شمارٌ صىذلی :

وام ................................................. :

باسمٍ تعالی

وام خاوًادگی .............................. :

يزارت آمًزش ي پريرش

وام پذر ......................................... :

ادارٌ کل آمًزش ي پريرش استان زوجان

کالس :

تاریخ امتحان 98/03/26 :

مدّت امتحان  75 :دقیقٍ

وام آمًزشگاٌ  .............................. :امتحان َماَىگ ( غایبیه مًجٍ) درس مطالعات اجتماعی پایٍ وُم ديرٌ ايل متًسطٍ

صفحٍ  1 :از 4

بارم

*(بخش اجباری) *
برای

داوشآمًزان عسیس  ،لطفاً بٍ َمٍ سًاالت فصل َفتم تا ديازدَم پاسخ دَیذ .
سًاالت فصل َفتم

 -1یىی اس هْن تزیي رٍیذاد ّای هْن تاریخ هعافز ایزاى ًْ ،ضت هلی ؽذى فٌعت ًفت تَد.

ؿ

غ

0/5

ّ -2ذف افلی هتفمیي اس اؽغال ایزاى در ؽْزیَر ( 1320جٌگ جْاًی دٍم) چِ تَد؟

0/5

 -3هْن تزیي خَاعتِ هعتزضاى در حزم حضزت هعقَهِ (ؽْز لن) چِ تَد؟

0/5

 -4سهیٌِ ّای تِ ٍجَد آهذى اًمالب هؾزٍعِ را تٌَیغیذ( .دٍ هَرد)

1

سًاالت فصل َشتم

ؿ

 12 -5فزٍردیي تِ ًام رٍس جوَْری اعالهی ًام گذاری ؽذُ اعت.
 -6لیام هزدم در چِ رٍسی تِ جوعِ عیاُ هعزٍف ؽذ؟
ب 22 :تْوي  57
الف 19 :دی هاُ 56

غ

0/25
د 15 :خزداد  42

ج17 :ؽْزیَر  57

0/5
0/75

 -7عِ عاهل هَثز در هَفمیت اًمالب اعالهی را ًام تثزیذ.

1

ً -8ام دٍ ًْاد اس هْن تزیي ًْادّایی وِ پظ اس پیزٍسی اًمالب اعالهی تِ فزهاى اهام خویٌی تؾىیل ؽذ را تٌَیغیذ.

سًاالت فصل وُم

ً -9وادّا ٍ ٌّجارّا جشء الیِ ّای درًٍی فزٌّگ ّغتٌذ.

ؿ

غ

0/5

 -10هْنتزیي عٌافز َّیت یه هلت را تٌَیغیذ.

0/75

 -11تِ ٍیضگی ّای َّیتی وِ ها در پیذایؼ آًْا ًمؾی ًذارین چِ هیگَیٌذ؟

0/5

 -12عِ ًوًَِ ار ارسػّای اًغاًی ٍ اجتواعی را ًام تثزیذ.

0/75
ادامٍ سؤاالت در صفحٍ 2

ومرٌ با عدد
ومرٌ با حريف
وام ي امضاي دبیر:

ومرٌ تجدید وظر
در صًرت داشته اعتراض :
وام ي امضاي دبیر :

ومرٌ باعدد
ومرٌ با حريف

وام ................................................. :

باسمٍ تعالی

وام خاوًادگی .............................. :

يزارت آمًزش ي پريرش

وام پذر ......................................... :

ادارٌ کل آمًزش ي پريرش استان زوجان

وام آمًزشگاٌ  .............................. :امتحان

َماَىگ( غایبیه مًجٍ)

تًجٍ

کالس :

شمارٌ صىذلی :

تاریخ امتحان 98/03/26 :

مدّت امتحان  75 :دقیقٍ

درس مطالعات اجتماعی پایٍ وُم ديرٌ ايل متًسطٍ

صفحٍ  3 :از 4

تًجٍ

**(بخش اختیاری)**

بارم

 -1داوش آموزان عسیس ،لطفاً در ایه بخش فقط دي فصل را اوتخاب کىیذ و به سواالت همان دو فصل پاسخ بذهیذ .
 -2در صورتی که به بیش از دو فصل پاسخ داده شود  ،فقط دو فصل ابتذایی پاسخ داده شذه تصحیح خواهذ شذ .
سًاالت فصل ايل

 -1سهیي در فافلِ  510هیلیَى ویلَهتزی اس خَرؽیذ لزار دارد .

ؿ

0/5

غ

0/5

 -2وذام یه اس عالْای سیز ،رٍسّای تیؾتزی دارد؟
ب :عال رعوی 
الف :عال خَرؽیذی

د :عال ٍالعی

ج :عال وثیغِ

0/5

 -3دٍ هَرد اس ٍیضگیّای عیارُّای درًٍی را تٌَیغیذ.
 -4حزوت ٍضعی را تعزیف وٌیذ.

