
 «تاسٕٝ تؼا٣ِ » 

 1397/ 08/10تار٤خ أتحاٖ :                        آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي كلّ ادارُ                                                                                              :٘اْ 
 دقیقِ 60ادار٠ سٙجص آٔٛسش ٚ پزٚرش                               ٔذّت أتحاٖ :                                                                    ٘اْ خا٘ٛاد٣ٌ :

 بعذازظْر(1)13 سؤاالت أتحاٖ ٕٞاًٞٙ ٟ٘ٓ)ٔتٛسطٝ اَّٚ(                       ساػت ضزٚع :                        :                              ٘اْ آٔٛسضٍاٜ 

                                                                                     4تؼذاد صفحات :                               هطالعات اجتواعی :درس                                                                                               داٚطّة : ٠ضٕار

 40اَ : ؤتؼذاد س                            Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                                                  97هاُ دي ٘ٛتت : 
 

 بارم تسؤاال ردیف

 ()بخص اًتخابی

 ٕ٘زٜ اس ٞز فصُ ٚجٛد دارد. 5/2تٝ ارسش ، (6تا فصُ  1)فصُ فصُ  6اس اَ ستٝ سؤت 6تخص ا٤ٗ ٖ ػش٤ش؛ در دا٘ص آٔٛساتَجِ: 

اس ا٤ٗ تخص تزا٢ ضٕا در ٘ظز ٌزفتٝ  ًورُ 5در هجوَع  دّیذ. جَاب ّواى دٍ فصلیي بخص اًتخاب كردُ ٍ بِ سؤاالت را از ا فصل 2فقط لطفا  

 دادٜ ضٛد، پاسخ سؤاالت اضافٝ، تصح٥ح ٘خٛاٞذ ضذ.( پاسخفصُ ٞا خٛاٞذ ضذ. )چٙا٘چٝ غ٥ز اس دٚ فصُ ا٘تخات٣ تٝ سؤاالت د٤ٍز 

 ًورُ 5/2بارم:      فصل اٍل: سیّارُ ها، زهیي                

                                                                                                                                            5/0غّط     صح٥ح  ٤ىسا٣٘ ٞستٙذ.  « ػزض جغزاف٥ا٣٤»لزار دار٘ذ، دارا٢  اِٟٙار٘صفٞا٣٤ وٝ ر٢ٚ ٤ه تٕاْ ٔىاٖ 1

 ؟ ٥٘ست س٥ٔٗ ٢ارٜٞا٢ س٤ّ٥ٙٝ جشء ٤ٚژ٣ٌوذاْ ٌش  2

         ٝ خٛرض٥ذ٢ استٔٙظٛٔ ٢ارٜس٥ٔٛٗ س٥ّ ب(                                       سطح جأذ دارداِف(               

 ارٜ ٞا٢ ت٥ز٣٘ٚ ٔٙظٛٔٝ خٛرض٥ذ٢ است جشء س٥ّد(                                               ٤ه لٕز داردج(               

5/0 

 در وذاْ سٔاٖ ٞا اتفاق ٣ٔ افتذ؟« اػتذا٥ِٗ» 3

                              ٚ اَٚ سٔستاٖ  اَٚ تاتستاٖ ب(                                 تٟار ٚ اَٚ پا٥٤ش  اَٚ (اِف              

                  اَٚ تٟار ٚ اَٚ تاتستاٖ  د(                              ج( اَٚ پا٥٤ش ٚ اَٚ سٔستاٖ               

5/0 

 .ٗ را تؼز٤ف و٥ٙذحزوت ٚضؼ٣ س٥ٔ 4

 

 

1 

 ًورُ 5/2بارم:       اكرُ               فصل دٍم: سٌگ كرُ، آب كرُ، َّ

                                                                                                                                            5/0غّط     صح٥ح                      .س٥ٔٗ را فزا ٌزفتٝ ا٘ذ ٢وٝ دٚر تا دٚر وزٜ است ٌاسٞا٣٤ضأُ « اتٕسفز» 5

 ٔٙت٣ٟ ٣ٔ ضٛد. سزس٣ٙ٥ٔ است ٘سثتاً ٕٞٛار ٚ ٔزتفغ وٝ اس اطزاف تٝ سزس٥ٔٗ ٞا٢ وٓ ارتفاع ٚ پست 6

