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 ) بخش اوتخابی ( 

 تًجٍ : 
 ٍجَد داسد.  6تا فصل  1ًوشُ اص فصل  5/2داسای تاسم تستِ سَال  6(، تخص اًتخاتی)داًص آهَص ػضیض دس 

تشای ضوا دس ًظش گشفتِ  تخصاص ایي  نمره 5مجموع سا اص ایي تخص اًتخاب کشدُ ٍ تِ سَاالت ّواى فصل جَاب دّیذ.   فصل 2فقط لطفا 

 )دس صَست پاسخ تِ تیص اص دٍ فصل اًتخاتی، پاسخ سَاالت اضافِ، تصحیح ًخَاّذ ضذ.(خَاّذ ضذ. 

ل
ص

ف
 

يل
ا

 

 . است. ……………ی تیشًٍی دس هٌظَهِ ضوسی کِ تیطتشیي قوش سا داسد سیاسُ -1

 صّشُ  –د                            تیش –ج                          هطتشی –ب                    صهیي  –الف 
5/0 

  ی قطة ضوال چٌذ دسجِ است؟ِػشض جغشافیایی ًقط -2

  360° –د                           90° –ج                               0° –ب                    180° –الف 
5/0 

 اص توایل هحَس قطة ّا تش سطح هذاس گشدش اًتقالی صهیي چِ ًتایجی تِ ٍجَد هی آیذ؟)سِ هَسد( -3

 

 

5/1 

يم
 د

ل
ص

ف
 

  5/0غلط             ی دهاًٍذ، کن تش اص ضْش ساحلی تاتلسشاست.          صحیح ِفطاس َّا دس قلّ -4

 ٍجَد هی آیذ؟ِچگًَِ ت« سلگُ» -5

 
1 

 ی صهیي چِ پیاهذّایی سا دس تش داضتِ است؟)دٍ هَسد(گشم ضذى َّای کشُ -6

 

 

1 

ًم
 س

ل
ص

ف
 

 ؟ کذام صیست تَم صیش، تیطتشیي تٌَع صیستی جْاى سا داسا است-7

 هذیتشاًِ ای –د                 گاتای –ج                ساٍاى –ب                 استَایی –الف 
5/0 

 )دٍ هَسد(.ّای جاًَسی هی ضًَذ سا ًام تثشیذهْوتشیي ػَاهلی کِ تاػث اص تیي سفتي پَضص گیاّی ٍ گًَِ -8

 
1 

 )دٍ هَسد(داسد؟تٌَع صیست تَم ّای جْاى تِ چِ ػَاهلی تستگی  -9

 

 

1 

رم
ها

 چ
ل

ص
ف

 

 ػاهل اًساًی جزب جوؼیت دس یک ًاحیِ چیست؟ -10

   ضْش ساصی –ب                                   آضَب ّای سیاسی –الف 

 هؼادى  –د                                       خاک ّای آتشفتی –ج  

5/0 

 هیش دس جْاى طی دٍ قشى اخیش ضذُ است؟ چِ ػاهلی هَجة کاّص چطوگیش هشگ ٍ -11
1- 

2-  
1 

 دس جْاى کاهل کٌیذ. ساتطِ تا ًاتشاتشیجذٍل صیش سا دس  -12

 

 

 
1 

  ادامٍ سًاالت در صفحٍ بعذ                                                                0صفحٍ  

یًاتشاتش  
 داخلی:

 خاسجی:
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جم
 پى

ل
ص

ف
 

 ، کِ تا اسٍپا سقاتت هی کشد.پش سًٍق ایشاى دس دٍسُ صفَی تَد ..  یکی اص صٌایغ…………صٌؼت  -13

 تافٌذگی –د                     کاضی ساصی  –ج                   ًظاهی  -ب                    فلضکاسی  –الف 
5/0 

 دس صهاى صفَیِ ضذ؟چِ ػَاهلی هَجة گستشش سٍاتط اسٍپائیاى تا ایشاى  -14

1- 

2- 

1 

  تِ چِ دلیل ضاُ ػثاس اٍل حکَهت ٍالیت ّا سا اص سشاى ایل ّای قضلثاش گشفت؟ -15

 

 

1 

شم
 ش

ل
ص

ف
 

  5/0غلط             اًقالب صٌؼتی سقاتت ّای استؼواسی سا دس جْاى افضایص داد.  صحیح  -16

