
امتحـانات نهایـــــــــــــی!...

خیلی از دانش آموزان با شنیدن عنوان امتحانات نهایی حس خوبی ندارند 

شاید این حس بیشتر به دلیل ناآشنا بودن دانش آموزان با این مقوله 

از  تا مجموعه ای  گرفتند  تالیف گاج تصمیم  باشد به همین دلیل شورای 

سؤاالت امتحان نهایی برگزار شده در سراسر کشور را جمع آوری کرده و با 

پاسخ تشریحی در اختیار  شما دانش آموزان عزیز قرار دهند تا از همه جهات 

از جمله نوع، سطح و بودجه بندی سواالت امتحان نهایی آشنا شوید.

امیدواریم این مجموعه یاری دهنده شما باشد تا با آرامش کامل و بدون 

هیچ استرسی در جلسات امتحانات نهایی خود حضور یابید.

مـــــقـــــدمه
مؤلف



8 1( شهر تهران )خرداد 96(  

11 2( استان خراسان رضوی - نوبت صبح )خرداد 96(  

13 3( استان خراسان رضوی - نوبت عصر )خرداد 96(  
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25 7( استان مازندران - نوبت صبح )خرداد 96(  

28 8( استان آذربایجان غربی )خرداد 96(  

30 9( استان کرمان )خرداد 96(  

33 10( استان سیستان و بلوچستان )خرداد 96(  

36 11( استان البرز - نوبت صبح )خرداد 96(  

38 12( استان البرز - نوبت عصر )خرداد 96(  
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60 21( استان مرکزی )خرداد 96(  

63 22( استان قم )خرداد 96(  

66 23( استان قزوین - نوبت صبح )خرداد 96(  
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96 پاسخ نامۀ تشریحی  

فــهـــرست
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8

نمونه سؤاالت امتحانی شهر تهران )خرداد 96(

کنید و به سؤاالت همان دو فصل پاسخ دهید. بخش انتخابی: دانش آموز عزیز لطفًا در این بخش فقط دو فصل را انتخاب 

فصل اّول

کدام یک از سال های زیر روزهای بیشتری در تقویم دارد؟( 1

کبیسه  4( سال واقعی  1( سال خورشیدی  2( سال رسمی  3( سال 

چگونه ممکن است اذان ظهر در شمال و جنوب ایران در دو شهر متفاوت، در یک زمان پخش شود؟( 2

طول و عرض جغرافیایی نقاط را با توجه به شکل های زیر بنویسید.( 3

 : A نقطۀ 

 : B نقطۀ 

فصل دوم

کدام یک از عوامل زیر، جزء عوامل طبیعی - بیرونی تغییردهنده شکل ناهمواری هاست؟( 4

 1( چین خوردگی   2( هوازدگی

کوه های آتش فشانی گسل ها   4(   )3 

کرد؟ )دو راه حل پیشنهاد دهید.(( 5 که یکی از منابع مهم تأمین غذای انسان است، چه باید  به نظر شما برای حفاظت از اقیانوس ها 

کلمۀ درست را در مقابل تعریف آن بنویسید )یک مورد اضافه است(.( 6 کلمات داده شده،  با توجه به 

فالت - سنگ کره - وردسپهر

که حالت جامد دارد:   کرۀ زمین  الف( بخش خارجی 

کم می شود:  ب( هر چه از سطح زمین باالتر می رویم دمای هوا در این الیه 

فصل سوم

کرده اند و آن ها را نمی خرند. یک دلیل ( 7 که از عاج فیل ساخته می شود، تحریم  برخی از طرفداران محیط زیست، استفاده از وسایل تزئینی را 

کار آن ها درست است. که  بیاورید 

سه گروه گردشگر می خواهند به سه زیست بوم متفاوت سفر کنند. با توجه به توضیحات، هر یک از این گروه ها چه زیست بومی را انتخاب کرده اند؟( 8

که پوشیده از یخ و برف است:  گروه اول: زیست بومی 

که دارای علفزار با درختان تک و منفرد است:  گروه دوم: زیست بومی 

کم است:  گرم و خشک و بارندگی بسیار  که دارای آب و هوای  گروه سوم: زیست بومی 

فصل چهارم

تفاوت میزان موالید و میزان مرگ ومیر، رشد منفی جمعیت را نشان می دهد. ( 9
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دو مورد از علل داخلی نابرابری در جهان را بنویسید.( 36