     د( جٍّٝ                      ج( دضت                         ب( فالت                      اِف( وٛٞپا٤ٝ               
5/0 

 ٔٛرد(3؟ ) ا٘ذوذاْػٛأُ طث٥ؼ٣ ٔؤثز تز آب ٚ ٞٛا٢ جٟاٖ  7

 

 

5/1 

 ًورُ 5/2بارم:       ع ضگفت اًگیس               كرُ، تٌَّفصل سَم: زیست

 تز٤ٗ ٚ ت٥طتز٤ٗ تأث٥ز را تز تّٙٛع ٚ ٚجٛد س٤ست تْٛ ٞا دارد؟وذاْ ػأُ، ٟٔٓ 8

   آب ٚ ٞٛا د(          ٥ٔشاٖ ارتفاع س٥ٔٗ ج(           ٞا ٘إٞٛار٢ضىُ ب(           جٙس خان اِف(                
5/0 

 )یک مورد اضافه است(تا تٛجٝ تٝ تٛض٥حات، ٘اْ س٤ست تْٛ را اس جذَٚ س٤ز ا٘تخاب وزدٜ ٚ در جا٢ خا٣ِ ت٤ٛٙس٥ذ.  9

 تا٤ٍا تٛ٘ذرا ساٚاٖ

 .....................................................ٞا ٔؼزٚف است: ٞا٢ ٔخزٚط٥اٖ ٚ سٛس٣٘ تزيتٝ داضتٗ جٍُٙ اِف( ا٤ٗ س٤ست تْٛ

 .............................................ٖ دٚ فصُ خطه ٚ ٔزطٛب ٚجٛد دارد: ّٙٛع جا٘ٛر٢ تس٥ار غ٣ٙ است ٚ در آب( ا٤ٗ س٤ست تْٛ اس ٘ظز ت

 

1 

 ٔٛرد( 2ا٘ذ؟ )٘ذ، وذاْٞا ٣ٔ ض٤ٛٗ ػٛا٣ّٔ وٝ تاػث تخز٤ة س٤ستٍاٜتزٟٔٓ 10
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 دقیقِ 60ادار٠ سٙجص آٔٛسش ٚ پزٚرش                               ٔذّت أتحاٖ :                                                                    ٘اْ خا٘ٛاد٣ٌ :

 بعذازظْر(1)13 سؤاالت أتحاٖ ٕٞاًٞٙ ٟ٘ٓ)ٔتٛسطٝ اَّٚ(                       ساػت ضزٚع :                        :                              ٘اْ آٔٛسضٍاٜ 
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 بارم تسؤاال ردیف

 ًورُ 5/2بارم:                      ساكٌاى سیارُ زهیي: چْارمفصل 

 دارد؟ «لتصاد٢ا» ٢ا٘سا٣٘، جٙثٝ ٢وذاْ ٤ه اس ضاخص ٞا٢ تٛسؼٝ 11

          سٛاد ٚ آٔٛسش ب(                                     اِف( ٔتٛسط طَٛ ػٕز                  

 د( ا٥ٔذ تٝ س٘ذ٣ٌ                                                 درآٔذ ٚ رفاٜ ج(                 

5/0 

 ٤اد( جٕؼ٥ت جٟاٖ در د٤ٚست ساَ اخ٥ز چٝ تٛدٜ است؟    )تس٥ار س ٢ػّت اص٣ّ رضذ فٛق اِؼادٜ 12

 

 

5/0 

 ٟٔاجزت ٤ؼ٣ٙ چٝ؟ 13

 

 

5/0 

 را ت٤ٛٙس٥ذ.٘اتزاتز٢ در جٟاٖ  «٣خارج»ٚ ػٛأُ  ػُّٔٛرد اس  دٚ 14
 

 

 

1 

 ًورُ 5/2بارم:       فصل پٌجن: عصر یکپارچگی ٍ ضکَفایی               

 ؟٘ثٛدٜ استف٤ٛاٖ ذاْ ٤ه اس ضٟزٞا٢ س٤ز، پا٤تخت صو 15

  لش٤ٚٗد(                       تثز٤ش ج(                        تٟزاٖ ب(                      اصفٟاٖ (اِف                
5/0 

