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با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

« باسوه تعالي »
نام :

ادارٌ كل آمًزش ي پريرش خراسان رضًي

نام خانوادگي :
نام آهوسشگاه :

اداره سنجش آهوسش وپزورش
سواالت اهتحاى هواهنگ نهن(هتوسطه اول)

تاريخ اهتحاى 79/33/22 :
هدت اهتحاى  07 :دقيقه
ساعت شزوع 3(31:بعداسظهز)

شوارهي داوطلب :

درس  :هطالعات اجتواعي

تعداد صفحات 3 :

نوبت  :خرداد ماٌ79

Sanjesh.razavi.medu.ir

تعداد سوال 44 :

ردیف

بارم

سًاالت

( بخص اوتخابی )
تًجٍ :
داًػ آهَز ػسیس در (تخػ اًتخاتی) 6 ،تعتِ ظَال دارای تارم ً 2/5ورُ از فصل  1تا فصل ٍ 6جَد دارد.
لطفا فقط  2فصل را از ایي تخػ اًتخاب کردُ ٍ تِ ظَاالتّ ،واى فصل ّا جَاب دّیذ .مجموع  5نمرهاز ایي تخػ ترای ؼوا در ًظر گرفتِ
خَاّذ ؼذ( .در صَرت پاظخ تِ تیػ از دٍ فصل اًتخاتی ،پاظخ ظَاالت اضافِ ،تصحیح ًخَاّذ ؼذ).
بارم  2/5ومرٌ

فصل ايل  :سیارٌ ما ،زمیه
1

ظیارُ ّای درًٍی هٌظَهِ خَرؼیذی از گازّای هختلف تؽکیل ؼذُ اًذ .

ًادرظت

0/5

درظت

2

دایرُ ّای فرضی کِ در ّر دٍ ًیوکرُ تِ هَازات اظتَا رظن ؼذُ اًذ را  ......................................هی ًاهٌذ .

0/5

3

ها ایراًیاى تِ کذام ظوت ًواز هی خَاًین ؟
ب – جٌَب غرتی
الف – ؼوال ؼرلی

0/5

4

ظال کثیعِ را تؼریف کٌیذ.

د – ؼوال غرتی

ج – جٌَب ؼرلی

1
بارم  2/5ومرٌ

فصل ديم  :سىگ كرٌ ،آب كرًٌَ ،ا كرٌ
5

پاییي تریي الیِ جَ کِ ًسدیک تِ ظطح زهیي اظت ٍَ ،ردظپْر ًام دارد ً .ادرظت

6

تؼذ از فالت لارُ کذام ًاّوَاری الیاًَظی  ،لرار دارد؟
ب – دؼت الیاًَظی
الف  -ؼیة لارُ

7

کذام گاز تیؽتریي درصذ جَ زهیي را تؽکیل هی دّذ؟
ب – اکعیصى
الف – ًیترٍشى

8

اًعاى تا چِ ّذفی چْرُ ًاّوَاری ّای زهیي را تغییر هی دّذ؟

0/5

درظت
د – گَدال الیاًَظی

ج  -جسیرُ

د – تخار آب

ج – دی اکعیذ کرتي

0/5
0/5
1

فصل سًم  :زیست كرٌ ،تىًع ضگفت اوگیس
درظت

9

خسُ ٍ گلعٌگ  ،پَؼػ گیاّی زیعت تَم تایگا هی تاؼذ.

10

کذام یک از تیاتاى ّای زیر تا دیگر تیاتاى ّا  ،هتفاٍت اظت؟
ج – گُثی
ب – رتغ الخالی
الف – لَت

11

ظِ هَرد از هْوتریي ػَاهلی کِ تاػث تخریة زیعتگاّْا هی ؼَد را ًام تثریذ .

