
( رضوي ) استاى خراساى  هواهنگ پایه نهناالت اهتحاى ؤراهنواي تصحيح س  
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61/30/59: امتحان تاریخ  
 

    اداره سنجش آهوزش وپرورش 

 5/0دسست   -2                                                   5/0دسست      -1

            5/0  واپیتَالسیَى –ج  -4                                       5/0ضاُ عثاس اٍل   -ب -3

 5/0   سّثشی –ج  -6                 5/0تصَیة اصَل تشًاهِ ّای فشٌّگی –د  -5

 ًادسضاُ   تعمیة افغاًْای ضَسضی تا خان ٌّذٍستاى  -7

 ضاُ اسواعیل اٍل سسوی وشدى هزّة ضیعِ دس ایشاى 
1 

 1357فشٍسدیي   12ًتیجِ ّوِ پشسی تعییي ًظام سیاسی  -8

 دی لن 19لیام  اعتشاض تِ اًتطاس همالِ تَّیي آهیض سٍصًاهِ اعالعات 
1 

 جاهعِ پزیشی آهَصش ًحَُ سالم ٍ احَالپشسی تَسظ پذس ٍ هادس        فشٌّگ  تشگضاسی جطي عیذ ًَسٍص دس ایشاى  -9

 اسصش صشفِ جَیی دس هصشف آب                   ًواد  چشاغ لشهض ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی 
2 

 5/1  گسل  –فالت              ج  –فالت لاسُ                 ب  –الف  -10

 فشٌّگی التصادی سیاسی  -11
 آهَصُ ّای اسالم ٍ ضیعِ ٍ ظلن ستیضی  سختگیشی هأهَساى هالیاتی ٍ فمش ٍاگزاسی اهتیاص تِ سٍس ٍ اًگلیس

5/1 

 1  عیي الذٍلِ سئیس علی دلَاسی -12

 1 ایشاىاستفادُ اص اهىاًات ٍ هٌاتع  –ب                               هتفمیي –الف  -13

 حك اًتخاب ٍ هطاسوت هشدم تِ سسویت ضٌاختِ هی ضَد. –الف  -14

 ٍلی فمیِ –ج                      هتعْذ تِ اجشای آى . هعتمذ تِ اسالم ٍ –ب 
5/1 

 5/0 وشین خاى صًذ یا ٍویل الشعایا -15

ًوشُ( ٍ ٌّگاهی تِ هذت  5/0ٍضعی)ساعت یىثاس تِ دٍس هحَس خَد هی چشخذ، حشوت  24ٌّگاهی وِ وشُ صهیي ّش  -16

  ًوشُ( 5/0دٍس خَسضیذ هی چشخذ حشوت اًتمالی صهیي اتفاق هی افتذ .) سٍص (365)یىسال
1 

اسصش داًستي ٍ ًوشُ( ٍ دلیل آى  5/0لَاعذ ٍ ضیَُ ّای هَسد لثَل یه جاهعِ تشای اًجام واسّا، ٌّجاس ًام داسد ) -17

 (  5/0است . ) ّش هَسد  هجاصات تشس اصیا  حفظ آتشٍٍ  اعتماد تِ آًْا
1 

فعالیت ّا دچاس اختالل ضذُ ٍ جاهعِ ًوشُ( صیشا تذٍى جوعیت وافی،  5/0جوعیت است )اٍلیي ضشط تمای ّش جاهعِ  -18

 ًوشُ(  5/0ًاتَد هی گشدد. )
1 

 1                                                       ًوشُ( 5/0تعاسض تیي ًمص ّا تاعث تِ ٍجَد آهذى ایي هطىل ضذُ است. ) -19

 ًوشُ( 5/0ضَّش ٍ تمسین واس ٍ ّوىاسی تیي اعضای خاًَادُ صهاًی وِ هادس ضاغل است. ) گفتگَی صویواًِ صى ٍ

 1                                                              ًوشُ( 5/0ٍضع لَاًیي ٍ همشسات الصم دس اهَس هختلف ٍ اجشای لاًَى ) -20

 ًوشُ( 5/0تشلشاسی ًظن ٍ اهٌیت ٍ سسیذگی تِ اختالف ّا ٍ ضىایت ّا )

 دسست است( ،اضاسُ گشدد 143)تِ ّش هَسد اص هَاسد روش ضذُ دس صفحِ 

 1            وشدُ ٍتِ جای آتیاسی تاغ تِ سٍش ّای سٌتی اص سٍش ّای جذیذ ٍ ون هصشف، هاًٌذ آتیاسی لغشُ ای استفادُ  -21

                                                                اص اتالف آب جلَگیشی وٌذ. 
 قابل بررسی است و نوره به آى تعلق هی گيرد. ،صحيح به هوراه داشته باشدد و تحليلی در صورتی که هفهوم سوال را برسان پاسخ هاي دانش آهوز :توجه

 همکاران گرامی خسته نباشید