  ٔٛرد( 4وذاْ وطٛرٞا٢ استؼٕارٌز، پ٥طٍأاٖ استؼٕار تٛد٘ذ؟ ) 16

 

 

1 

 ٤س٥ذ.دٚ ػأُ ٌستزش تجارت در دٚر٠ صف٤ٛٝ را تٙٛ 17

 

 

1 

 ًورُ 5/2بارم:       فصل ضطن: ایراى از عْذ ًادرضاُ تا ًاصرالذیي ضاُ               

 ٞا٢ حىٛٔت٣ چٟارٌا٘ٝ س٤ز را تٝ درست٣ ٘طاٖ ٣ٔ دٞذ؟٤خ٣ سّسّٝتزت٥ة تار ،وذاْ ٌش٤ٙٝ 18

     ، س٘ذ٤ٝ، صف٤ٛٝ، افطار٤ٝلاجار٤ٝ (ب                    اِف( صف٤ٛٝ، س٘ذ٤ٝ، افطار٤ٝ، لاجار٤ٝ               

                      صف٤ٛٝ، افطار٤ٝ، س٘ذ٤ٝ، لاجار٤ٝ د(                       صف٤ٛٝ س٘ذ٤ٝ،لاجار٤ٝ، ، افطار٤ٝ ج(               

5/0 

 ٞا تٝ ا٤زاٖ تح٥ُٕ ضذ؟تٛسط رٚسٞا وذاْ ػٟذ٘أٝضاٜ لاجار، فتحؼ٣ّ دٚرٜ در 19

 

 

5/0 

 ٔٛفم٥ت ٟ٘ضت تٙثاوٛ اس ٘ظز س٥اس٣ ٚ اجتٕاػ٣ چٝ ا٥ٕٞت٣ داضت؟ 20
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  بعذ سؤاالت در صفحِ اداهة                                                                              2صفحِ  
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 دقیقِ 60ادار٠ سٙجص آٔٛسش ٚ پزٚرش                               ٔذّت أتحاٖ :                                                                    ٘اْ خا٘ٛاد٣ٌ :

 بعذازظْر(1)13 سؤاالت أتحاٖ ٕٞاًٞٙ ٟ٘ٓ)ٔتٛسطٝ اَّٚ(                       ساػت ضزٚع :                        :                              ٘اْ آٔٛسضٍاٜ 
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 بارم تسؤاال ردیف

 )بخص اجباري(

 است. ًورُ 15( تٝ طٛر وأُ پاسخ د٥ٞذ.  تارْ ا٤ٗ تخص 40تا  21دا٘ص آٔٛساٖ ػش٤ش؛ تٝ تٕاْ سؤاالت ا٤ٗ تخص )اس سؤاَ   تَجِ:

 هطخص كٌیذ.× صحیح یا غلط بَدى جوالت زیر را با عالهت 

  5/0غّط       صح٥ح   است.                                                                     « ٚر٢تٟزٜ»اد ٔماٚٔت٣، ٔحٛر اص٣ّ التص 21

   دوتز ٔحٕذ ٔصذق ٚ آ٤ت اهلل واضا٣٘ تٛد.  ٢ضت ٣ّٔ ضذٖ صٙؼت ٘فت ا٤زاٖ تز ػٟذٜرٞثز٢ ٟ٘ 22

 غّط       صح٥ح                                                                                                                                             
5/0 

 اس ت٥ٗ وارٞا٢ ٕٔىٗ، وار درست را ا٘تخاب و٥ٙٓ ٚ آٖ را تا رٚش دِخٛاٜ ا٘جاْ د٥ٞٓ.  ٤ؼ٣ٙٚر٢ تٟزٜ 23

                                  غّط       صح٥ح                                                                                                                                             
5/0 

 . است« ٣ِٚ فم٥ٝ»ٞا٢ جٟاٖ فمط اس آِٖ ١ٕٞ ٔٛجٛدات ٚ پذ٤ذٜ ٔطّكِ در جٟاٖ ت٣ٙ٥ تٛح٥ذ٢ اسالْ، حك ٔاِى٥تِ 24

