ًَثت اهتحبى  :خشداد

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
ًبم آهَصضگبُ :
ًبم دسع  :هطبلؼبت اجتوبػی
پبیِ تحػیلی  :ضطن اثتذایی

جوَْسی اسالهی ایشاى
اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش استبى هبصًذساى
اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستبى ثبثل

هذت اهتحبى 60 :دلیمِ
تبسیخ اهتحبى 1336/3/2 :
سبل تحػیلی 35-36 :
خیلی خَة

سدیف
الف) هْبست ًِ گفتي 

ة) اّویت دٍستی

ج) حذ ٍ هشص دٍستی 

د) ٍیظگی ّبی دٍست خَة 

 2ػلی داًص آهَص والع ضطن است اٍ ثبیذ سبل آیٌذُ یه هذسسِ خَة ٍ هٌبست اًتخبة وٌذ  .پذسش
هی گَیذ :وِ تػوین گشفتي هسئلِ هْوی است ٍ ثبیذ دس هَسد ّوِ چیض خَة فىش وٌذ .ثِ ًظش ضوب چشا
تػوین گیشی دس صًذگی اّویت داسد ؟
 3ػلی ثشای آًىِ ثتَاًذ دس تبثستبى اص اٍلبت فشاغت ثِ خَثی استفبدُ وٌذ ،ثبیذ ثشًبهِ سیضی هٌبسجی داضتِ
ثبضذ .ضوب چِ ساُ ّب ٍ ضیَُ ّبیی ثشای گزساى اٍلبت فشاغت ثِ اٍ پیطٌْبد هی وٌیذ  4 ( .هَسد)

حوزه ی موضوعی  :فضا و مکان
 1وذام یه اص گضیٌِ ّبی صیش دس وطت گلخبًِ ای دس همبیسِ ثب سبیش وطت ّب ثْتش ػول هی وٌذ ؟
ة) غشفِ جَیی دس آة 
الف) غشفِ جَیی دس اًشطی 
د) هٌبست ثَدى لیوت توبم ضذُ ی هحػَل 
ج) غشفِ جَیی دس ّضیٌِ 
 2دسستی یب ًبدسستی ػجبست ّبی صیش سا هطخع وٌیذ .
الف -اص ػَاهل طجیؼی هَثش دس وطبٍسصی هی تَاى ثزس ٍ وَد سا ًبم ثشد .
ةّ -وِ ی وطَسّبی ّوسبیِ ی هب ثِ جض اسهٌستبى هسلوبى ّستٌذ.

ظ ؽ
ظ ؽ

 3ثِ چِ دلیل پبسگبُ ّبی هشصی دس هشصّب هستمش ضذُ اًذ ؟
 4هی داًیذ وِ گیبّبى صساػی ثِ سِ گشٍُ هْن تمسین هی ضًَذ ثب تَجِ ثِ آى ًوَداس صیش سا وبهل وٌیذ .

خَة

1

ػلی ٍ هحوذ دٍستبًی خَة ٍ غویوی ثَدًذ اهب هحوذ ثخبطش ضغل پذسش ثِ ضْش دیگشی ًمل هىبى
وشدُ است  .ػلی خیلی ًبساحت است ٍ ثی تبثی هی وٌذ وٌتشل ایي هسئلِ هشثَط ثِ وذام هَسد دس سٍاثط
هیبى دٍستبى است ؟

لبثل لجَل

حوزه ی موضوعی  :نظام اجتماعی

ًیبص ثِ تالش

شــــرح ســؤال

سدیف

خیلی خَة

2

دس گزضتِ ّبی ًِ چٌذاى دٍس هشدم چگًَِ اٍلبت فشاغت خَد سا پشهی وشدُ اًذ ؟

3

ثِ ًظش ضوب چِ ػَاهلی سجت هی ضَد تب پَضبن هشدم دس ًَاحی هختلف هتفبٍت ثبضذ ؟ (سِ هَسد)

4

ثِ سَال ّبی صیش پبسخ دّیذ
الف) هی داًین وِ یىی اص ساّْبی ًفَر استؼوبسگشاى ثِ وطَس هب حولِ ًظبهی ثَد ًوَداس ػلت ٍ هؼلَلی
صیش سا وبهل وٌیذ .