که دارای رشد منفی جمعیت هستند، نگران کننده است؟( 37 کشورهایی  چرا آیندۀ 

فصل پنجم

چرا شاه تهماسب، پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد؟( 38

متن زیر را بخوانید و به سؤاالت مربوط به آن پاسخ دهید.( 39

گرفتند. شاه اسماعیل صفوی  کرده و تجارت آن مناطق را در دست  »در آستانۀ تأسیس سلسلۀ صفوی، پرتغالی ها بخش هایی از ایران را تصرف 

کاری از پیش ببرد اما شاه عباس اول، پرتغالی ها را از ایران بیرون راند.« نتوانست در برابر پرتغالی ها 

کردند؟ 1- پرتغالی ها چه مناطقی از ایران را تصرف 

2- شاه عباس اول چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون راند؟

چرا در عصر صفوی تجارت داخلی و خارجی پر رونق بود؟( 40

فصل ششم

کو را به دست آورد؟( 41 تالبوت چگونه توانست امتیاز انحصاری خرید و فروش توتون و تنبا

کشاورزان و تولیدکننده ها  1( پرداخت رشوه به درباریان   2( حمایت از 

14 سود ساالنۀ خود به حکومت کسب موافقت مردم و بازرگانان  4( پرداخت   )3 

دو مورد از اقدامات عباس میرزا برای پیشرفت ایران را بنویسید.( 42

کدام از طرفین چه بود؟( 43 که در زمان فتحعلی شاه قاجار بین ایران و انگلستان بسته شد، تعهد هر  در عهدنامه هایی 

تعهد حکومت قاجار:

تعهد انگلیسی ها:

بخش اجباری: دانش آموزان عزیز با آرزوی موفقیت برای شما، لطفًا به همۀ سؤاالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.

فصل هفتم

کرد. ( 1 کامل خود را اعالم  دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول، بی طرفی 

کارشناسان نظامی و مالی انگلستان قرار می گرفت؟( 2 کدام مورد، ادارۀ امور نظامی و مالی ایران در اختیار  براساس 

کودتای 1299  4( انقالب مشروطه  1( قرارداد 1907  2( قرارداد 1919  3( 

کسانی در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند؟( 3 مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری چه 

کشور ما را به اشغال خود درآوردند؟( 4 در شهریور 1320، متفقین به چه بهانه ای 

که موجب تضعیف ارزش های اسالمی و تخریب فرهنگ ایرانی شد، بنویسید. ( 5 یکی از اقدامات رضاشاه را 

فصل هشتم

کردند. ( 6 مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای 19 دی قم، در روز 29 بهمن قیام 

کدام نهاد به منظور عمران و آبادانی روستاها به وجود آمد؟( 7 پس از پیروزی انقالب اسالمی، 

 1( سپاه پاسداران انقالب اسالمی  2( بسیج مستضعفان

 3( جهاد سازندگی   4( نهضت سوادآموزی

شعار اصلی انقالب اسالمی چه بود؟( 8
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کنید. )یک مورد اضافه است.(( 9 نمودار روند تأسیس حکومت جمهوری اسالمی ایران با استفاده از مفاهیم زیر تکمیل 

جنگ تحمیلی - تدوین و تصویب قانون اساسی جدید - انتخابات اولین دورۀ مجلس شورای اسالمی

فصل نهم

گروه خونی، هویت اجتماعی را تشکیل می دهند. ( 10 ویژگی هایی مانند جنسیت، قد، وزن، سن و 

کشور ما، احترام به سالمندان را خوب، مطلوب و مثبت تلقی می کنند؛ این یک  است.( 11 دانش آموزان 

 1( نماد  2( هنجار  3( ارزش  4( عقاید

مهم ترین دالیل پیروی از هنجارها را بنویسید.( 12

که با آن ها شناخته می شویم، در ( 13 دبیر مطالعات اجتماعی از دانش آموزان خواسته است تا مهم ترین ویژگی های مشترک جامعۀ ایرانی را 

کافی است.( کنید. )ذکر دو مورد  کامل  جدولی بنویسند. شما نیز این جدول را 

1- ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم.