 غّط       صح٥ح                                                                                                                                             
5/0 

 هطخص ًواییذ.× درست تریي گسیٌِ را اًتخاب كردُ ٍ با عالهت 

 ٜ.ش صادر ضذ؟ 1285ٔزداد  14فزٔاٖ ٔطزٚطٝ تٛسط وذاْ پادضاٜ لاجار در  25

       ب( احٕذ ضاٜ                                                 اِف( ٘اصزاِذ٤ٗ ضاٜ                   

  ٔحٕذػ٣ّ ضاٜ د(                                                  ج( ٔظفزاِذ٤ٗ ضاٜ                   

5/0 

 ا٘مالب اسال٣ٔ ا٤زاٖ در چٝ تار٤خ٣ تٝ پ٥زٚس٢ رس٥ذ؟ 26

       1357تٟٕٗ  22ب(                                               1357تٟٕٗ  12اِف(                   

  1359ضٟز٤ٛر  31د(                                             1358فزٚرد٤ٗ  12ج(                   

5/0 

١ٕٞ ػادت ٞا، آداب ٚ رسْٛ در ٚالغ ٙذ ٚ ٝ تزا٢ ا٘جاْ دادٖ وارٞا٢ ٔختّف ٞستٞا٢ ٔٛرد لثَٛ ٤ه جأؼلٛاػذ ٚ ض٥ٜٛ 27

 ا٥٘ٗ ٚ ٔمزرات را در تز ٣ٔ ٥ٌز٘ذ.اجتٕاػ٣، ٔٙاسه ٔذٞث٣، لٛ

                        ٕ٘ادٞا ب(                                                   ارسش ٞا اِف(                      

 د( ٞٙجارٞا                                                          ػما٤ذ ج(                    

5/0 

 ؟٥٘ستدرست « فزًٞٙ»وذاْ ٌش٤ٙٝ در ٔٛرد  28

 ب( تس٥ار٢ اس جٛأغ تذٖٚ فزًٞٙ ٞستٙذ                   اِف( فزًٞٙ ٤ه جأؼٝ، ض٥ٜٛ س٘ذ٣ٌ آٖ جأؼٝ است  

 ا٢ آٔٛخت٣ٙ است د( فزًٞٙ پذ٤ذٜ    ج( فزًٞٙ را آٌا٣ٞ ٚ ا٘ذ٤طٝ ٔطتزن اػضا٢ ٤ه جأؼٝ ٥٘ش ٣ٔ ٤ٌٛٙذ  

5/0 

 ؟٣ٕ٘ ضٛدسٖ ٚ ٔزد )سٚج٥ٗ( « ٘اساسٌار٢»ػأُ ٔٛجة  وذاْ 29

   ٚجٛد تؼارض در ٘مص ٞا٣٤ وٝ سٚج٥ٗ ا٤فا ٣ٔ وٙٙذ ب(                   ٚجٛد تفاٚت ٞا٢ فزد٢ ت٥ٗ سٚج٥ٗ اِف(    

 اٌا٘ٝ د( تزت٥ت ٚ پزٚرش سٖ ٚ ٔزد در دٚ ٔح٥ط جذ                  آضٙا٣٤ سٚج٥ٗ تا حمٛق ٚ تىا٥ِف خٛد ج(    

5/0 

 ٚر٢ ٔحسٛب ٣ٔ ضٛد؟ٚر٢ ساسٌار است ٚ تٟزٜاْ ٤ه اس ٔٛارد س٤ز تا اصَٛ تٟزٜوذ 30

  ا٢ در وطاٚرس٢ ب( استفادٜ اس رٚش آت٥ار٢ لطزٜ                        ٞا٢ ػ٥ٕك ر٤ٚٝ چاٜاِف( حَفز ت٣     

 ر٤ٚٝ اس وٛدٞا٢ ض٥ٕ٥ا٣٤ ٚ سْٕٛ وطاٚرس٢ ادٜ ت٣د( استف        ٌزا٣٤ تزا٢ افشا٤ص ت٥ِٛذتط٤ٛك ٔصزف ج(     

5/0 

 بِ سؤاالت زیر پاسخ كاهل دّیذ.