بارم  2/5ومرٌ
ًادرظت
د – صحرا

0/5
0/5

1/5
فصل چُارم  :ساكىان سیارٌ زمیه

بارم  2/5ومرٌ

12

هْاجرت گرٍّی از هردم افغاًعتاى تِ کؽَرّای ّوعایِ ،تِ دلیل ؼرایط جٌگ ،چِ ًَع هْاجرتی هی تاؼذ ؟
د – اجثاری
ج – داخلی
ب – اختیاری
الف – رٍزاًِ

13

در دٍ لرى اخیر هْن تریي ػَاهلی کِ هَجة کاّػ چؽوگیر هرگ ٍ هیرّا ؼذُ اظت را ًام تثریذ .

14

دٍ ػاهل داخلی ًاتراتری درجْاى را ًام تثریذ.

0/5
1
1

صفحٍ 1

ادامٍ سًاالت در صفحٍ بعذ
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بارم  2/5ومرٌ

فصل پىجم  :عصر یکپارچگی ي ضکًفایی

ًادرظت

15

للورٍ حکَهت صفَیاى در دٍرُ ؼاُ اظواػیل تِ حذٍد للورٍ دٍرُ ظاظاًیاى رظیذ  .درظت

16

کذام کؽَر ،درآغازتاظیط ظلعلِ صفَی جسایر ٍ ظَاحل جٌَتی ایراى را تصرف کردُ تَد ؟
د  -فراًعِ
ج – اًگلعتاى
ب – اظپاًیا
الف – پرتغال

17

ظِ هٌثغ ػوذُ درآهذ حکَهت صفَی را ًام تثریذ.

0/5
0/5

1/5
فصل ضطم :ایران از عُذ وادرضاٌ تا واصرالذیه ضاٌ
18

هذرظِ دارالفٌَى در ایراى تَظط ػثاض هیرزا تاظیط ؼذ .

19

کذام پادؼاُ تْراى را تِ پایتختی خَد اًتخاب کرد ؟
ب – لطفؼلی خاى زًذ
الف – ًادر

20

ًْضت تٌثاکَ در زهاى کذام پادؼاُ صَرت گرفت؟
ب – ًاصرالذیي ؼاُ
الف – فتحؼلی ؼاُ

21

طثك ػْذ ًاهِ گلعتاى ،کذام هٌاطك از حاکویت ایراى خارج ؼذًذ؟

بارم  2/5ومرٌ

درظت

0/5

ًادرظت
د – کرین خاى زًذ

ج  -آلا هحوذ خاى لاجار

د – هحوذ ػلی ؼاُ

ج – هظفرالذیي ؼاُ

0/5
0/5

1
( بخص اجباري )
تًجٍ  :داًػ آهَز ػسیس در (تخػ اجثاری) ،تِ تمام سواالت از ظَال 22تا  41تِ طَر کاهل پاظخ دّیذ .تارم ایي تخػ ً 15ورُ اظت.
22

جٌگ جْاًی اٍل پط از چْار ظال تا پیرٍزی هتحذیي تِ پایاى رظیذ .درظت

23

اًمالب کثیر فراًعِ ّن زهاى تا تاظیط  ،کذام یک از حکَهت ّای زیر صَرت گرفت؟
ج – زًذیِ
ب – افؽاریِ
الف – لاجار

24

کذام دٍلت ّا در کَدتای  28هرداد  ٍ 1332ظرًگًَی هصذق ًمػ زیادی داؼتٌذ ؟
ج – آلواى ٍ رٍظیِ
ب  -رٍظیِ ٍ آهریکا
الف – رٍظیِ ٍ اًگلیط

25

در جٌگ جْاًی دٍم هتفمیي تِ چِ تْاًِ ای کؽَر ایراى را اؼغال کردًذ؟

26

اًتخاتات اٍلیي دٍرُ ریاظت جوَْری ایراى  ،در تْوي  1359ترگسار ؼذ.

27

ػلت لیام  19دی هردم لن در ظال  ،1356چِ تَد؟

28

خَاظتِ اصلی ٍ اظاظی هردم ایراى در جریاى اًمالب اظالهی ،تحمك چِ ؼؼاری تَد؟

0/5

ًادرظت

0/5

د – صفَیِ
د -اًگلیط ٍ آهریکا

0/5
1

درظت

0/5

ًادرظت

1

1
29

ٍلتی خَد را ػضَ یک گرٍُ هؼرفی هی کٌین تِ َّیت فردی خَیػ اؼارُ هی کٌین.

