
 باسوِ تعالي                            

 ( رضَي ) استاى خراساى )هتَسطِ اٍل(  ًْنّواٌّگ پایِ اهتحاى  تسَاالراٌّواي تصحيح 

 خردادهَجِ غائبيي             5961 -69سال تحصيلي :               ات اجتواعي هطالع :درس

 21/4/2931 :تاريخ امتحان

    ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش

 گردد.، ًورُ هٌظَر در سؤاالت تحليلي چٌاًچِ داًش آهَزاى هفَْم سؤال را رساًدُ باشٌدلطفا  ّوكار گراهي ضوي عرض سالم؛ 

  ًوشُ( 5/0) اٍل تْاس ٍ اٍل پاییض -ب -3                               (ًوشُ 5/0)غلظ  -2                                       (ًوشُ 5/0)صحیح  -1
 تیشًٍی، عَالًی تش )تضسگتش( اص هذاس گشدش سیاسُ ّای دسًٍی است.هذاس گشدش سیاسُ ّای  -الف -4

  )هاًٌذ صهیي ّستٌذ( سیاسُ ّای تیشًٍی اص گاصّای هختلف تطکیل ضذُ اًذ اها سیاسُ ّای دسًٍی سغَح سٌگی ٍ جاهذ داسًذ. -ب     

 ًوشُ(  1)دٍ هَسد  ًوشُ( 5/0)ّش هَسد     اص تؼذاد قوشّای سیاسُ ّای دسًٍی است.تؼذاد قوشّای سیاسات تیشًٍی تیطتش  -ج     
 ًوشُ(       5/0فالت ) -الف   -6                ًوشُ(  5/0اتوسفش ) -د  -5 
  فطاس َّا ٍ جشیاى تاد  -د    ح صهیي استفاع اص سغ -ج   دٍسی ٍ ًضدیکی تِ اقیاًَس ّا ٍ دسیاّا   -ب   صاٍیِ تاتص خَسضیذ ٍ ػشض جغشافیایی  -الف -7 

 ًوشُ( 5/1ًوشُ ( )سِ هَسد  5/0)ّش هَسد    چٌاًچِ جشیاى ّای دسیایی آب گشم ٍ آب سشد ّن ًَضتِ اًذ، ًوشُ هٌظَس گشدد.  -ُ       
ْشّا ٍ سٍستاّا، ساختي پل ّا، جادُ ّا، ساختواى ّا ٍ ایجاد ٍ گستشش ض -الف -11           ًوشُ( 5/0تًَذسا ) -9       ًوشُ(      5/0تیاتاى گُثی ) -د  -8

هصشف گشایی ٍ تَلیذ اًثَُ  -فؼالیت ّای صٌؼتی ٍ تَلیذ اًثَُ کاالّا دس کاسخاًِ ّا     ج -سذّا تذٍى تشًاهِ سیضی ٍ تَجِ تِ جٌثِ ّای صیست هحیغی     ب
 ًوشُ(   5/1(  )سِ هَسد ًوشُ 5/0ضکاس ٍ تجاست اػضای تذى حیَاًات. )ّش هَسد  -صتالِ     د

 ًوشُ( 1)   ( 5/0تْثَد تغزیِ ) -ب    (5/0تْثَد تْذاضت ) -الف -12                   ًوشُ(     5/0) دسآهذ ٍ سفاُ  -ج  -11
 –ٍ کطَسضاى ًیض تی تَجِ اًذ  حکَهت ّای ستوگش ٍ ٍاتستِ کِ هٌافغ ٍ هٌاتغ کطَس سا دس اختیاس تیگاًگاى قشاس هی دٌّذ ٍ تشای حفظ هٌافغ خَد تِ هلت -13

ًذاضتي ایواى ٍ پطتکاس ٍ  –غفلت اص استؼذادّا ٍ فشٌّگ خَد  –تی سَادی ٍ ًاآگاّی هشدم  –فشٌّگ ٍ تاٍسّای غلظ  –جٌگ ّا ٍ کطوکص ّای داخلی 
  ًوشُ( 1)دٍ هَسد   ًوشُ(  5/0)ّش هَسد    ًثَدى ٍحذت ٍ هطاسکت تیي هشدم –اسادُ تشای تغییش ٍضغ 