 اس اضغاَ ا٤زاٖ در جًٙ جٟا٣٘ دْٚ چٝ تٛد؟« ٔتفم٥ٗ»ٞذف اص٣ّ  31
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 بعذازظْر(1)13 سؤاالت أتحاٖ ٕٞاًٞٙ ٟ٘ٓ)ٔتٛسطٝ اَّٚ(                       ساػت ضزٚع :                        :                              ٘اْ آٔٛسضٍاٜ 
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 بارم تسؤاال ردیف

 جٟاد ساس٘ذ٣ٌ تٝ فزٔاٖ چٝ وس٣ ٚ تا چٝ ٞذف٣ تطى٥ُ ضذ؟ 32

 
1 

 تز٤ٗ واروزدٞا٢ خا٘ٛادٜ را ت٤ٛٙس٥ذ.دٚ ٔٛرد اس ٟٔٓ 33

 

 

1 

 دٚ ٔٛرد اس دال٤ُ س٥اس٣ ٚ اجتٕاػ٣ ٘ارضا٤ت٣ ٔزدْ اس حىٛٔت ٔحٕذرضا ضاٜ پ٢ّٟٛ را ت٤ٛٙس٥ذ. 34

 

 

1 

 ات رٞثز جٕٟٛر٢ اسال٣ٔ ا٤زاٖ را ت٤ٛٙس٥ذ.تز٤ٗ ٚظا٤ف ٚ اخت٥اردٚ ٔٛرد اس ٟٔٓ 35

 

 

1 

 ٚر٢ ساسٌار ٥٘ست؛ چزا؟ٞا٢ التصاد٢ اٌز تٝ ٔح٥ط س٤ست ِطٕٝ تش٘ذ، تا اصَٛ تٟزٜافشا٤ص ت٥ِٛذ ٚ فؼا٥ِت 36

 

 

1 

 ٔطاروت س٥اس٣ ٤ؼ٣ٙ چٝ؟ 37

 
 

 

1 

 ٔٛرد( 2آثار ٚ پ٥أذٞا٢ س٥اس٣ ٚ اجتٕاػ٣ جًٙ جٟا٣٘ اَٚ تز ا٤زاٖ چٝ تٛد. ) 38
 

 

 

1 

 ٔٛرد( 2ته فزس٘ذ٢ چٝ پ٥أذٞا٢ ٘أطّٛب فزد٢ ٚ اجتٕاػ٣ دارد؟ ) 39

 

 

1 

 ٞا٢ ٔطتزن جأؼٝ ا٤زا٣٘ )٤ٛٞت ا٤زا٣٘( را ت٤ٛٙس٥ذ.تز٤ٗ ٤ٚژ٣ٌسٝ ٔٛرد اس ٟٔٓ 40
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 20 :جوع بارم                 هَفق باضیذ.                                                                                                                                                                       4صفحِ  
 

 آٔٛساٖ ػش٤ش ٚ ٕٞىاراٖ ٔحتزْ ٣ٔ تٛا٘ٙذ تا ٔزاجؼٝ تٝ سا٤ت ٔٙذرج در سزتزي، سؤاَ ٚ رإٞٙا٢ تصح٥ح ا٤ٗ درس را ٔطاٞذٜ ٕ٘ا٤ٙذ. دا٘ص
   

 ٌذار٢ ٕ٘زٜ تصح٥ح ٚ
 ْ ٚ ٘اْ خا٘ٛاد٣ٌ٘ا

/ دت٥زحٔصحّ 
ٟ٘ا٣٤ پس اس رس٥ذ٣ٌ تٝ اػتزاضاتٕ٘زٜ 

 ْ ٚ ٘اْ خا٘ٛاد٣ٌ ٘ا

/ دت٥زحٔصحّ
 

  حزٚفتا  ػذدتا   تا حزٚف تا ػذد

 : أضاء               : أضاء              
 



 باسوِ تعالي                            

 ( رضَي ) استاى خراساى )هتَسطِ اٍل(  ًْنّواٌّگ پایِ اهتحاى  تاالسؤراٌّواي تصحيح 
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   ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش 