-2

 -3

فصل دهم

کردن اعضای خانواده، ( 14 کدام یک از روش های اجتماعی   دالیل خوبی و بدی رفتارها را برایش بازگو می کنند، ایشان از 
ً

والدین سارا، معموال

بیشتر استفاده می کنند؟

گفت وگو  2( تشویق  3( تنبیه  4( حمایت  )1 

کدام اند؟ )دو مورد(( 15 که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند،  مهم ترین عواملی 

کودکان آن ( 16 داشتن چند فرزند در خانواده، چه محاسنی )خوبی هایی( برای 

خانواده دارد؟ )دو مورد(

فصل یازدهم

کار از ( 17 کرد. او با این  علی 18 سال دارد. او امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر خودشان شرکت 

کرد؟ کدام یک از حقوق شهروندی خودش استفاده 

 1( حق برخورداری از عدالت قانونی  2( حق برخورداری از عدالت قضایی

 3( حق مشارکت سیاسی   4( حقوق فرهنگی

از مهم ترین وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی ایران، دو مورد را بنویسید.( 18

دو مورد از تکالیف و تعهدات شهروندان نسبت به دولت را در جدول زیر بنویسید.( 19

رعایت قانون و مقررات
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گرفته است و تا عمق 2000 تا 5000 متری ادامه می یابد چه می گویند؟( 28 که بعد از فالت قاره قرار  به قسمت شیب داری 

 1( شیب اقیانوسی  2( ایوان خشکی  3( شیب قاره  4( دشت اقیانوسی

از یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین سه منطقه روی زمین پدید می آید. دو مورد را به دلخواه بنویسید.( 29

 -2    -1

فصل سوم

کنید.( 30 گزینه های زیر را به زیست بوم مربوط به آن وصل  هر یک از 

نزدیک قطب شمال و حاشیۀ اقیانوس منجمد شمالی است. 

فقط درختان با بوته های خاردار در آن می رویند. 

بارندگی بین 250 تا 500 میلی متر دارد. 

دو فصل مرطوب و خشک دارد. 

 تایگا

 توندرا

 ساوان

 بیابان

گسترده تر می باشد؟( 31 کشورها بسیار  کدام  تخریب جنگل های استوایی در 

کنیا - برزیل  4( تایلند - اندونزی  1( اندونزی - چین  2( برزیل - اندونزی  3( 

فصل چهارم

کنید.( 32 مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی یا بین المللی را با هم مقایسه 

کشور چیست؟( 33 منظور از امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک 

گروه سنی افزایش می یابد؟( 34 کدام  که رشد جمعیتش منفی است،  کشوری  در 

کودکان  2( سالخوردگان  3( نیروی فعال  4( نیروی جوان  )1 

فصل پنجم

قرن های شانزدهم تا نوزدهم میالدی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.  ( 35

کسی حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند؟( 36 چه 

 1( شاه اسماعیل  2( شاه تهماسب  3( شاه عباس اول  4( شاه صفی

دو منبع درآمد حکومت صفویه را نام ببرید.( 37

 -2    -1

پیشگامان استعمار عبارت بودند از:( 38

 -4 3- اسپانیا    -2 1- فرانسه 

فصل ششم

کدام قرارداد، تمام سرزمین های ایران در شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد؟ ( 39 براساس 

گلستان  4( پاریس  1( ترکمانچای  2( مفصل  3( 

کشاورزی ایران در دورۀ ناصرالدین شاه چه بود؟ ( 40 از عمده ترین محصوالت 

گندم و جو کو  4(   1( غالت  2( خشکبار  3( توتون و تنبا

کوتاه دهید.( 41 به سؤاالت زیر پاسخ 

کبیر چه بود؟ 1- مهم ترین اقدام امیر 

کسی بود؟ 2- ولیعهد فتحعلی شاه و فرماندار سپاه ایران چه 

کریم خان زند چه نام داشت؟ 3- پایتخت 

0/5

1

2

0/5

1

1

0/5

0/5

0/5

1

0/5

0/5

0/5

1/5



w
w

w
.g

aj
m

ar
ke

t.c
om

60

21
ارة

شم
ن 

مو
آز

کم است؟( 39 گونه های در معرض خطر بسیار  چرا در صحرای آفریقا تعداد 

کافی است.(( 40 که باعث تخریب زیستگاه ها می شوند، کدامند؟ )دو مورد  مهم ترین عواملی 