 ًوشُ( 5/0)  تْشاى -الف   -16ًوشُ(        5/0ضاُ اسواػیل ) -ب  -15            ًوشُ( 5/0صحیح )  -14
 ًوشُ( 1)دٍ هَسد  ًوشُ(  5/0ّا ٍ احذاث کاسٍاى سشاّا  )ّش هَسد  ساختي ساُ –ٍجَد ًظن ٍ اهٌیت دس سشاسش کطَس  –یکپاسچِ تَدى سشصهیي ایشاى  -17
   ًوشُ( 5/0صفَیِ، افطاسیِ، صًذیِ، قاجاسیِ ) -ب  -19ُ(        ًوش 5/0)ًادسضاُ   -ج -18
 ( ٍ پیشٍصی آى 5/0ٍ ایستادگی دس تشاتش ستن داخلی تَد )(  5/0یی اص ًفَر ٍ سلغِ خاسجی )ًْضت تٌثاکَ ًخستیي حشکت جذّی هشدم تشای سّا -21

  ًوشُ( 5/1(      )5/0تِ ًفس ٍ سٍحیِ هقاٍهت ٍ هثاسصُ سا دس هشدم تقَیت کشد. ) حس اػتواد
 -----------------------------------------   (بخش اجباری)   ---------------------------------------

 ًوشُ(     5/0)  غلظ -24           ًوشُ(       5/0) صحیح  -23            ًوشُ(      5/0) صحیح  -22    ًوشُ(         5/0) غلظ   -21
                    ًوشُ(                                  5/0استفادُ هذاٍم اص خَدسٍ ضخصی ) -الف -28    ًوشُ(   5/0سّثش ) -د  -27   ًوشُ(    5/0)خاًَادُ   -ب -26  ًوشُ(    5/0)  فشاًسِ -ج -25
 ًوشُ( 5/1ًوشُ( ) 5/0)ّش هَسد    ػذالت قاًًَی -ج        ػذالت قضایی  -ب       هطاسکت سیاسی -الف -29
 ًوشُ( 5/0اًقالب اسالهی ایشاى تِ پیشٍصی سسیذ. ) -31
 ًوشُ( 1ًوشُ(   )دٍ هَسد  5/0جٌگ تحویلی )ّش هَسد  –تشٍس ضخصیت ّا ٍ هشدم اًقالتی  –ایجاد ضَسش ٍ ًااهٌی  -31
 ًوشُ( 1(  ) 25/0ػقایذ  )ّش هَسد  –اسصش ّا  –ٌّجاسّا  –ًوادّا  -32
 (  ی آًْاتشا ٍ ضشح ػقایذ، اسصش ّا ٍ ٌّجاسّای جاهؼِ خَد )تاصگَ کشدى دالیل خَتی ٍ تذی سفتاسّا تشای فشصًذاى گفت و گو -الف -33

 )تحسیي سفتاسّای پسٌذیذُ فشصًذاى ٍ تطَیق تِ تقَیت ٍ تذاٍم سفتاسّا تا اتشاص ػالقِ، قذسداًی، خشیذ ّذیِ ٍ...(  تشویق -ب       
ًطاى دادى ًاسضایتی، تی اػتٌایی، خَدداسی اص صحثت کشدى تا هحثت ٍ یا هحشٍم کشدى فشصًذاى اص تشخی هضایاٍ... تشای جلَگیشی اص تکشاس ) تنبیه -ج       

سُ کشدًذ، ًوشُ هٌظَس پاسخ اصلی ّواى سٍضْای سِ گاًِ )گفت ٍ گَ، تطَیق ٍ تٌثیِ( است. اها چٌاًچِ تِ هَاسد داخل پشاًتض ّن اضا  (. آًاى سفتاسّای ًاپسٌذ
 ًوشُ( 1دٍ هَسد ًوشُ(  ) 5/0گشدد. )ّش هَسد 