1

سًاالت فصل ديم

 -5گاسّایی وِ دٍر تا دٍر وزُ سهیي را فزا گزفتِ اًذ ،وذام یه اس هحیظّای وزُ سهیي را هیعاسًذ ؟
د :تیَعفز
جّ :یذرٍعفز 
ب :اتوغفز 
الف :لیتَعفز
 -6هحل تاللی آبّای گزم ٍ عزد اس هْن تزیي هٌاعك فیذ هاّی جْاى اعت  .ؿ 

0/5

غ

0/5

-7چزا اًغاى ّا چْزُ ًاّوَاریْا را تغییز هی دٌّذ ؟

0/5

 -8دٍ هَرد اس عَاهل هَثز تز آب ٍ َّای جْاى را ًام تثزیذ ؟

1

سًاالت فصل سًم

0/75

 -9دالیل تٌَع سیغت تَم ّا را ًام تثزیذ3( .هَرد)
ٍ -10یضگی ّای سیز هزتَط تِ وذام سیغت تَم اعت ؟

( تیاتاى -عاٍاى – تایگا – تًَذرا )

0/75

الف ً :احیِ ای وِ دارای سهغتاى عَالًی ٍ تغیار عزد ٍ تاتغتاًْای وَتاُ هی تاؽذ ................................. .
ب :درایي هٌغمِ ؽؼ هاُ اس عال هیاًگیي دها ووتز اس ففز درجِ اعت ٍ سهیي ّویؾِ هزعَب اعت ................................ .
ج :ایي ه ٌغمِ دارای آب ٍ َّایی گزم در توام عَل عال اعت ٍ در آى دٍ فقل خؾه ٍ هزعَب ٍجَد دارد ............................. .
 -11دٍ راّىار تزای اعتفادُ خزدهٌذاًِ در هَضَع جٌگلْای اعتَایی تٌَیغیذ.

1

ادامٍ سؤاالت در صفحٍ4

ادامٍي سؤاالت َماَىگ( غایبیه مًجٍ) درس مطالعات اجتماعی پایٍ وُم ديرٌ ايل متًسطٍ استان زوجان – خرداد ماٌ 98

بارم

سًاالت فصل چُارم

 -12وذام یه اس گشیٌِ ّای سیز هزتَط تِ علل خارجی ًاتزاتزی جْاًی اعت ؟
ب :اؽغال ًظاهی وؾَرّا
الف :فزٌّگ ٍ تاٍرّای غلظ
د :جٌگ ٍ وؾوىؼ ّای داخلی 
جً :ذاؽتي ایواى ٍ پؾتىار ٍ ارادُ
 -13هالن ّای تَععِ اًغاًی عثارتٌذ اس

........................... -2

 -1درآهذ ٍرفاُ

صفحٍ 4 :از 4

0/5

................................-3

1

 -14هتي سیز را تخَاًیذ ٍ رٍتزٍی ّز هَرد ًَع هْاجزت را هؾخـ وٌیذ.
الف  :آلای اهیزی تِ ّوزاُ خاًَادُ اس رٍعتای خَد تِ ؽْز سًجاى هْاجزت وزدًذ ).................................. (.
ب :هي یه ًَجَاى اس عَریِ ّغتن  .تِ دلیل جٌگ ٍ ًااهٌی تِ وؾَر ایزاى هْاجزت وزدم )........................................( .

1

سًاالت فصل پىجم

 -15هْوتزیي فٌعتی وِ در دٍرُ ففَیاى تا ارٍپاییاى رلاتت هیوزد فٌعت تافٌذگی تَد .
 -16ارتثاط تیي گشیٌِّا را تا وؾیذى خظ هؾخـ وٌیذ.
*
تثثیت ٍ تحىین حىَهت ففَی
*
رعوی وزدى هذّة ؽیعِ
تؾىیل عپاُ جذیذ اس افزاد غیز لشلثاػ *

ؿ

0/5

غ

0/75

* ؽاُ اعواعیل
* ؽاُ علغاى حغیي
* ؽاُ عثاط
* ؽاُ تْواعة

 -17علت ؽىغت ایزاى در جٌگ چالذراى اس عپاُ عثواًی چِ تَد ؟

0/5

-18دالیل رًٍك تجارت داخلی ٍ خارجی در سهاى ففَیِ را تٌَیغیذ ؟ (  3هَرد)

0/75

سًاالت فصل ششم

 -19در سهاى ًافز الذیي ؽاُ  ،هیزسا حغي رؽذیِ اعتفادُ اس تَتَى ٍ تٌثاوَ را حزام اعالم وزد.