ػلت حولِ ًظبهی ػشاق ثِ ایشاى

ة) هشدم ایشاى ّویطِ دس همبثلِ ثب استؼوبسگشاى چِ وشدُ اًذ ؟

5

ثب تَجِ ثِ خط صهبى صیش ثِ پشسص ّبی صیش پبسخ دّیذ .
پذیرش قطعنامه صلح
الف) جولِ ی ًظبهی ػشاق ثِ ایشاى دس چِ سبلی
غَست گشفت ؟
ة) دفبع همذع چٌذ سبل طَل وطیذ؟

آغاز حمله نظامی

خَة

حوزه ی موضوعی  :زمان  ،تداوم و تغییر
دس جبّبی خبلی ولوبت هٌبست ثٌَیسیذ .
الف) خشهطْش طی ػولیبت  ................................آصاد ضذ .
ة) ثیطتشیي هٌبثغ ًفتی ایشاى دس  ٍ ...................غشة وطَس ٍجَد داسد .
ج) اٍج ضىَفبیی ضْش اغفْبى ثِ دٍسُ ی  ....................هشثَط است .

لبثل لجَل

1

ثب تَجِ ثِ ًمطِ ثِ سَاالت پبسخ دّیذ .
الف) ًبم سٍدّبیی وِ ثِ دسیبی خضس هی سیضًذ سا سٍی ًمطِ ثٌَیسیذ .
ة) سٍی ًمطِ ًبم وطَسّبی ّوسبیِ ایشاى،وِ ثب ػالهت ؟
هطخع ضذُ است سا ثٌَیسیذ .
ج) هی داًین وِ دسیبی خضس یه دسیبچِ است .چشا ثِ آى دسیب هی گَیٌذ ؟

ًیبص ثِ تالش

5

شــــرح سؤال

1

2

حوزه ی موضوعی  :فرهنگ و هویت
گضیٌِ ّبی غحیح سا هطخع وٌیذ .
« وطبٍسصی ٍ دسختىبسی وٌیذ؛ ثِ خذا لسن ّیچ وبسی ثشای هشدم حالل تش ٍ پبویضُ تش اص آى ًیست؟» اص
سخٌبى وذام اهبم ثضسگَاس است ؟
الف) اهبم غبدق (ع)  ة) اهبم ػلی (ع)  ج) اهبم حسي (ع)  د) اهبم سجبد (ع) 
 هْوتشیي ػلت پیطشفت ػلوی هسلوبًبى  ............................ثَد .ة) ًیبص جذیذ جَاهغ هسلوبًبى 
الف) حوبیت فشهبًشٍایبى اص داًطوٌذاى 
د) آهَص ُ ّب ٍ تؼبلین دیي اسالم 
ج) تجبست ٍ ثبصسگبًی 
هشین ثِ ّوشاُ هبدسش یشای خشیذ لجبع ،ثِ فشٍضگبّی سفتهِ اسهت .ضهوب چهِ پیطهٌْبدی ههی وٌیهذتب
اٍثتَاًذ لجبع هٌبسجی اًتخبة وٌذ؟(سِ هَسد)

3

یه هَضَع هْن ثؼذ اص اًتخبة دٍست ،حفظ ٍ ًگْذاسی آى است .ضوب ثبیذچِ سفتبسّبیی ثب دٍستبًتبى
داضتِ ثبضیذ تب دٍستی ثیي ضوب اداهِ پیذا وٌذ؟ (سه مورد)

4

سِ ػلت اص ػلت ّبی سًٍك ٌّش ٍ هؼوبسی دس دٍسُ ی غفَیِ سا ثِ طَس خالغِ دس ًوَداس صیش ثٌَیسیذ.
سًٍك ٌّش ٍ هؼوبسی دس دٍسُ غفَیِ