فصل چهارم

کاهش می یابد. ( 41 وقتی میزان مرگ ومیر، بیشتر از موالید )تولد( می شود، جمعیت 

کنید.( 42 مهاجرت را تعریف 

کدامند؟( 43 کاهش چشمگیر مرگ ومیر شده است،  که در دو قرن اخیر موجب  دو عامل مهمی 

کافی است.(( 44 کدامند؟ )دو مورد  ک های توسعۀ انسانی  مال

فصل پنجم

گسترش تجارت خارجی، به شرکت های اروپایی اجازۀ فعالیت داد؟( 45 کدام پادشاه صفوی، بیشتر از همه، برای 

 1( شاه اسماعیل  2( شاه عباس اول  3( شاه تهماسب  4( شاه سلطان حسین

که در انحصار شاه عباس صفوی قرار داشت،  بود. ( 46 کاالی صادراتی  پرسودترین 

که از دورۀ صفویان به یادگار مانده، بیشتر در چه زمینه هایی بوده است؟ )چهار مورد بنویسید.(( 47 آثار زیبا و نفیس هنری 

در دوران صفویه به چه دلیل شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد؟( 48

فصل ششم

کشتی جنگی در دریای مازندران محروم شد.( 49 به موجب عهدنامه،  ایران از داشتن 

کدام یک از ( 50 گاهی از اهمیت نیروی دریایی و استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، در ارتباط با شورش های داخلی، به ترتیب، از ویژگی های  آ

پادشاهان ایران می باشد؟

کریم خان زند - نادرشاه افشار کریم خان زند  2(   1( نادرشاه افشار - 

کریم خان زند  3( نادرشاه افشار - شاه عباس اول  4( شاه عباس اول - 

گذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان بود، چه نام داشت؟( 51 که در اعتراض به وا گسترده ترین جنبش های اجتماعی  یکی از 

کو  1( نهضت مشروطه  2( نهضت تالبوت  3( نهضت ملی شدن نفت  4( نهضت تنبا

تا اواخر حکومت ناصرالدین شاه، سوادآموزی در مکتب خانه ها انجام می گرفت. ( 52

کبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روس و انگلیس در مدرسۀ دارالفنون اصرار می کرد؟( 53 به نظر شما چرا امیر 

کبیر را بنویسید.( 54 دو مورد از اقدامات امیر 

کافی است.(( 55 عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه اقداماتی انجام داد؟ )دو مورد 

بخش اجباری: دانش آموز عزیز با آرزوی موفقیت برای شما، لطفًا به همۀ سؤاالت فصل هفتم تا دوازدهم پاسخ دهید.

فصل هفتم

کدام یک از پادشاهان ایران رخ داد؟( 1 جنگ جهانی دوم در زمان 

 1( احمدشاه  2( محمدعلی شاه  3( رضا شاه  4( محمدرضا شاه

گرفتند؟( 2 انگلستان و روسیه طی قرارداد 1907 چه تصمیمی دربارۀ ایران 

چرا تالش دولت انگلیس برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت نتیجه نداد؟( 3

گروه ها یا قشرهایی در انقالب مشروطیت نقش مؤثری داشتند؟( 4 چه 
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بارم نمونه سؤاالت امتحانی استان مرکزی )خرداد 96(
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گزینۀ »3«  (361

1- یکی از منابع عمدۀ درآمد حکومت صفوی، مالیاتی بود که از کشاورزان (371

گرفته می شد.  کاروان های تجاری  که از  و دامداران می گرفتند. 2- عوارضی 

کشورهای پرتغال، اسپانیا، انگلستان و فرانسه (381

گزینۀ »3«(401گزینۀ »1«(391

کریم خان در (411 1- تأسیس مدرسۀ دارالفنون، 2- عباس میرزا، 3- ارگ 

شیراز، به عنوان پایتخت زندیه ساخته شد. 

11 آزمون شمارة

بخش اجباری

گزینۀ »3« (11

مخالفت طرفداران حکومت استبدادی - اختالف و دودستگی میان (21

مشروطه خواهان - افزایش دخالت های خارجی - وقوع جنگ جهانی اول 

کاشانی و دکتر محمد مصدق (31 آیت اهلل 

امام خمینی )ره( (41

جنگ (51  - انقالبی  مردم  و  شخصیت ها  ترور   - ناامنی  و  شورش  ایجاد 

تحمیلی 

دالیل سیاسی: وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به بیگانگان و نفوذ و (61

کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران - استبداد و سرکوب  دخالت 

مردم توسط شاه 

1- ارزش، 2- نماد، 3- هنجار (71

تاریخ طوالنی (81 ما  ما مسلمانیم -  زندگی می کنیم -  ایران  ما در سرزمین 

انقالب   - است  فارسی  ما  مشترک  زبان   - داریم  غنی  فرهنگی  میراث  و 

اسالمی نمایانگر آرمان های واالی جامعۀ ماست. 

