اػالم ثی طزفی کزد –ة                                       آلوبى –الف  14
 5/0 ػجبس هیزسا 15
 ًوزُ( 5/0پس اس تبج گذاری هذّت ضیؼِ را در ایزاى رسوی کزد. ) 16

 ( 5/0اسثک ّب را در خزاسبى ضکست داد )
1 

 1 ( 5/0رّجزی قبطغ ٍ َّضیبراًِ اهبم خویٌی)رُ( ) –( 5/0ٍحذت ٍ استقبهت هلت ) –( 5/0ایوبى ٍ اػتقبد ثِ اسالم ) 17
ًوزُ( اهب ٍیژگی ّبی َّیتی کِ در آى  5/0ٍیژگی ّبی َّیتی کِ خَد در اًتخبة ٍ پیذایص آى ًقطی ًذارین، اًتسبثی ّستٌذ) 18

 ًوزُ( 5/0ًقص دارین ٍ خَد آى را ثذست هی آٍرین، اکتسبثی ّستٌذ. )
1 

ًوزُ( هْز ٍ هحجت  5/0خَیطبى ثزًٍذ ٍ اس حبل یکذیگز خجز ثگیزًذ. ) ذهٌظَر اس صلِ ارحبم ایي است افزاد ثِ دیذار ٍ ثبسدی 19

 ًوزُ(  5/0افشایص هی یبثذ یب هی تَاى ثِ خَیطبًذاى کوک هبلی کزد. )
1 

ًوزُ( 5/0در گذضتِ جَاهغ ثِ صَرت قجیلِ ای سًذگی هی کزدًذ ٍ فزدی کِ قذرت ثیطتز داضت ریبست را ثزػْذُ هی گزفت ) 20

 ًوزُ(  5/0گبُ ًیش یک قجلِ قذرتوٌذ، قجبیل دیگز را تحت سلطِ قزار هی داد. )
1 

 ًوزُ( 5/0ًوبیٌذ ) ثب داًستي ارسش سهبى، هی تَاًٌذ ثزًبهِ ریشی کٌٌذ ٍ اٍلَیت کبرّب را هطخص 21

 ًوزُ( 5/0ثب تٌظین جذٍل درآهذ ٍ ّشیٌِ ّب، ثْزُ ٍری ثَدجِ خبًَادُ را افشایص دٌّذ. )
1 

هصزف ایي هَاد اگزچِ هیشاى تَلیذات را افشایص هی دّذ اهب ثِ دلیل اًتقبل ثِ آة ٍ خبک ٍ ثذى اًسبى هَجت ضیَع ثیوبری  22

 ًوزُ(  5/0ًوزُ( ٍ ّشیٌِ سیبدی ثزای درهبى ثِ جبهؼِ تحویل هی کٌذ. ) 5/0هی ضَد )
1 

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

 

تؼییي ًظبم  
 سیبسی

 تصَیت قبًَى اسبسی
اًتخبثبت اٍلیي دٍرُ  

 ریبست جوَْری 
 تؼییي ّیئت دٍلت 

 همکاران گرامی خسته نباشید
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