
( 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