فرزندآوری (91

کاهش می یابد - (101 کودکان  1- تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی 

کودکان از داشتن همبازی محروم می شوند - رقابت ها و بازی ها و دعواهای 

کودکان   - نمی گیرد  شکل  برادر  و  خواهر  رفتارهای  از  الگوبرداری  و  کودکانه 

همواره با افراد بزرگسال در ارتباط اند

2- از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم 

می شوند و فرزندانشان نیز از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم می شوند. 

آموزش خانواده قبل از ازدواج - مشاوره قبل از انتخاب همسر - رعایت (111

گفت وگوی صمیمانه زن و  اخالق و آداب همسرداری از سوی زن و شوهر - 

کردن راه حل های مناسب.   شوهر برای حل مشکالت و پیدا 

رهبری (121

وضع قوانین و مقررات الزم در امور مختلف - اجرای قوانین - برقراری (131

نظم و امنیت - رسیدگی به اختالفات و شکایت ها - تعلیم و تربیت - حفظ 

کشور - دفاع  میراث فرهنگی - سیاست گذاری فرهنگی - عمران و آبادانی 

گروه های  کشور - مدیریت منابع طبیعی و ثروت های عمومی - حمایت از  از 

خاص و نیازمند 

 حق برخورداری از عدالت قانونی - حق برخورداری از عدالت قضایی -(141

حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی - حق مشارکت سیاسی - حقوق 

فرهنگی 

با توجه به نظر دانش آموز(161نادرست(151

باشیم، روی (171 را داشته  اتالف هزینه  کمترین  بتوانیم  در شرایط سخت 

کنیم، از اسراف بپرهیزیم و از منابع و  پای خود بایستیم، از تولید ملی حمایت 

کثر استفاده را بکنیم.  امکانات حدا

بخش اختیاری

نادرست (181

191)

بیرونیدرونی

سطوح سنگی و جامد دارندجنس
از گازهای مختلف تشکیل 

شده است

تعداد قمرها بیشتر استتعداد قمرها کمتر استقمر

نتایج حرکت وضعی زمین پدید آمدن شب و روز و اختالف ساعت است. (201

گزینۀ »1« (211

رفتن (221 آب  زیر  به   - دریا  آب  آمدن  باال   - قطبی  یخ های  شدن  ذوب 

گرم و خشک و ...  نواحی ساحلی و جزیره ها یا وقوع خشکسالی در نواحی 

هوازدگی - فرسایش آبی - فرسایش بادی - فرسایش یخچالی (231

گزینۀ »2« (241

که در آن انواع خاصی (251 زیست بوم یک ناحیۀ وسیع جغرافیایی است 

گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیۀ مشخصی را به وجود می آورند.  از 
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جنگل های (261 هاست،  جنگل  این  به  مربوط  جهان  زیستی  تنوع   34
درختان  از  بسیاری  اولیۀ  خاستگاه  نامیده اند،  زمین«  »ریه های  را  استوایی 

انواع  جنگل ها  این  از  امروزه  بوده،  انبه  و  نارگیل  موز،  مانند  جهان  میوۀ 

محصوالت غذایی، دارویی و مواد اولیه صنعتی به دست می آید و ...  

داخلی(281گزینۀ »2«(271

درآمد و رفاه - امید به زندگی یا متوسط طول عمر - سواد و آموزش (291

گزینۀ »4« (301

کمک سالح های آتشین مانند (311 1- شاه اسماعیل، 2- سپاه عثمانی به 

که سپاه ایران از آن ها بی بهره بود پیروز شد.  توپ و تفنگ 

شبکه (321 ایجاد   - امنیت  و  نظم  وجود   - ایران  سرزمین  بودن  یکپارچه 

و  بازرگانان  رایگان  اقامت   - ایران  در سراسر  کاروان سراها  و  راه ها  از  وسیعی 

کاروان سراها - رفتار پسندیده مأموران راهداری با مسافران و ...  مسافران در 

کمیت (331 گنجه از حا کو و  گرجستان و داغستان و شهرهای با ایالت های 

ایران خارج شد. 