 گردد.، ًورُ هٌظَر اًذدر سؤاالت تحليلي چٌاًچِ داًش آهَزاى هفَْم سؤال را رساًذُ لطفا  ضوي عرض سالم؛ گراهي  اىّوكار

 -----------------------------------------   (اًتخابي)بخش    ---------------------------------------
                  ًوشُ(  5/0) اٍل ثْبس ٍ اٍل پبییض الف( -3                (ًُوش 5/0)ًی هٌظَهِ خَسضیذی است جضء سیّبسُ ّبی ثیشٍ د( -2              (ًوشُ 5/0) غلظ -1
  ًوشُ(                  1سبػت یک ثبس ثِ دٍس هحَس خَد هی چشخذ، کِ ثِ آى حشکت ٍضؼی هی گَیٌذ.  ) 24 صهیي ّش -4
                                             ًوشُ( 5/0) فالت ب( -6                                                             ًوشُ(  5/0) صحیح -5

  فطبس َّا ٍ جشیبى ثبد  (د    استفبع اص سغح صهیي  (ج   دٍسی ٍ ًضدیکی ثِ اقیبًَس ّب ٍ دسیبّب   (ب   صاٍیِ تبثص خَسضیذ ٍ ػشض جغشافیبیی  (الف -7
      ًوشُ( 5/1( )سِ هَسد 5/0ظَس گشدد. )ّش هَسد ًچِ جشیبى ّبی دسیبیی آة گشم ٍ آة سشد ّن ًَضتِ اًذ، ًوشُ هٌچٌب (ه     
              ًوشُ(  1هَسد  2) ًوشُ(  5/0)سبٍاى  ب(   ًوشُ(  5/0)تبیگب  لف(ا -9                                                        ًوشُ( 5/0) آة ٍ َّاد(  -8

 تَجِ ثِ جٌجِ ّبی صیست هحیغی  ایجبد ٍ گستشش ضْشّب ٍ سٍستبّب، سبختي پل ّب، جبدُ ّب، سبختوبى ّب ٍ سذّب ثذٍى ثشًبهِ سیضی ٍ  -الف -11
 هصشف گشایی ٍ تَلیذ اًجَُ صثبلِ      -ج              فؼبلیت ّبی صٌؼتی ٍ تَلیذ اًجَُ کبالّب دس کبسخبًِ ّب    -ب        
 ًوشُ(   1 هَسد دٍ)   ًوشُ(  5/0هَسد ٍ تجبست اػضبی ثذى حیَاًبت.   )ّش  ضکبس -د        

 ًوشُ( 5/0) کبّص هیضاى هشگ ٍ هیشّب ٍ ثِ ٍیژُ هشگ ٍ هیش کَدکبى. -12                                            ًوشُ(      5/0) دسآهذ ٍ سفبُ ج( -11
 ًوشُ(   5/0) ( 25/0( ثِ هٌظَس کبس یب صًذگی )25/0م اص جبیی ثِ جبی دیگش )هْبجشت یؼٌی سفتي هشد -13
  جلَگیشی اص استقالل سیبسی ٍ اقتصبدی کطَسّبی تحت  –دخبلت ٍ ًفَر دس اهَس داخلی کطَسّب  –اضغبل ًظبهی کطَسّب  –هستؼوشُ کشدى کطَسّب دس گزضتِ  -14

                 ًوشُ(       1دٍ هَسد )(   5/0سلغِ )ّش هَسد 
 ًوشُ( 1هَسد  چْبس) ( 25/0)ّش هَسد پشتغبل، اسپبًیب، اًگلستبى، فشاًسِ  -16                                                       ًوشُ( 5/0)تْشاى ب(  -15
 ًوشُ( 1)دٍ هَسد  ًوشُ(  5/0سٍاى سشاّب  )ّش هَسد سبختي ساُ ّب ٍ احذاث کب –ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت دس سشاسش کطَس  –یکپبسچِ ثَدى سشصهیي ایشاى  -17
                                 ًوشُ(  5/0)دٍ هَسد  ( 25/0)ػْذًبهِ تشکوبًچبی   ( 25/0) ِ گلستبى ػْذًبه  -19                  ًوشُ(  5/0) صفَیِ، افطبسیِ، صًذیِ، قبجبسیِ د( -18
ثِ  ( ٍ پیشٍصی آى حس اػتوبد5/0ٍ ایستبدگی دس ثشاثش ستن داخلی ثَد )(  5/0یی اص ًفَر ٍ سلغِ خبسجی )هشدم ثشای سّب ًْضت تٌجبکَ ًخستیي حشکت جذّی -21