5

1

2

3

چشا ًَسٍص وِ یه جطي ایشاًی است دس وطَسّبی ّوسبیِ هب ّن ٍجَد داسد؟
حوزه ی موضوعی  :منابع و فعالیت های اقتصادی
« هی داًین وِ دس ٌّگبم خشیذ لَاصم خبًگی ثشلی ،ثبیذ ثِ ثشچست اًشطی تَجِ وٌین»
دس ٍسیلِ ای وِ هی خشین ّ ،ش چِ فلص ثشچست اًشطی ،ثِ سوت سًگ سجض پش سًگ ً Aضدیه تش ثبضذ
ًطبًِ ی چیست؟
ة) وبسایی ٍسیلِ ثشلی ثیطتش است
الف) هػشف اًشطی ثیطتش است 
د) وبسایی ٍسیلِ ثشلی ووتش است
ج) هػشف اًشطی دس حذ هتَسط 
افشادی دس یه وبسگبُ ،ثخطی اص وبس تَلیذ سا اًجبم هی دٌّذ تب وبال ثِ غَست ًْبیی آهبدُ ضَد ،ثِ ایي
ّوىبسی  .......گفتِ هی ضَد.
ثشش وبسی
ج) ػوذُ فشٍضی 
ة) تَلیذ اًجَُ
الف) خط تَلیذ
دسیب ضغل ّبی گًَبگًَی سا ثشای سبحل ًطیٌبى فشاّن آٍسدُ است.
سِ ضغل وِ ثبدسیب سشٍوبس داسد سا ثٌَیسیذ .

4

ثشای آًىِ ثتَاًین دس هػشف ثْتش اًشطی وَضب ثبضین  ،چِ ًىبتی سا ثبیذ دس هػشف ثشق سػبیت وٌین؟ (دٍ هَسد)

5

هی داًین وِ ًفت هیشاثی طجیؼی است وِ ثش اثش استفبدُ توبم هی ضَد  .هب ًیض هبًٌذ وطَسّبی دیگش ثبیذ سؼی وٌین تب
اًشطی ًَسا جبیگضیي سَخت ّبی فسیلی وٌین .
الف)سِ ًوًَِ اص اًشطی ّبی ًَ سا ًبم ثجشیذ
ة) هضایبی استفبدُ اص اًشطی ّبی ًَ ثِ جبی سَخت ّبی فسیلی سا ثٌَیسیذ ( .دٍ هَسد)
« پیروز و سربلند باشید »

ًَتت اهتحاى  :خشداد

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
ًام آهَصشگاُ :
ًام دسس  :هطالؼات اجتواػی
پایِ تحصیلی  :ششن اتتذایی

جوَْسی اسالهی ایشاى
اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش استاى هاصًذساى
اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش شْشستاى تاتل

هذت اهتحاى  60 :دلیمِ
تاسیخ اهتحاى 66/3/2 :
سال تحصیلی 65-66 :

پاسخنامه
سدیف

ّوىاس هحتشم هی داًین وِ پاسخ ولیشِ ای تش خالف سٍیىشد تشًاهِ ی دسس هطالؼات اجتواػی است ایي پاسخٌاهِ یه
پیشٌْاد است ٍ هالن پاسخ صحیحً " ،ظش شخص شواست".
حَسُ هَضَػیً :ظام اجتواػی
 )1ج
 )2سیزا تصویوات هْن در اخالق ٍ رفتار ،سالهتی ٍضغ تحصیل ٍ آیٌذُ ی ها اثز هی گذارًذ.
 )3در حَسُ ّای اخالق ٍ .هؼٌَیت – هشارکت اجتواػیٌّ -ز ٍ سزگزهی ٍ هطالؼات ٍ هْارت آهَسی -باسی ٍ ٍرسش ٍ.....هی تَاًذ
پیشٌْاداتی داشتِ باشذ.
( 4هَرد با ًظز هؼلن)
حَسُ هَضَػی :فضا ٍ هکاى
 -1ب
 )2الف) ؽ

ب) ص

 )3در ایي پاسگاُ ّا افزادی هشغَل دیذُ باًی ٍ حفاظت اس هزسّا ّستٌذ تا ػبَر غیزقاًًَی اس هزس صَرت ًگیزد.
 -4هحصَالت ساراػی  :غالت گٌذم ٍ جَ
حبَبات ػذس ٍ...