گیری (341 اصالح و نوسازی ارتش - فرستادن افرادی به انگلستان برای فرا

کشورهای اروپایی  گاهی از اوضاع  علوم و فنون جدید - دستور داد برای آ

کنند.  کشورها به فارسی ترجمه  کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن 

وکیل الرعایا (351

12 آزمون شمارة

بخش اجباری

گزینۀ »2«(21درست(11

آمریکا(31

دودستگی (41 و  اختالف   - استبدادی  حکومت  طرفداران  مخالفت   -1

میان مشروطه خواهان، 2- افزایش دخالت های خارجی، 3- وقوع جنگ 

جهانی اول 

این (51 براساس  که  بوده  آمریکا  نظامی  مأموران  قضایی  مصونیت  نوعی 

گر آمریکایی ها در ایران مرتکب جرمی می شدند دادگاه های ایران  مصونیت ا

حق رسیدگی به جرم آن ها را نداشتند. 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی - بسیج مستضعفان - جهاد سازندگی (61

و نهضت سوادآموزی 

ایمان و اعتقاد به اسالم - وحدت و استقامت ملت - رهبری قاطع و (71

هوشیارانه امام خمینی  درست 

خیر - زیرا خداوند ما انسان ها را با ویژگی های مختلفی آفریده است از (81

طرفی ما در ایجاد این ویژگی ها هیچ نقشی نداریم. 

الف( هنجار ب( ارزش (91

گزینۀ »1«(111درست(101

کمک مالی به (121 دید و بازدید و اطالع از حال دیگران - مهر و محبت - 

خویشاوندان نیازمند - همفکری و استفاده از تجربیات خانواده ها در امور 

مختلف - افزایش طول عمر 

گزینۀ »4« (131

بنیان گذار این نوع حکومت امام خمینی )ره( است و در آن انتخاب و (141

کشور با اصول و  مشارکت مردم در حکومت به رسمیت شناخته می شود و 

قوانین اسالمی اداره می شود زمامداران آن نیز باید مؤمن معتقد به اسالم و 

متعهد به اجرای آن باشند. 

و (151 مالیات  پرداخت   - دولت  با  همکاری   - مقررات  و  قانون  رعایت 

کشور - تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران  عوارض - دفاع از 

گزینۀ »3« (161

کارها - (171 استفاده مناسب از وقت و زمان - نظم و ترتیب و انضباط در 

گاهی - تنظیم  کارها از روی آ اصالح عادت های غلط مصرفی - انجام دادن 

جدول بودجۀ اقتصادی 

باشیم، روی (181 را داشته  کمترین اتالف هزینه  بتوانیم  در شرایط سخت 

کنیم، از اسراف بپرهیزیم و از منابع و  پای خود بایستیم، از تولید ملی حمایت 

کثر استفاده را بکنیم.  امکانات حدا

بخش اختیاری

سیاره های بیرونی(201نادرست(191

گزینۀ »4« (211

1- فصل، 2- نامساوی بودن شب و روز، 3- به وجود آمدن سال شمسی (221

درست (231

گاز و جزایر ماهیگیری  (241 از نظر وجود منابع سرشار از نفت و 

کم در اعماق آب (251 فشار زیاد آب، تاریکی و دمای 
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بخش اجباری

درست(241گزینۀ »2«(231

کاشانی و دکتر محمد مصدق (251 آیت اهلل 

فراوانی (261 اختیارات  و  قدرت  از  پادشاه  استبدادی،  پادشاهی  نظام  در 

برخوردار است، خواست وی در حکم قانون است و او براساس میل و ارادۀ 

خود حکومت می کند. 

گزینۀ »2« (271

اعتراض به انتشار مقالۀ توهین آمیز نسبت به امام خمینی در روزنامۀ (281

اطالعات 

لغو (291 انتخاب شوندگان  و  انتخاب کنندگان  برای  بودن  مسلمان  شرط 

کتاب  کردن انتخاب شوندگان به سوگند به  گردید - شرط سوگند به قرآن یاد 

آسمانی تبدیل شد. 