درظت

ًادرظت

0/5

30

جٌعیت  ،هکاى تَلذ ٍ پذر ٍ هادر از ٍیصگی ّای اًتعاتی َّیت هی تاؼٌذ.

درظت

ًادرظت

0/5

31

« اٍلیي ٍ هْن تریي کاًَى اجتواػی ؼذى فرد » کذام اظت؟
ج -خاًَادُ
ب – دٍظتاى
الف – هذرظِ
صفحٍ 2

ادامٍ سًاالت در صفحٍ بعذ

د – داًؽگاُ

0/5
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32

« فرٌّگ پذیذُ ای آهَختٌی اظت  » .هٌظَر از ایي جولِ چیعت ؟ تَضیح دّیذ

33

از دیذگاُ اظالم  ،هْن تریي ػاهل در ّوعر گسیٌی چیعت ؟
ب – اػتمادات دیٌی
الف – تحصیالت

34

دٍ رٍؼی کِ خاًَادُ  ،اػضای خَد را اجتواػی هی کٌذ را ًام تثریذ.
الف .............................................. -

35

تِ ًظر صاحثٌظراى  ،تک فرزًذی  ،چِ پیاهذّای ًاهطلَب فردی ٍ اجتواػی دارد؟

36

تؼییي ظیاظت ّای کلی ًظام ٍ ًظارت تر حعي اجرای آى ّا از ٍظایف ٍ اختیارات  .............................هی تاؼذ

0/5

37

کذام یک از هَارد زیر  ،جسء حمَق ٍ تکلیف هتماتل هردم ٍ حکَهت  ،هحعَب هی ؼَد ؟
ب – ترخَرداری ػذالت لاًًَی
الف – دفاع ازهرز ٍ تَم کؽَر
د – رػایت لَاًیي ٍ همررات
ج – اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر

0/5

38

ظِ هَرد از هْن تریي ٍظایف حکَهت ّا را ًام تثریذ.

39

کذام گسیٌِ در فؼالیت ّای التصادی جسٍ « ظتاًذُ ّا » هی تاؼذ ؟
ج – ًیرٍی کار هتخصص
ب – هٌاتغ طثیؼی
الف – کاال ٍ خذهت

40

پذر هحوذ کؽاٍرز اظت  .اٍ تِ فکر اظتفادُ از رٍغ ّایی اظت کِ ػالٍُ تر آلَدُ ًکردى هحیط زیعت  ،تتَاًذ تَلیذ هحصَالت
خَیػ را افسایػ دّذ (تْرٍری ظثس) .تا ارایِ دٍ راّکار تِ پذر هحوذ کوک کٌیذ .
الف ............................................................................................................................................................ -
ب ........................................................................................................................................................ ...... -

41

ترای افسایػ تْرُ ٍری در فؼالیت ّای التصادی چِ تایذ کرد ؟

1

ج – ٍضؼیت خاًَادگی

0/5

د – ظي

1

ب ............................................... -

1

1/5

صفحٍ 3

0/5

د – ظرهایِ ٍ تجْیسات

1

1

مًفق باضیذ

23

جمع بارم

داًػ آهَزاى ػسیس ٍ ّوکاراى هحترم هیتَاًٌذ تا هراجؼِ تِ ظایت هٌذرج درظرترگ ،ظَال ٍ راٌّوای تصحیح ایي درض را هؽاّذُ ًوایٌذ.
تصحيح و نوزه گذاري

نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
با حزوف

نوزه نهايي پس اس رسيدگي به اعتزاضات

نام و نام خانوادگي
هصحّح /دبيز

باعدد
اهضاء :

با حزوف

اهضاء :

تاریخ امتحان79/30/22 :

راهنواي تصحيح سؤاالت اهتحاى هواهنگ پایه نهن ( استاى خراساى رضوي )
سال تحصيلی 6971-79 :