تٌظین جذٍل  –اًجام دادى کاسّا اص سٍی آگاّی  –اصالح ػادت ّای غلظ هصشفی  –ًظن، تشتیة ٍ اًضثاط دس کاسّا  –استفادُ هٌاسة اص ٍقت ٍ صهاى  -34
  ًوشُ( 1ًوشُ(  )دٍ هَسد  5/0)ّش هَسد  تَدجِ اقتصادی

 ًوشُ( 1(       )5/0حفظ حکَهت پْلَی ) -ب         ( 5/0جلَگیشی اص ٍقَع قیام ّای هشدهی ) -لفا -35
(  هاًٌذ جٌسیت، هکاى 5/0هٌظَس اص ٍیژگی ّای اًتساتی َّیت، آى دستِ اص ٍیژگی ّایی ّستٌذ کِ ها دس ضکل گیشی ٍ پیذایص آًْا ًقطی ًذاسین. ) -36

            ًوشُ(   1)    ( 5/0دس ٍ ضکل ٍ قیافِ خَد ٍ ... )دٍ هثال تَلذ، سي ٍ تاسیخ تَلذ، پذس ٍ ها
اص داضتي ّوثاصی هحشٍم هی ضًَذ ٍ ّوَاسُ تا افشاد تضسگسال دس استثاط خَاٌّذ  کَدکاى –تجشتِ اجتواػی ضذى ٍ سضذ اجتواػی کَدکاى کاّص هی یاتذ  -37
دس آیٌذُ اص لزت استثاعات ٍسیغ تش کَدکاى  –گَتشداسی اص سفتاسّای خَاّش ٍ تشادس ضکل ًوی گیشد سقاتت ّا ٍ تاصی ّا ٍ دػَاّای کَدکاًِ ٍ ًیض ال –تَد 

ًوشُ(  )دٍ هَسد  5/0فشصًذاى اص داضتي ػوَ ٍ خالِ ٍ دایی ٍ ػوِ هحشٍم خَاٌّذ ضذ. )ّش هَسد  –خاًَادگی ٍ حوایت ٍ هحثت تشادس ٍ خَاّش هحشٍم هی ضًَذ 
 هطاتِ ًیض ًوشُ هٌظَس گشدد.   تشای پاسخ ّای *  ًوشُ(  1

ن کِ تأثیشات هٌظَس اص تْشُ ٍسی سثض ایي است کِ اص اتضاسّا، سٍش ّا ٍ فٌاٍسیْای هختلف دس ّوة هشاحل تَلیذ، تَصیغ ٍ هصشف تِ گًَِ ای استفادُ کٌی -38
 ًوشُ( 1هضش ٍ هٌفی فؼالیت ّا تش هحیظ صیست تِ کوتشیي حذ هوکي تشسذ. )

سثة تَسؼِ قذست ٍ اقتذاس پادضاُ )هحوذسضا ضاُ( ضذ.    1332هشداد  22کَدتای هٌجش تِ تضؼیف قذست پادضاُ )احوذضاُ( گشدیذ اها  1222کَدتای  -الف -39
کَدتای  -کَهت پْلَی گشدیذ. جسثة تحکین ٍ تثثیت قذست ح 1332اد هشد 22جام هَجة اًقشاض حکَهت قاجاسّا ضذ اها کَدتای ًسشا 1222کَدتای  -ب

 ًوشُ(. 1ًوشُ( )دٍ هَسد  5/0هٌجش تِ سلغِ آهشیکا تش ایشاى گشدیذ. )ّش هَسد  1332هشداد  22هٌجش تِ سلغِ تیطتش اًگلستاى تش ایشاى ضذ اها کَدتای  1222
 گشدد. : اص آًجا کِ سَال تحلیلی هی تاضذ، تِ پاسخ ّای هطاتِ داًص آهَصاى ٍ ًیض پاسخ ّای دسست اص ًظش دتیش گشاهی، ًوشُ هٌظَس توجه

 .از زحوات شوا سپاسگسارین خداقَت.ّوكاراى گراهي                                                                                                                 

 