  5/0غلط      کشد. صحیح اتشیص ٍسٍسیِ ساتشای تذسیس دس داسالفٌَى صادساستخذام هؼلواًی اصکطَس ّای اهیشکثیش دستَس -17

 تا تَجِ تِ اّذاف ٍتشًاهِ ّای استؼواسی اًگلستاى دس ایشاى تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ. -18

 ی اًگلستاى چِ ًام داضت؟هْوتشیي هستؼوشُ -الف

 حکَهت قاجاس چِ تَد؟یکی اص ّذف ّای اصلی اًگلستاى اص تشقشاسی ساتطِ تا  -ب

 ، افغاًستاى اص کطَس ها جذا ضذ؟تِ هَجة کذام ػْذ ًاهِ تیي ایشاى ٍ اًگلستاى -ج

5/1 

 ) بخش اجباري (

 ًوشُ است.  15تِ طَس کاهل پاسخ دّیذ. تاسم ایي تخص  34تا  19سَالاص  تمام سواالتداًص آهَص ػضیض دس )تخص اجثاسی(، تِ     تًجٍ : 

 مشخص کنیذ.  جمالت زیر را با عالمت  بودنصحیح یا غلط 

  5/0غلط      صحیح است.       دس ٍاقغ ّواى پاسخ تِ پشسص چیستی هَضَع َّیت 19

  5/0غلط      ِ تِ پْلَی ٍاگزاس ضذ.           صحیح تا تطکیل هجلس هؤسساى حکَهت تِ طَس سسوی اص قاجاسی 20

 مشخص کنیذ.  گسینه درست را انتخاب کرده و با عالمت 

 ی اجتواػی ضذى اًساى است؟کذام هَسد هْوتشیي هشحلِ 21

   دٍساى اٍلیِ صًذگی          خاًَادُ  -ب                                            تلَؽ           هذسسِ  -الف

 تضسگسالی           جاهؼِ  -د                                             جَاًی         داًطگاُ   -ج

5/0 

 چِ تَد؟ 1299ػلت کَدتای  22

  ی ضذى صٌؼت ًفتهلّ –ب                                 اًتقال حکَهت اص قاجاسیِ تِ پْلَی –الف 

      اقضایص قذست سٍسیِ -د                                    1919ًاکاهی اًگلیس دس قشاس داد  –ج 

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بذهیذ.

 ػوذُ تشیي ػٌاصشَّیت یک هلت ػالٍُ تش فشٌّگ، چیست؟ 23

 
1 

 اص ًظش اسالم هْوتشیي ػَاهلی کِ دس ّوسش گضیٌی تایذ تِ آى تَجِ کشد چیست؟ 24

1- 

2- 
 

1 

 ّای فشٌّگ دس هَاسد صیش، یک هثال تضًیذ؟ تشای ّش یک اص الیِ 25

 اس:ٌّج -الف

 اسصش: -ب

1 
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 سا تٌَیسیذ.« اقتصاد هقاٍهتی»دٍ هَسد اص ٍیژگی ّای  26

 

 

1 

 چیست؟تَضیح دّیذ.ٍیژگی ّای حکَهت دس کطَس ها،  27

 

 

1 

 تشای تْشُ ٍسی دس ّش یک اص هحیط ّای صیش دٍ پیطٌْاد اسائِ دّیذ. 28

 خاًِ: -الف

 هذسسِ: -ب

1 

 دس هثال ّای صیش کذاهیک اص فشایٌذ ّای اجتواػی ضذى، هستقین ٍ کذاهیک غیش هستقین اًجام هی ضَد؟ 29

 ………………پذس ٍ هادس خَد تقلیذ هی کٌذ.  الف: کَدکی کِ اص ًواص خَاًذى

 ..………………ی پزیشایی کشدى تِ فشصًذاى. ب: آهَصش ػولی ًحَُ

1 

 اًقالب هطشٍطِ یک هَسد هثال تضًیذ. اص صهیٌِ ّای فکشی ٍ فشٌّگی ٍقَعتشای ّش یک  30

 داخلی: -الف

 خاسجی: -ب

1 

 چِ اقذاهاتی سا ػلیِ ًظام جوَْسی اسالهی اًجام دادًذ؟)دٍ هَسد( دس اتتذای اًقالب اسالهی، دٍلت ّای استؼواسگش ٍ آهشیکا -31

 

 

1 

       ؟ِ اًذادثِ ًقص هْوی داضتجِ تِ ًقص سٍحاًیَى دس هثاسصُ تا استثذاد ًٍفَر تیگاًگاى، ّش یک اص افشاد صیش دس کذام حتا تَ 32