                  ًوشُ(  5/1هجوَػبً (      )5/0ًفس ٍ سٍحیِ هقبٍهت ٍ هجبسصُ سا دس هشدم تقَیت کشد. )
 -----------------------------------------   جباري()بخش ا   ---------------------------------------

     ًوشُ(     5/0)  غلظ -24                   ًوشُ(     5/0)  غلظ -23                  ًوشُ(        5/0)  صحیح -22                    (ًوشُ 5/0) صحیح  -21

    ًوشُ( 5/0)ٌّجبسّب د(  -27                      ًوشُ( 5/0) 1351 ثْوي 12الف(  -26                        ًوشُ(     5/0) هظفشالذیي ضبُج(  -25

                        ًوشُ( 5/0) آضٌبیی صٍجیي ثب حقَق ٍ تکبلیف خَدج(  -29                                  ًوشُ( 5/0) ثسیبسی اص جَاهغ ثذٍى فشٌّگ ّستٌذب(  -28

   ًوشُ(   5/0)استفبدُ اص هَقؼیت ٍ هٌبثغ ٍ اهکبًبت ایشاى ثِ سَد خَیص ثَد.  -31                ًوشُ( 5/0) استفبدُ اص سٍش آثیبسی قغشُ ای دس کطبٍسصیب(  -31
  ًوشُ( 1ػبً َجوه( )5/0ف ػوشاى ٍ آثبدی سٍستبّب )( ثب ّذ5/0سُ( )ثِ فشهبى اهبم خویٌی ) -32
جبهؼِ پزیشی ٍ تشثیت  ج(   حوبیت ٍ هشاقجت )سفغ ًیبصّبی ػبعفی ٍ هبدی( )هْش ٍ هحجت ٍ هشاقجت ٍ حوبیت اقتصبدی(  ب(   تجذیذ ًسل  فشصًذآٍسی ٍ الف( -33

  .  ًوشُ 5/0« ة»چٌبًچِ ثِ هَاسد داخل پشاًتض ّن اضبسُ کشدًذ، ًوشُ هٌظَس گشدد. هجوَع ثبسم هَسد « ة»ًوشُ(   * هَسد 1(  )دٍ هَسد 5/0)ّش هَسد 
 -سشکَة هخبلفبى ٍ حبکویت فضبی خفقبى ٍ استجذاد  -ًفَر ٍ دخبلت کطَسّبی خبسجی ثِ ٍیژُ آهشیکب دس اهَس ایشاى  -ٍاثستگی سیبسی حکَهت ثِ ثیگبًگبى -34

ًجَد آصادی  -ثش ضبُ )هغیغ ضبُ ثَدًذ(استقالل ًذاضتي ًوبیٌذگبى هجلس ضَسای هلی ٍ ّیئت ٍصیشاى دس ثشا -ًبدیذُ گشفتي حقَق هلت ٍ اصَل قبًَى اسبسی هطشٍعِ 
  ًوشُ( 1ًوشُ(  )دٍ هَسد  5/0صًذاًی، تجؼیذ، ضکٌجِ ٍ اػذام هخبلفبى )ّش هَسد  -دس سٍصًبهِ ّب ٍ هغجَػبت ٍ ػذم اًتقبد اص ضبُ ٍ هقبم ّبی حکَهتی 

ػفَ یب تخفیف هجبصات هحکَهبى دس حذٍد هَاصیي  ج(شٍّبی هسلح   فشهبًذّی کل ًی ب(تؼییي سیبست ّبی کلی ًظبم ٍ ًظبست ثش حسي اجشای آًْب      لف(ا -35
ُ پبسذاساى ًصت ٍ ػضل ٍ قجَل استؼفبی فقْبی ضَسای ًگْجبى، سئیس قَُ قضبئیِ، سئیس سبصهبى صذا ٍ سیوب ٍ فشهبًذّبى ًیشٍّبی ًظبهی، اًتظبهی ٍ سپبد( اسالهی   