ایجاد شورش و ناامنی - ترور شخصیت ها و مردم انقالبی - جنگ تحمیلی (301

گزینۀ »4«(321نادرست(311

گاهی و شناخت از خود. (331 هویت عبارت است از احساس و آ

که خودمان در آن نقشی نداریم مانند جنسیت، (341 به ویژگی های هویتی 

انتسابی می گویند و  مکان تولد، پدر، مادر، شکل و قیافه و ... ویژگی های 

که خودمان در آن نقش داریم یا در به دست آوردن  به ویژگی های هویتی 

آن ها نقش داریم مانند: صفات اخالقی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های 

کتسابی می گویند.  ا

گزینۀ »2« (351

فرزندآوری و تجدید نسل - حمایت و مراقبت - جامعه پذیری و تربیت (361

کودکان دارای همبازی (371 کودکان -  تجربۀ اجتماعی شدن و رشد اجتماعی 

هستند - الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر - از محبت برادر و خواهر محروم 

نمی شوند - فرزندانشان از عمو، خاله و دایی و عمه برخوردار خواهند شد. 

گزینۀ »1« (381

 حق برخورداری از عدالت قانونی - حق برخورداری از عدالت قضایی -(391

حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی - حق مشارکت سیاسی - حقوق فرهنگی 

رهبری - قوۀ مقننه - قوۀ مجریه - قوۀ قضاییه (401

درست (411

کنیم و آن (421 کار درست را انتخاب  کارهای ممکن،  بهره وری یعنی از بین 

را با روش درست انجام دهیم. 

منابع (431 از  گزیر است  نا نیاز خود  رفع  و  زندگی  ادامۀ  برای  هر جامعه ای 

کند.  کند و وسایل مورد نیاز خود را تولید  طبیعی استفاده 

که از ابزارها، روش ها و فناوری های مختلف در همۀ مراحل (441 این است 

منفی  و  مضر  تأثیرات  که  کنیم  استفاده  گونه ای  به  مصرف  و  توزیع  تولید، 

کم ترین حد ممکن برسد.  فعالیت ها بر محیط زیست به 

33 آزمون شمارة

بخش اجباری

گزینۀ »3«(21گزینۀ »2«(11

نادرست(41گزینۀ »3«(31

نادرست(61درست(51

والیت فقیه (81بهره وری(71

گرفت و نفوذ و سلطۀ (91 1- منابع نفت ایران دوباره در اختیار بیگانگان قرار 

نادیده  با  پهلوی  حکومت   -2 یافت.  افزایش  تدریج  به  ما  کشور  بر  آمریکا 

فروش  و  استخراج  کتشاف،  ا امور  نفت،  صنعت  شدن  ملی  قانون  گرفتن 

نفت را طی قراردادی به چندین شرکت نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی، 

گروه های سیاسی و  کرد. 3- بروز اختالف میان رهبران و  گذار  و فرانسوی وا

اتحاد و همدلی به دشمنی و تفرقه تبدیل شد.

کارگران(101 تجار - پیشه وران - 

قرآن (111 تفسیر  کالس های  برگزاری  و  مقاله  و  کتاب  نوشتن  سخنرانی،  با 

به  را  انقالبی  اسالم  دانشگاه ها،  و  حسینیه ها  مساجد،  در  نهج البالغه  و 

کنند.  جوانان معرفی 

انقالبی،(121 مردم  و  شخصیت ها  ترور   -2 ناامنی،  و  شورش  ایجاد   -1 

3- جنگ تحمیلی

اعتقاد به آن ها یا حفظ آبرو و احترام یا ترس از مجازات است. (131

که در تکوین هویت ملی نقش دارد زبان مشترک (141 عنصر مهم دیگری 

که میراث فرهنگی با آن آمیخته می شود و انتقال می یابد. زبان فارسی  است 

ریشه در تمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسالم نیز تداوم یافت 

فارسی همواره عامل  زبان  کار رفت.  به  اداری  و  آموزشی  زبان  به عنوان  و 

وحدت اقوام ایرانی بوده است و زبان دوم جهان اسالم دانست. 

1- فرزندآوری و تجدید نسل، 2- حمایت و مراقبت، 3- جامعه پذیری (151

و تربیت

کودکان افزایش می یابد. (161 1- تجربۀ اجتماعی شدن، 2- رشد اجتماعی 