 )یک هَسد اضافِ است( هطخص کٌیذ. هَاسد هشتثط سا خطیک تِ ٍسیلِ کطیذى 

 آیت اهلل هیشصا حسي ضیشاصی  ِهخالفت تا اًقالب هطشٍط 

 ضیخ فضل اهلل ًَسی  هلی ضذى صٌؼت ًفت 

  َلغَ اهتیاص تٌثاک  

1 

 است، تفاٍت آًْا سا تٌَیسیذ. ػَاسضٍ هالیاتیکی اص تکالیف ضْشًٍذی پشداخت  33

 

 

5/1 

 تغییشاتی ایجاد کشد؟حکَهت پْلَی)هحوذسضا( دس قاًَى اًجوي ّای ایالتی ٍ ٍالیتی چِ  34

1- 

2- 

5/1 

 21 جمع بارم                                                            مًفق باشیذ                                                                                                   3صفحٍ 

 .ًوایٌذ هطاّذُ سا دسس ایي تصحیح ساٌّوای ٍ سَال سشتشگ، دس هٌذسج سایت تِ هشاجؼِ تا تَاًٌذ هی هحتشم ٍّوکاساى ػضیض آهَصاى داًص

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگي نا  

اهضاء / دبيزحهصحّ  
 نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضاتنوزه 

م و نام خانوادگي نا  

اهضاء / دبيزحهصحّ  

   با عدد               با عدد

  با حزوف  با حزوف
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( رضَي ) استاى خراساى  ّواٌّگ پایِ ًْناالت اهتحاى ؤراٌّواي تصحيح س  

 59 خرداد هاُ غایبيي هَجِ                  59-59  سال تحصيلی :             هطالعات اجتواعی   درس : 

10/10/59: امتحان تاریخ  
 

    ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش 

 5/0هطتشی    -ب 1

 5/0   90° -ج 2

 5/0پیذایص فصَل ٍ تشػکس تَدى فصَل  ّشکذام  -ًاهساٍی تَدى عَل سٍص ٍ ضة -تاتص آفتاب یتغییش صاٍیِ 3

 5/0   صحیح 4

 1اگش فطاس تش الیِ ّای سسَتی تِ گًَِ ای تاضذ کِ پَستِ سا دچاس ضکستگی کٌذ گسل تِ ٍجَد هی آیذ.   5

خطکسالی دس ًَاحی گشم ٍ  فتي ًَاحی ساحلی ٍ جضیشُ ّا ٍقَعآب دسیا، صیش آب سرٍب ضذى یخ ّای قغثی، تاال آهذى  6

 5/0هَسد ّش کذام 2. ………خطک ٍ 

 5/0الف: استَایی      7

 .………ایجاد ٍ گستشش ضْشّا ٍ سٍستاّا، ساختي پل ٍ  -1 8

 فؼالیت ّای صٌؼتی ٍ تَلیذ اًثَُ کاالّا دس کاسخاًِ ّا -2

 اًثَُ صتالِهصشف گشایی ٍ تَلیذ  -3

 5/0هَسد ّش کذام 2ضکاس ٍ تجاست اػضای تذى حیَاًات      -4

 5/0هَسد ّش کذام 2آب ٍ َّا، ضکل ًاّوَاسی ّا، هیضاى استفاع صهیي، جٌس خاک .        9

 5/0ضْشساصی     10

 5/0تْثَد تغزیِ       -2                   5/0تْثَد تْذاضت    -1 11

 5/0هَسد 1.. ……داخلی: جٌگ ّا ٍ کطوکص ّای داخلی، فشٌّگ ٍ تاٍسّای غلظ ٍ  12

 5/0هَسد  1 ………خاسجی: استؼواسگشی کطَسّای قذستوٌذ ٍ سلغِ گش، اضغال ًظاهی ٍ 

 5/0تافٌذگی      13

ٍگستشش سٍاتظ  تَسظ اسٍپائیاى تاسیس ضشکت ّای تجاسی -2    5/0ّجَم پیاپی ػثواًی ّا تِ ایشاى ٍ اسٍپا  -1 14

 5/0تجاسی تا دیگش کطَس ّا 

 5/0ٍ جلَگیشی اص ًافشهاًی ٍ تی ًظوی آًْا        5/0تقَیت حکَهت هشکضی      15

 5/0صحیح     16

 5/0غلظ       17

 5/0پاسیس    -ج  5/0سقیة اص عشیق ایشاى تِ ٌّذ   ػذم دستشسی کطَسّای-ب     5/0ٌّذٍستاى    -الف 18