 هٌظَس گشدد.   کبهل ًیض ًوشُ« د»هَاسد قسوت  دس صَست ًَضتي دٍ هَسد اص *  ُ( ًوش 1ًوشُ(  )دٍ هَسد  5/0)ّش هَسد اًقالة اسالهی  
* ثشای پبسخ ّبی هطبثِ ًیض ًوشُ هٌظَس ًوشُ(  1ی هب ثِ ٍجَد هی آٍسد. )صیشا ًبثَدی ٍ تخشیت عجیؼت، خَد ّضیٌِ ّبی هجذد ٍ هطکالت ججشاى ًبپزیشی ثشا -36

 گشدد.
 ًوشُ( 1( )جوؼبٌ 5/0) ٍ دس سشًَضت کطَس خَد ًقص داضتِ ثبضذ.( 5/0)ضْشًٍذ ثتَاًذ دس اهَس سیبسی جبهؼِ دخبلت کٌذ  هطبسکت سیبسی یؼٌی ایٌکِ ّش -37
ثِ دلیل حضَس ًیشٍّبی اضغبلگش ٍ دسگیشی ّبی ًظبهی، دٍلت هشکضی ثِ ًْبیت ضؼف  –جٌگ جْبًی اٍل هَجت ثی ثجبتی ٍ آضفتگی ثیطتش اٍضبع ایشاى ضذ  -38

دس آى سبلْب، ایشاًیبى  –ًبفشهبًی ٍ سشپیچی اص فشهبى دٍلت هشکضی گستشش یبفت ٍ اهٌیت ٍ آسبیص هشدم اص ثیي سفت  –ظ خَد سا ثش اهَس کطَس اص دست داد سسیذ ٍ تسل
 ًوشُ( 1(  )دٍ هَسد 5/0ّش هَسد ) دچبس هصیجت ّبی ثضسگی هبًٌذ قحغی، فقش، گشسٌگی ٍ ضیَع ثیوبسیْبی ٍاگیشداس ضذًذ ٍ افشاد صیبدی جبى خَد سا اص دست دادًذ.

 –کَدکبى اص داضتي ّوجبصی هحشٍم هی ضًَذ ٍ ّوَاسُ ثب افشاد ثضسگسبل دس استجبط خَاٌّذ ثَد  –تجشثِ اجتوبػی ضذى ٍ سضذ اجتوبػی کَدکبى کبّص هی یبثذ  -39
کَدکبى دس آیٌذُ اص لزت استجبعبت ٍسیغ تش خبًَادگی ٍ حوبیت ٍ  –کل ًوی گیشد سقبثت ّب ٍ ثبصی ّب ٍ دػَاّبی کَدکبًِ ٍ ًیض الگَثشداسی اص سفتبسّبی خَاّش ٍ ثشادس ض

ثشای پبسخ ّبی  *  ًوشُ(  1ًوشُ(  )دٍ هَسد  5/0فشصًذاى اص داضتي ػوَ ٍ خبلِ ٍ دایی ٍ ػوِ هحشٍم خَاٌّذ ضذ. )ّش هَسد  –هحجت ثشادس ٍ خَاّش هحشٍم هی ضًَذ 
  هطبثِ ًیض ًوشُ هٌظَس گشدد.  

هب تبسیخ کْي ٍ هیشاث فشٌّگی غٌی داسین )فشٌّگ  ج(هب هسلوبًین )دیي اسالم(            ب(هب دس سشصهیي ایشاى صًذگی هی کٌین )سشصهیي ایشاى(         لف(ا -41
ش آسهبًْبی ٍاالی جبهؼِ هبست )اًقالة اًقالة اسالهی ًوبیبًگ ه(صثبى هطتشک هب فبسسی است )صثبى فبسسی(               د(ٍ تبسیخ ٍ سشًَضت هطتشک(            

 ًوشُ( 5/1هَسد  سًِوشُ(  ) 5/0)ّش هَسد اسالهی( 
 ّوكاراى گراهي خذاقَت. از زحوات شوا سپاسگسارین.

 