درس  :هطالعات اجتواعی

اداره سنجش آهوزش وپرورش

نوبت بعذازظهر

بخش اختياري
فصل ايل :
 : 1وادرست ()0/5

 : 3ب ()0/5

 : 2مدار ()0/5

 : 4سال  365ريسٌ  ،سال رسمی است کٍ  6ساعت اس سال خًرضیدی کًتاٌ تز است  .بزای جبزان کسزی ایه ضص ساعت در َز  4سال  ،یک ريس بٍ
سال رسمی اضافٍ می ضًد  .سال  366ريسٌ را  ،سال کبیسٍ می وا مىد )1( .
فصل : 2
 : 6الف()0/5

 : 5درست ()0/5

 : 8رفع ویاسَای خًد ي بُزٌ بزداری اس محیط طبیعی()1

 : 7الف()0/5

فصل : 3
 : 10ج ()0/5

 : 9وادرست()0/5

 : 11ایجاد ي گستزش ضُزَا ي ريستاَا  ،فعالیت َای اقتصادی ،مصزف گزایی ي تًلید اوبًٌ سبالٍ ضکار ي تجارت اعضای بدن حیًاوات ( صفحٍ )1/5( ) 38
فصل : 4
 : 12د( : 13 )0/5بُبًد بُداضت ي بُبًد تغذیٍ( :14 )1حکًمت َای ستمگز ي يابستٍ ،جىگ َا يکطمکص َای داخلی (یا مطالبی اس صفحٍ )1( )55
فصل : 5
 :15درست()0/5
ج-

 : 17الف – گزفته مالیات اس کطايرسان ي دامداران

 : 16الف ()0/5

ب  -گزفته عًارض اس کاريان َای تجاری

تجارت ي صادرات کاال ماوىد  :ابزیطم()1/5

فصل : 6
 : 19ج()0/5

 : 18وادرست ()0/5

: 20ب()0/5

 : 21گزجستان  ،داغستان ي ضُزَای باکً ي گىجٍ ( صفحٍ )1( ) 76

بخش اجباري
فصل : 7
ً : 22ادرست()0/5

 : 22د()0/5

 : 22الف()0/5

 : 22حضَر تعدادی از کارضٌاساى آلواًی ( صفحِ )1( )92

فصل : 8
ً : 22ادرست ()0/5

 : 27اعتراض بِ اًتطار هقالِ تَّیي آهیس ًسبت بِ اهام ( صفحِ  - 28 )1( )402استقالل  ،آزادی ٍ جوَْری اسالهی ()1

فصل : 9
ً :29ادرست ()0/5

 : 24ج ()0/5

 : 20درست ()0/5

 : 22یعٌی از طریق شى بِ ارث ًوی رسد  .بلکِ از راُ آهَزش ٍ تربیت از ًسلی بِ ًسل دیگر هٌتقل هی ضَد)1( .

فصل : 40
 : 22ب ()0/5

 : 22تطَیق  ،گفتگَ ٍ تٌبیِ( صفحِ )1( ) 422

 : 22کاّص هیساى اجتواعی ضدى بچِ ّا  ،کاّص ارتباط با ّن سي ٍ ساالى ،

ًداضتي ارتباطات خاًَادگی گستردُ ( عوَ  ،خالِ ٍ  )...در آیٌدُ()1

فصل : 44
 : 27ج ()0/5

 : 22رّبری ()0/5

 : 28اجرای قاًَى  ،برقراری ًظن ٍ تعلین ٍ تربیت ٍ  ( ....صفحِ )1/5( )422

فصل : 42
 : 29الف( : 20 )0/5استفادُ از کوپَست ( کَد آلی طبیعی )  ،آبیاری قطرُ ای  ،استفادُ از حطراتی هاًٌد کفص دٍزک برای هبارزُ با آفات ٍ ...........
( ًظرات درست فراگیر) ()1

 : 4 : 24افسایص بْرُ ٍری در تَلید ٍ تَزیع

 : 2عقالًی کردى الگَّای هصرفی()1

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

همکاران گرامی خسته نباشید