 5/0غلظ    19

 5/0صحیح    20

 5/0دٍساى اٍلیِ صًذگی        خاًَادُ     –ب  21

 5/0     1919دس قشاس داد ًاکاهی اًگلیس -ج 22

 5/0سشصهیي      5/0تاسیخ    23

 5/0اصالت خاًَادُ    -2            5/0ایواى ٍ اػتقادات دیٌی  -1 24
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ّوکاراى گراهی الزم بِ  هی گيرد. تَجِ: پاسخ ّاي داًش آهَز در صَرتی کِ هفَْم سَال را برساًذ ٍ تحليلی صحيح بِ ّوراُ داشتِ باشذ، قابل بررسی است ٍ ًورُ بِ آى تعلق

 وی گيرد.رار ًسَاالت هَرد بررسی ٍ تصحيح قپاسخ رکر است در صَرتی کِ داًش آهَز بِ بيش از دٍفصل از بخش اًتخابی پاسخ دادُ باشذ؛ 

 

 5/0دفاع اص کطَس    -ب             5/0قَاًیي خشیذ ٍ فشٍش    -الف 25

 .تا تَجِ تِ گستشدُ تَدى هثال ّا تا تطخیص ّوکاساى پاسخ ّای صحیح دیگش ّن هی تَاًذ دس ًظش گشفتِ ضَد

اص اسشاف ن، اص تَلیذ هلّی حوایت کٌین، ییستسا داضتِ تاضین، سٍی پای خَد تادس ضشایظ سخت کوتشیي اتالف ّضیٌِ  26

 5/0هَسد ّش کذام 2        .اهکاًات حذاکثش استفادُ سا تکٌینتپشّیضین، اص هٌاتغ ٍ 

 5/0 .دس آى حق اًتخاب ٍهطاسکت هشدم دس حاکویت تِ سسویت ضٌاختِ هی ضَد جوَْسی اسالهی کِ-1 27

 5/0    .تا قَاًیي ٍ اصَل اسالهی اداسُ هی ضَدیؼٌی اسالهی است -2

هذسسِ: جذاساصی کاغزّای تاعلِ  -ب          5/0)هصشف دسست آب(   ضیشّای هؼوَلی تا اّشهیخاًِ: تؼَیط  -الف 28

 5/0   (هصشف دسست کاغز)

 تا تَجِ تِ گستشدُ تَدى هثال ّا تا تطخیص ّوکاساى پاسخ ّای صحیح دیگش ّن هی تَاًذ دس ًظش گشفتِ ضَد. 

 5/0هستقین    -ب                          5/0غیش هستقین     -الف 29

 5/0هَسد     1     )ع(آهَصُ ّای دیٌی اسالم، قیام اهام حسیيداخلی:  -الف 30

 5/0هَسد 1.. ……خاسجی: آضٌایی ایشاًیاى تا افکاس ٍ دستاٍسدّای توذى جذیذ ٍ -ب

 5/0هَسد ّش کذام 2اقذاهات ًظاهی، جٌگ تحویلی            ، تشٍس ضخصیت ّا ٍ هشدم اًقالتی،ایجاد ضَسش ٍ ًا اهٌی 31

 5/0    هخالفت تا اًقالب هطشٍعِ آیت اهلل هیشصا حسي ضیشاصی 32

 هلی ضذى صٌؼت ًفت ضیخ فضل اهلل ًَسی

  5/0                لغَ اهتیاص تٌثاکَ 
ّضیٌِ ّای  کِ ضْشًٍذاى تش اساس قاًَى ٍ تِ صَست تالػَض تِ دٍلت پشداخت هی کٌٌذ تا صشفاست  هالیات: هثلغی 33

 75/0ػوَهی ضَد.   

 75/0ضْشًٍذاى دس هقاتل دسیافت خذهتی اص دستگاُ ّای اداسی ٍ دٍلتی تِ آًْا هی پشداصًذ.    ػَاسض: هثلغی کِ 

 75/0              .تشای اًتخاب کٌٌذگاى ٍ اًتخاب ضًَذگاى الف: لغَ ضشط هسلواى تَدى 34

 75/0    ٍ تثذیل آى تِ سَگٌذ کتاب آسواًی.ب: لغَ سَگٌذ تِ قشآى اص سَی اًتخاب ضًَذگاى 
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