هحصَالت جالیضی خیاس ٍ گَجِ ٍ ...
 -5الف) سفیذ سٍد -چالَس – ّشاص
ب) تشووٌستاى – آرستایجاى
ج) صیشا تضسگتشیي دسیاچِ ی جْاى است.
حَسُ هَضَػی :سهاى ،تذاٍم ٍ تغییز
 -1الف ) بیت الوقذس

ب) جٌَب غزبی

ج) صفَیِ

 -2هزدم در گذشتِ با شزکت در هزاسن ٍ جشي ّا ،شزکت در هسابقات سٍر آسهایی ٍ تیزاًذاسی ،هجالس ًقالی ٍ باسی ّای گزٍّی خَد را
سزگزم ٍ اٍقات فزاغت خَد را پز هی کزدُ اًذ.
 -3گزٍُ ّای اجتواػی ٍ شغلی ( اس ًظز فؼالیت ّای اجتواػی )  ،آب ٍَّا – اقَام ٍ (....با ًظز هؼلن)
 -4الف
 )1قطغ هٌافغ کشَرّای استؼوار گز پس اس اًقالب اسالهی
 )2حوایت هلت ایزاى اس هظلَهاى هخصَصا هزدم فلسطیي
ً -3ذاشتي آهادگی کافی ًیزٍّای ًظاهی ایزاى بزای دفاع اس سزسهیٌشاى( دٍ هَرد با ًظز هؼلن)
ب)هزدم ها ّوَارُ با استؼوار گزاى هبارسُ هی کزدًذ .اس ّز هٌطقِ کشَر ها اًساى ّای بشرگ ٍ فذاکاری بزخاستٌذ ٍ بزای کَتاُ کزدى دست
بیگاًگاى اس کشَر تالش کزدًذ ٍ رًج سیادی کشیذ ًذ ٍ حتی اس جاى خَد گذشتٌذ.
 -5الف ) 1351

ب)  8سال

حَصُ ی هَضَػی فشٌّگی ٍ َّیت
د)آهَصُ ّا ٍ تؼالین دیي اسالم
 -1الف ( اهام صادق (ع)

سدیف

پاسخنامه

 -2لثاس تایذ تا تاٍسّای دیٌی اٍ تٌاسة داشتِ تاشذ .ویفیت خَب -لیوت هٌاسة داشتِ تاشذ ٍ( ....تا ًظش هؼلن)
 -3تِ دٍست خَد ٍفاداس تاشین ٍ دس غیاب دٍستواى ّن اص اٍ دفاع وٌین  .واسی ًىٌین وِ دٍستاى ها تِ خاطش خَاستِ
ّای ها تِ دسدسش تیفتٌذ .تا یىذیگش تا احتشام تشخَسد وٌین ٍ ( ....تا ًظش هؼلن)
 -4حىَهت لذسهتٌذ ٍ یىپاسچِ – سًٍك تجاست -تشلشاسی اهٌیت دس ساُ ّا ٍ شْشّا -حوایت اص ٌّشهٌذاى (سِ هَسد تا ًظش
هؼلن)
 -5یىی اص دالیل آى ایي است وِ ایشاى دس گزشتِ تسیاس پٌْاٍس تَدُ است ٍ توام یا تخشی اص وشَسّای ّوسایِ جض
للوشٍ ایشاى تَدُ است.
حَصُ ی هَضَػی  :هٌاتغ ٍ فؼالیت ّای التصادی
 -1ب)
 -2الف
 -3تاسگیشی  -تاساًذاصی -هاّیگشی – لایمشاًی -وشتی ساصی ٍ....
 -4خاهَش وشدى الهپ ّای اضافی -تاصٍ تستِ ًىشدى صیاد دس یخچال – استفادُ اص الهپ ّای ون هصشف – استفادُ
ًىشدى اص ٍسایل تشلی دس ساػت پیه ٍ ( ...دٍ هَسد تا ًظش هؼلن)
 -5الف ) اًشطی خَسشیذی – تاد -آب
ب) اًشطی ّای ًَ تشخالف سَخت ّای فسیلی هحیط صیست سا آلَدُ ًوی وٌٌذ  .اها حول ٍ ًمل ًفت ٍ گاص هَجة
آلَدگی هحیط شذُ ٍ سَصاًذى آًْا َّا سا آلَدُ هی وٌذ .اًشطی ّای ًَ توام ًوی شًَذ ٍ لاتل تجذیذ ّستٌذ دس حالی وِ
سَخت ّای فسیلی هیلیَى ّا سال طَل هی وشذ تا تَلیذ شَد.

تشلشاس ٍ سشتلٌذ تاشیذ