ؿ

غ

0/5

ّ -20ذف رٍعیِ اس تزلزاری ارتثاط تا ایزاى در دٍرُ لاجاریِ چِ تَد؟

0/5

 -21فزهاًذّی عپاُ ایزاى در جٌگ تا رٍعیِ را چِ وغی تز عْذُ داؽت؟

0/5

 -22چزا اهیزوثیز هذرعِ دارالفٌَى را تاعیظ وزد؟

1

مًفق باشیذ

جمع بارم 20

باسمه تعالي
راهنماي تصحيح سؤاالت هماهنگ( غایبیه مًجه) پایه وهم دوره ايل متًسطه در خرداد ماه 98
ماده درسي  :مطالعات اجتماعی ( اداره سنجش آموزش و پرورش استان زنجان ) تاریخ امتحان98/30/62 :

صفحه  1از  6


( ضمه عرض سالم ي خذا قًت  ،وظر همکاران ارجمىذ  ،محترم ي مقذم تر است )
*** بخش اجباری ****
( -1ظ) (ً 0/5وشُ)
 -2استفادُ اص هَلؼیت ٍ هٌاتغ ٍاهىاًات ایشاى تِ سَد خَیص (ً 0/5وشُ)
 -3تطىیل هدلس ضَسا (ً 0/5وشُ )
 -4صهیٌِّای سیاسی ٍ التصادی – صهیٌِ ّای فىشی ٍ فشٌّگی ( ّشهَسد ً 0/5وشُ)
( -5ظ) ()0/25
 -6خوؼِ سیاُ (ً 0/5وشُ)
 -7ایواى تِ اسالمٍ -حذت هلت -سّثشی لاعغ اهام خویٌی (ّش هَسد ً 0/25وشُ)
 -8سپاُ پاسذاساى اًمالب اسالهی – تسیح هستضؼفاى -خْادساصًذگیًْ -ضت سَاد آهَصی ( روش دٍ هَسد ّ -شوذام ً 0/5وشُ)
( -9ؽ) (ً0/5وشُ)
 -10فشٌّگ – تاسیخ (صهاى)  -سشصهیي (هىاى) ( ّشهَسد ً 0/25وشُ)
ٍ -11یژگیّای اًتساتی (ً 0/5وشُ)
 -12ضداػت  -صذالت -ووه تِ دیگشاى -احتشام تِ سالوٌذاى دفاع اص وطَس ( روش سِ هَسد ّ -شوذام ً 0/25وشُ )
( -13ظ) (ً 0/5وشُ )
 -14فشصًذآٍسی ٍ تدذیذ ًسل – حوایت ٍ هشالثت -خاهؼِ پزیشی ٍ تشتیت  ( .روش دٍ هَسد ّ -شوذام ً 0/25وشُ )
ً -15ذاضتي آگاّی اص حمَق ٍ تىالیف خَد -تشتیت دس دٍ هحیظ خذاگاًِ – تفاٍت ّای فشدی -تؼاسض ًمصّا( .روش دٍ هَسد ّ -ش وذام ً 0/25وشُ)
ً -16خیش  ،ووه هالی تِ خَیطاًٍذاى خضء صلِ اسحام است .دس هَاسدی وِ افشاد ًزسی داسًذ یا هی خَاٌّذ صوات یا صذلِ ٍ  . . .تذٌّذ اگش دس تیي
خَیطاًٍذاى ًیاصهٌذی تاضذ تایذ اٍ سا تش دیگشاى همذم تذاسًذً1( .وشُ)
ٍ -17ضغ لَاًیي ٍ همشسات  ،اخشای لَاًیي  ،تشلشاسی ًظن ٍ اهٌیت  ،تؼلین ٍ تشتیت  ،حفظ هیشاث فشٌّگی ٍ ( . . .روش دٍ هَسد ّ -شوذام ً 0/25وشُ)
 -18تا ّذف ّوىاسی هشدم تشای پیطثشد تشًاهِّای اختواػی  ،فشٌّگی ،التصادی ٍ ػوشاًی تاتَخِ تِ ضشایظ ٍ همتضیات ّش هٌغمِ اص وطَس تطىیل
هیضَدً1( .وشُ)
 -19ضشوت دس اًتخاتات – ػضَیت ٍ ّوىاسی دس احضاب ٍ اًدويّای سیاسی -ضشوت دس ساّپیواییّا ٍ تظاّشات( دٍ هَسد ّ -شوذام ً 0/25وشُ)
 -20حك تشخَسداسی اص ػذالت لضایی (ً0/5وشُ)
( -21ظ) (ً 0/5وشُ )
 -22تْشُ ٍسی (ً 0/5وشُ )
 -23ستاًذُّا – دادُّا (ً 0/5وشُ )
 -24استفادُ هٌاسة اص ٍلت ٍ صهاى – اصالح ػادت ّای غلظ هصشفیً -ظن  ،تشتیة ٍ اًضثاط دس واسّا – اًدام واسّا اص سٍی آگاّی – تٌظین خذٍل
تَدخِ التصادی  ( .روش دٍ هَسد ّ -شوذام ً 0/5وشُ )

